
         

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

AB Svenska Spel skall beakta konsumenternas 
intresse av ett trovärdigt alternativ till illegal spel-
verksamhet. En väl utbyggd service såväl i stor-
stad som i glesbygd skall eftersträvas.

Sociala skyddshänsyn skall prioriteras när spelfor-
mer utvecklas och i övrig verksamhet. Risken för 
bedrägerier och olagligt spel skall också beaktas. 
Maximal säkerhet i spelhanteringen skall efter-
strävas. En eff ektiv och oberoende kontroll skall 
möjliggöras för tillsynsmyndigheten. 

AB Svenska Spel skall i sin marknadsföring av 
verksamheten ha en ansvarsfull inriktning som 
också innebär ett socialt åtagande, i syfte att inte 
uppfattas som alltför påträngande.

Svenska Spels uppdrag

Årsstämma 15 april

Delårsrapport januari–mars 21 april

Delårsrapport januari–juni 18 juli

Delårsrapport januari–september 23 oktober

Årsstämma hålls tisdagen den 

15 april klockan 14.30 i Visby.

Kalendarium 2008

VD har ordet 2

Den svenska spelmarknaden 4

Svenska Spel nu och i framtiden 10

Varumärket 15

Division Ombud 22

Division Direkt 28

HÅLLBARHETSREDOVISNING 3364

EKONOMISK REDOVISNING 65101

Förvaltningsberättelse 65

Vinstdisposition 71

Finansiella rapporter, koncernen 72

Finansiella rapporter, moderbolaget 75

Noter 79

Revisionsberättelse 100

Flerårsöversikt 101

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 102–112

Styrelse 108

Koncernledning 110

Styrelseordföranden har ordet 112

ORDLISTA 113

Ytterligare information fi nns på 

www.svenskaspel.se, 

www.casinocosmopol.se 

samt www.spelalagom.se
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621 80 Visby

Besöksadress: Norra Hansegatan 17,

Visby, Gotland

Tel 0498-26 35 00

Fax 0498-26 36 30
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Fler besökare 
på kasinona
Kasinoverksamheten ökade med 15 procent. 

De 1 153 661 besöken på Casino Cosmopol i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 

är rekord. 

Ny varumärkesdesign

Svenska Spels varumärke har fått en ny profi l 

med uppfräschad vinnarsymbol. Denna har 

också införlivats i produkternas logotyper 

för att bättre knyta samman företaget och 

dess spelformer.

1997–2007
Svenska Spel 10 år

1997 slogs AB Tipstjänst och Svenska 

Penninglotteriet AB samman till AB 

Svenska Spel, Sveriges enda hel statliga 

spelbolag.

För tio år sedan var Svenska Spel ett 

spelbolag, nu är vi en spelkoncern.

Då fanns våra kupongspel och lotter 

i butiker över hela landet och Vegas var 

ett nytt spel. Nu har vi dessutom inter-

nationella kasinon, spel på internet, spel 

via mobil telefon och bingohallar. I takt 

med att vi ökade våra marknadsandelar 

intens i fi erade Svenska Spel sina sats-

ningar på spelansvar; ett område som 

präglar verksamheten idag.   

Den tekniska utvecklingen har föränd-

rat spelmarknaden. Framväxten av inter-

net medförde att utlandsbaserade spel-

bolag etablerade sig i Sverige i strid 

med lotterilagen. Konkurrensen ökade 

väsentligt. Sveriges medlemskap i EU 

bidrar också till att spelplanen idag ser 

annorlunda ut än för tio år sedan.

Svenska Spels första tio år har varit 

händelserika. Framtiden är oviss och 

spännande, och säkert kommer vi även 

år 2017 konstatera att ”det var annor-

lunda för tio år sedan”.

Bingohallar

De första bingohallarna i Svenska Spels 

regi, BingoLive, öppnade hösten 2007

i Sundbyberg och Stockholm.  

Prenumeration

Det nya aff ärsområdet Prenumeration 

har startat en service där kunder kan 

prenumerera på lotter.

Förening

Aff ärsområde Förening lanserade 

Förenings lotter med olika idrotts motiv 

som ger lokala föreningar ett extra tillskott 

i kassan.

Nya affärer under 2007
Palle Svensson, projekt-
ledare BingoLive

Triss Månadsklöver 
introducerades 1997.

Svenska Spel i sammandrag
   

Organisationen var under 2007 uppdelad 
i två divisioner – Ombud och Direkt – med 
under liggande aff ärsområden samt ett 
antal koncern staber. 

Division Ombud omfattar aff ärsområdena Butik, 
Restaurang och Förening.

Divison Direkt omfattar aff ärsområdena Internet & 
Telefon, Kasino, Bingo hallar och Prenumeration.

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 21 716 20 281
Nettospelintäkter, MSEK 9 598 8 905
Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 7 915 7 351
Rörelseresultat, MSEK 5 035 4 763
Rörelsemarginal % 1 23,2  23,5
Medelantal anställda2 1 588 1 486

1 Exklusive jämf. störande poster
2 Övriga är medelantal anställda i staberna 

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 18 243 17 651
Nettospelintäkter, MSEK 7 256 7 050
Rörelseresultat, MSEK 3 973 4 046
Rörelsemarginal % 21,8 22,9
Medelantal anställda 216 210

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 3 637 2 790
Nettospelintäkter, MSEK 2 342 1 855
Rörelseresultat, MSEK 1 138 939
Rörelsemarginal % 31,3 33,7
Medelantal anställda 991 903

 

Viktiga händelser 2007
•  18-årsgräns på samtliga spel utom lotter.
•  Spela lagom och Spelkoll lanserades.
•  Nya etiska riktlinjer för vår marknadsföring 

infördes.
•  ISO 27001 certifi ering.
•  Miljöriktlinjerna för inköp av varor och tjänster 

uppdaterades med specifi ka riktlinjer för områ-
den som har en betydande miljöpåverkan.

•  Lyckad kanaliseringsstrategi med ökade 
marknadsandelar.

•  Rekord i nettointäkter på Oddset, Keno, Casino 
Cosmopol, nätbingo och nätpoker.

•  Topptipset lanserades i butik och på svenskaspel.se.
•  Limbo lanserades och lades ner.
•  Ny säkerhetsorganisation. 
•  Ny IT-organisation.
•  Ny organisation inom staben Kommunikation 

& Samhälle.

Viktiga händelser 2007
•    Framgångsrik satsning på ålderskontroll

 i restauranger och bingohallar.
•   Skärpt ålderskontroll i butiker och restauranger 

med legitimationskrav.
•   Skärpt kontroll av att butiker och restauranger 

inte har illegala spelautomater.
• Restauratörer och bingohallspersonal diplo-

merade i spelansvar.
•  Ombudsutbildning i spelansvar högprioriterat.
•  Digital information lanseras hos vissa ombud.
•  Diff erentierade provisioner på Oddset.
•  Lansering av Oddset Live i butikerna.
•  Fler spelobjekt på Oddset Lången infördes.
•   Speciell FöreningsTriss med idrottsanknytning 

lanserades.
•   Samarbete med Reitan Servicehandel Sverige AB 

(Pressbyrån, 7-Eleven) för Lottospel i kassalinjen.

Viktiga händelser 2007
•  Spelkoll lanserades och fi ck på ett halvår 18 833 

användare.
•  Ökade spelansvarsåtgärder på nätpokern.
•  Svenska Spel når 35 procent marknadsandel på 

spel på internet i Sverige.
•  Casino Cosmopol växer med 15 procent. Fler än 

någonsin har besökt kasinona.
•  BingoLive: Svenska Spel öppnar sina första fyra 

bingohallar.
•  Servicen till lottköparna utökas med möjlighet 

till prenumeration.
•  Internationella branschtidningen eGaming 

Review utnämner Svenska Spel till “Socially 
Responsible Operator of the Year” på internet. 

•  Österreichische Lotterien beslutar sig för att 
använda sig av Svenska Spels spelansvars-
program för poker på internet. 

Prioriteringar under 2008
•  Fortsatt världsledande på spelansvar.
•  Ökat fokus på miljöfrågor.
•  Sprida Spelkoll internationellt.
•   Förbättrad ålderskontroll inom AO Restaurang 

och AO Butik.
•   Nollvision för illegala automater hos ombuden.
• Minska resandet.
•   Samma vinstnivå som 2007 trots färre nya 

produkter.
•  Etablera de nyaste aff ärsområdena.
•  Internationella spelsamarbeten.
•  Fortsatt framgångsrik kanalisering.
•  Varumärket – ännu starkare i alla dimensioner.
•   Förbereda Svenska Spel-koncernen för en ny 

spellagstiftning.

Prioriteringar under 2008
•  Öka alla ombuds kunskaper om spelansvar.
•  Fortsatt kontroll av att ombud och aff ärspartners 

inte medverkar till illegalt spelande och att de 
kontrollerar åldersgränser. 

•  Lansera Lottospel i kassalinjen hos butikskedjor.
•  Fortsatt utveckling av befi ntliga spelformer.
•  Förbättra den digitala informationen hos fl er 

ombud.
•  Internet i butik. 
•  Få så stort utbyte som möjligt av fotbolls-EM och 

sommar-OS på sportspelen.
•  Etablera aff ärsområdet Förening.
•  Skapa en ny ombudskategori för snabbspel.
•  Nytt centralsystem AO Restaurang.

Prioriteringar under 2008
•  Fortsätta utveckla spelansvaret i samtliga aff ärer.
•  Utveckla ett rikare innehåll på svenskaspel.se.
•  Lansera ett kvittobaserat betalningssystem för 

spelautomaterna på kasinona.
•  Investera i nya spelautomater på kasinona.
•  Etablera BingoLive i fl er bingohallar.
•  Skapa fl er internationella samarbeten kring 

Svenska Spels spelansvarslösningar
•  Etablera tjänsten lottprenumeration.

Koncernen Division Ombud Division Direkt

Bruttospelintäkter  Betalning för alla köpta lotter och 
insatser för alla spel under perioden.

Nettospelintäkter  Bruttospelintäkter minus utbetalda 
vinster.

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

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

Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar  i 
procent av Bruttospelintäkter.

Soliditet  Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Vinst (överskott)  Vinsten är den del av Svenska Spels 
intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. 
Riksdagen har beslutat att en del av vinsten tillfaller folk- 
och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet 
via Riksidrotts förbundet och Ungdomsstyrelsen. Från 
överskottet av Penninglotten utbetalas en del till kultur-
ändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

Fördragsbrottsärende  EG-fördraget (Romfördraget) 
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 
artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för 
den gemensamma marknaden. EU-kommissionen hand-
lägger misstänkta brott mot fördraget, så kallade för-
dragsbrottsärenden. 

Spelkoll  Spelkoll är en unik tjänst på svenskaspel.se som 
aktivt förebygger problemspelande genom att detek-
tera spelare som riskerar att få spelproblem i framtiden. 

Kanalisering  Svenska Spel har ambitionen att i möjli-
gaste mån styra över (kanalisera) en så stor del av 
svenskarnas spelande från de utlandsbaserade nätbola-
gens oreglerade till vår egen reglerade, säkrare miljö.

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

Aff ärspartners  De restauranger, pubar, bingo hallar etc. 
som erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i 
partnerskap med Svenska Spel.

Provköp  Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör 
anonyma kundbesök hos ombud och aff ärs partners för 
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser 
och legitimation följes.

Ordlista

Solberg  •  Tryck: Stokirk-Landström  •  Foto: Olof Holdar, Niklas Bernstone, Bildbyrån i Hässleholm m fl . 
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Bruttospelintäkter  Betalning för alla köpta lotter och 
insatser för alla spel under perioden.

Nettospelintäkter  Bruttospelintäkter minus utbetalda 
vinster.

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

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

Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar  i 
procent av Bruttospelintäkter.

Soliditet  Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Vinst (överskott)  Vinsten är den del av Svenska Spels 
intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. 
Riksdagen har beslutat att en del av vinsten tillfaller folk- 
och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet 
via Riksidrotts förbundet och Ungdomsstyrelsen. Från 
överskottet av Penninglotten utbetalas en del till kultur-
ändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

Fördragsbrottsärende  EG-fördraget (Romfördraget) 
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 
artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för 
den gemensamma marknaden. EU-kommissionen hand-
lägger misstänkta brott mot fördraget, så kallade för-
dragsbrottsärenden. 

Spelkoll  Spelkoll är en unik tjänst på svenskaspel.se som 
aktivt förebygger problemspelande genom att detek-
tera spelare som riskerar att få spelproblem i framtiden. 

Kanalisering  Svenska Spel har ambitionen att i möjli-
gaste mån styra över (kanalisera) en så stor del av 
svenskarnas spelande från de utlandsbaserade nätbola-
gens oreglerade till vår egen reglerade, säkrare miljö.

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

Aff ärspartners  De restauranger, pubar, bingo hallar etc. 
som erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i 
partnerskap med Svenska Spel.

Provköp  Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör 
anonyma kundbesök hos ombud och aff ärs partners för 
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser 
och legitimation följes.

Ordlista

Solberg  •  Tryck: Stokirk-Landström  •  Foto: Olof Holdar, Niklas Bernstone, Bildbyrån i Hässleholm m fl . 



            

Året 2007 i korthet
 

Vinsten 2007 blev 5 247 miljoner kronor 

(4 807). Överskottet tillfaller folk- och idrotts-

rörelsernas lokala barn- och ungdoms-

verksamhet samt statskassan.

• Riksidrottsförbundet 834 miljoner kronor                                         

• Riksidrottsförbundet  560 miljoner kronor  
  (Idrottslyftet och särskilda medel)

• Ung domsstyrelsen 196 miljoner kronor

• Statskassan 3 657 miljoner kronor

Rekord i spelintäkter

Svenska Spels nettospelintäkter 2007 

blev 9 598  miljoner kronor (8 905). 

Bruttospelintäkterna slutade på 21 499 

miljoner kronor (20 071).

03 04 05 06 07

Till staten

Riksidrottsförbundet 

MSEK

Fördelning av 
överskottet 2003–2007

Riksidrottsförbundet 
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På Idrottsgalan i januari 2008 off entliggjorde 
Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink att 1 394 
miljoner kronor från överskottet 2007 tillfaller 
Riksidrottsförbundets barn- och ungdoms-
verksamhet. RF:s ordförande Karin Mattsson 
tog emot beskedet.

 

Spelkoll – nytt på svenskaspel.se

Verktyget Spelkoll introducerades på 

svenskaspel.se och vid årsskiftet hade det 

18 833 användare. Spelkoll har väckt stort 

intresse i internationella spelsamman-

hang.

svenskaspel.se bäst på spelansvar 

Svenska Spel nådde 35 procent 

marknadsandel på Internet och fi ck 

utmärkelsen Socially Responsible Opera-

tor of the Year av facktidningen eGaming 

Review. Spelansvarslösningarna på 

pokern fi ck efterföljare i andra länder.

Spelansvar i världsklass
Höga etiska krav på spelreklam

Svenska Spel utformade striktare riktlinjer 

för etisk marknadsföring.

Ansvar före vinst

Två av många nya åtgärder inom området 

spelansvar var införandet av 18-årsgräns för 

alla spel utom lotterna (Casino Cosmopol 

har sedan tidigare 20-årsgräns) och koncep-

tet Spela lagom. 

Samlad information om spelansvaret fi nns i Hållbarhetsredovisningen på sidorna 33–64.

Årets vinst 5 247 miljoner kronor

Niclas Cederberg, projektledare för Spelkoll
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VD HAR ORDET

pel är ett folknöje och innebär för de allra fl esta en 

stunds underhållning och spänning i vardagen. 

Och vinnarna är fl er än vad man tror. 2007 betalade 

vi ut 11 900 925 064 kronor i vinster. 292 personer 

blev miljonärer, det är drygt en varje vardag året runt. 

Men även vi är vinnare. 2007 befäste vi vår position som 

ett av de spelbolag i världen som tar mest ansvar. Vi lanse-

rade Spela lagom-konceptet och Spelkoll – vårt världsunika 

verktyg för att motverka problemspelande. Vi införde 18-års-

gräns på alla spel i butik utom lotterna, vi fortsatte med värl-

dens mest effektiva ålderskontroll på nätet och vi beslutade 

– som första spelbolag i världen – att införa automatiserad 

ålderskontroll på Vegas. Som ett resultat av allt detta blev vi 

bland annat utsedda till ”Socially Responsible Operator of 

the Year” av branschtidningen eGaming Review. 

Resultatmässigt är vi också nöjda. Ökade marknadsandelar 

– främst på internet, en god konjunktur samt lägre kostnader 

i den etablerade aff ären gör att vi 2007 når ett rekordöver-

skott på 5 247 miljoner kronor. Att det samtidigt betyder 

att vi till idrotten och Ungdomsstyrelsen kan dela ut mer 

pengar än någonsin tidigare, 1 590 miljoner kronor, är en 

 fantastisk bonus.

2007 har varit ett händelserikt år med både dalar och top-

par. Vi kan inte bortse från saker som Limbo – det är aldrig 

kul att lansera och lägga ner ett spel under samma kvartal 

– och avvecklingen av vårt samarbete med litauiska spel-

bolaget Lotelita. Men sammantaget så lyser de positiva 

sakerna betydligt starkare. Vi har tre nya aff ärsområden som 

börjar få luft under vingarna: Bingohallar, Förening och 

Prenumeration. Vi fortsätter vara världsledande i spelansvar, 

kasinona har haft fl er besökare än någonsin och ombuds-

aff ären är stabil med tillväxt för både Triss, Oddset och Lotto. 

Vegas har kommit tillbaka efter rökförbudet, Topptipset gick 

bättre än väntat, vi fortsätter ta marknadsandelar på internet 

och varumärket har växt i styrka under året. Lednings- och 

medarbetarindexen är fortsatt höga. Utredningsdirektiven 

som presenterades under sommaren ligger i linje med våra 

strategier om att spelansvar måste få större utrymme. Och 

åsikten om att problematiska spel bör ligga under statlig 

kontroll talar till vår fördel ur ett längre perspektiv och ligger 

helt i linje med vår poker- och bingosatsning – även om vi 

tror att det är svårt att bygga en ny reglering baserad på 

spelens relativa farlighet.

Vi tror istället på att man först måste säkerställa en reglering 

där de som har tillåtelse att vara på den svenska marknaden

– en eller fl era aktörer – och som väljer att följa regelverket 

faktiskt kan göra det utan att illegala aktörer samtidigt kon-

kurrerar på villkor som äventyrar folkhälsan. Vi har inget emot 

konkurrens, men vi har väldigt svårt för bolag som så tydligt 

profi terar på baksidan av spelandet. I dag fi nns det till exempel 

bara två aktörer, Svenska Spel och ATG, som använder sig av 

SPAR-registret för att undvika minderårigt spelande på inter-

net. Varför det är så är en fråga som fl er borde ställa sig oftare.

2008 – Resultat och osäkerhet

Med ett rekordår i ryggen går vi in i ett spännande 2008. 

Konkurrensen fortsätter att öka – internetbolagen positionerar 

sig för det som komma skall, EU-kommissionen kan komma 

att besluta sig för om man ska stämma Sverige för fördrags-

brott eller ej, utredaren lägger fram sitt förslag till en ny spel-

lagstiftning och konjunkturen är oviss. Vi vet dock vad som 

förväntas av oss och vi fortsätter att sträva efter att klara vår 

längsta uppgift. 

”Men då kan jag ju bygga klart mitt garage.” Det var vad en av alla Lottomiljonärer 
svarade när Pierre Jonsson, vår nya vinnarambassadör, ringde och gratulerade till 
en Lottovinst på drygt 5,7 miljoner. För de allra fl esta är det vad spel handlar om: 
Drömmen eller möjligheten att göra något som man annars inte kan. 

VD har ordet

Drömmar, rekord och spelansvar

S

2   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2007



För att klara av att vara världsledande i spelansvar, behålla 

marknadsandel och lönsamhet över tiden krävs att vi kan 

utveckla företaget i takt med kundernas önskan, något som 

bland annat innebär ökade satsningar på hållbar utveckling 

med särskilt fokus på spelansvar och miljö, där vi kommer 

satsa ännu mer under de kommande åren. Det här kan du 

läsa mer om i vår Hållbarhetsredovisning, som vi reviderar för 

första gången i år.

Under 2008 kommer Svenska Spel att inleda ett särskilt 

projekt med syfte att minska bolagets miljöpåverkan. Målet 

är att gå i bräschen för hur spelbranschen kan jobba med 

hållbar utveckling i fl er områden än enbart spelansvar. Miljön 

är ett område där alla företag måste börja titta på hur de 

påverkar omvärlden.

Vi kommer också att utveckla både befi ntliga och nya pro-

dukter. Tyvärr har utredningen och EU-kommissionens hot 

om fördragsbrott inneburit att de ansökningar vi lämnat in 

hamnat i ett vänte läge.

Under tiden har vi bestämt oss för att som Kajsa Varg utgå 

från det vi har, tänka annorlunda och lösa uppgiften. I princip 

innebär det att vi kommer att göra allt vi gör i dag, fast lite 

bättre, lite eff ektivare och i vissa fall lite mer – från marknads-

föring till spelansvar. I klartext betyder det att vi fortsätter 

utveckla Triss, Lotto och tipsen, att oddssättarna fortsätter 

erbjuda det bästa spelutbudet på marknaden, att svenska-

spel.se kommer i en version 2.0 under året och att vi utveck-

lar samarbetet med våra ombud. Det betyder också fl er 

bingohallar, fl er prenumerationskampanjer, fl er föreningar, 

nytt central system för Vegas, utbyggda kasinon (alltför ofta 

måste vi neka gäster på grund av att det är fullt), mer spel-

ansvar och fl er provköp, Spelkoll för nya spel, fl er internatio-

nella spelsamarbeten och eff ektivare marknadsföring.

I det långa loppet räcker det dock inte att göra det vi har 

bättre, utan vi måste kunna komplettera med nya intressanta 

och ansvarsfulla produkter, men jag tror och hoppas att det 

räcker för att även 2008 ska bli ett bra år med mycket pengar 

till idrotten. 

Till sist – tack alla medarbetare för ett kanonjobb, varje dag.

Visby, februari 2008

Jesper Kärrbrink, VD Svenska Spel

Svenska Spel ska om tio år genom …

•  en överlägsen service och spelupplevelse 
i alla våra aff ärer,

•  utveckling av konkurrenskraftiga och efter-
frågade produkter och distributionsformer, 

•  världsledande spelansvar,

•  laddning av varumärket – Svenska Spel 
i framkant, Spelansvar, Samhällsnyttan, 

•  internationella produktsamarbeten 
– Spel i pooler med andra WLA-bolag,

• starkare kundrelationer,

•  stärkt intellektuellt kapital – Ökad verknings-
grad, Högre förnyelsegrad, Balanserad risk,

… samt oaktat regleringsform fortfarande vara 
ett trovärdigt, ansvarsfullt och eff ektivt spel-
bolag med en marknadsandel av det totala 
spelandet i Sverige som inte är lägre än 50 
procent och därmed klara av att generera lika 
stora vinster som under 2007. Verksamheten 
ska då som nu bygga på ansvar före vinst.

Svenska Spels 
längsta uppgift
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 egleringen av den svenska spelmarknaden behö-

ver reformeras. Under 2007 tillsatte regeringen en 

utredning med syftet att föreslå en långsiktigt 

 hållbar spelreglering.

Av kommittédirektiven för utredningen (dir 2007:79) fram-

går att: ”Den nya regleringen ska tillvarata och stärka de soci-

ala skyddsaspekterna och motverka spelberoende, bedräge-

rier och kriminalitet. Grunden för den nuvarande modellen 

för spelregleringen ska även i fortsättningen tjäna som före-

bild. Modellen ska förena kravet på en stark och förbättrad 

social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det 

moderna IT-samhällets villkor och de skyldigheter som följer 

av EG-rätten.”

 Utredningen ska föreslå hur en uppstramning av nuva-

rande regelverk kan ske och kartlägga i vilken utsträckning 

olika spelformer framkallar spelberoende. Utgångspunkten 

är att de spel som har en påtaglig koppling till spelproblem 

endast ska kunna bedrivas under statlig kontroll.

Den ska också bedöma om det inte är möjligt att strama 

upp nuvarande regelverk på alla punkter av exempelvis EG-

rättsliga eller tekniska skäl, och i sådana fall föreslå ett delvis 

nytt system, som även inbegriper andra aktörer än de som 

idag har tillstånd för spelverksamhet. Utredningsdirektiven är 

tydliga på att det blir marknadsföringsrestriktioner och tyd-

ligare ägarstyrning av de statligt kontrollerade spelbolagen.

EU-kommissionen granskar spelområdet

EU-kommissionen har inlett fördragsbrottsärenden (det vill 

säga misstänkta brott mot Romfördraget, vilket innehåller 

grundreglerna för den gemensamma marknaden) mot 

 Sverige och fl era andra länder på spelområdet. Ärendena 

omfattar värdeautomater (initierades genom en formell 

underrättelse den 18 oktober 2004), sportspel (11 april 2006) 

och nätpoker (31 januari 2008). Om inte EU-kommissionen är 

nöjd med regeringens svar kommer ärendena sannolikt att 

hamna i EG-domstolen. Vad det skulle innebära för svensk 

spelreglering och Svenska Spel på sikt är ovisst. 

Svenska Spel anser att spelmarknaden måste vara reglerad 

av folkhälsoskäl. Hur regleringen ska utformas – regler för 

skatter, tillståndsgivning, antal aktörer med mera – är upp till 

ansvariga politiker att avgöra. Svenska Spel har en beredskap 

för alla tänkbara scenarier. Det viktigaste är att alla tillåtna 

aktörer på spelmarknaden omfattas av och följer ett och 

samma regelverk. Så är inte fallet idag då utländska spel-

bolag på internet kan kringgå den gällande svenska lagstift-

ningen.

Detta pekar på en viktig fråga som också ingår i spel-

utredningens uppdrag att söka svar på: Hur skyddas en 

reglerad spelmarknad? Oavsett regleringsform – monopol, 

licenssystem eller andra lösningar – behöver spelmarknaden 

ett fungerande skydd. För att uppnå de sociala hänsyn som 

eftersträvas måste man finna ett sätt att hålla aktörer som 

inte följer regler och krav på ansvarstagande borta från 

marknaden. Att lyckas med detta kommer att vara avgö-

rande för att uppnå en långsiktig och effektiv reglering av 

spelmarknaden.

Under våren 2007 justerades Svenska Spels uppdrag åt 

en något mer återhållsam inriktning där spelansvar betonas 

ytterligare. Bolaget ser det fortsatt som sitt uppdrag att 

 kanalisera svenskarnas spelande till en mer ansvarsfull miljö, 

Under 2007 ökade både konkurrensen och spelintäkterna på spelmarknaden. Regeringen 
tillsatte en utredning för att stärka den svenska regleringen och EU-kommissionen inledde 
fördragsbrottsärenden mot Sverige och fl era andra länder.

Växande marknad väntar på ny reglering

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

R
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I juni 2007 skärpte Svenska Spel sina regler för legitimations-
kontroll. Ombuden ska kontrollera legitimation på alla personer 
man bedömer vara 25 år eller yngre.
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DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

jämfört med de icke-reglerade eller illegala alternativen. För 

att kunna utföra det uppdraget och möta konkurrensen är 

det viktigt för Svenska Spel att få de tillstånd som krävs för att 

utveckla verksamheten.

Den reglerade marknaden ökade 

De reglerade svenska spelbolagens nettospelintäkter ökade 

under 2007 med drygt åtta procent till cirka 15 897 miljoner 

kronor (14 654 miljoner kronor 2006). Svenska Spel och 

AB Trav och Galopp (ATG) noterar ökningar. Även folkrörelsernas 

spel och lotterier kan visa en total nettoökning under året 

med cirka 255 miljoner kronor, mest tack vare fortsatta fram-

gångar för Postkodlotteriet. Ökningen på den reglerade spel-

marknaden bör ställas i relation till ökningen i konsumtions-

utrymmet, som till stor del styr spelandet. De senaste sex 

åren har nettospelandet stått för drygt 1 procent av den 

 disponibla inkomsten och ser ut att göra så även 2008.

Svenska Spels vinst uppgick till 5 247 miljoner kronor 

(4 807), varav 1 590 miljoner (1 370) kommer folk- och idrotts-

rörelsens barn- och ungdomsverksamhet till godo. Netto-

spelintäkterna ökade med 8 procent till 9 598 miljoner (8 905).

Svenska Spels samtliga aff ärsområden ökade under året. 

Inom Division Ombud ökade bolagets två största aff ärsområ-

den, Butik och Restaurang. Divisionens tredje aff ärsområde, 

Förening, har under året ökat försäljningen och byggt en 

organisation som möjliggör god tillväxt under 2008. Inom 

Division Direkt fortsatte Aff ärsområde Internet & Telefon att 

växa och ta marknadsandelar från utländska spelbolag på 

internet. Aff ärsområde Kasino, med internationella kasinon i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, ökade såväl antal 

besökare som försäljning. Inom Division Direkt kunde också 

Aff ärsområde Bingohallar öppna sina första BingoLive-hallar i 

Stockholmsområdet och det nya Aff ärsområde Prenumera-

tion startade sin verksamhet.

Även ATG ökade 2007, med cirka 145 miljoner kronor netto, 

eller drygt 4 procent. De fl esta former av spel på trav har gått 

framåt. Det största spelet, V75, har haft en positiv utveckling 

och nettospelintäkterna ökade med 4 procent.

Svenska Spels vinst uppgick till 5 247 miljoner kronor, varav 1 590 miljoner kronor 
kommer folk- och idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet till godo. 
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Folkrörelserna har i fl era år kämpat med ett minskat intresse 

för Bingolotto och traditionellt bingospel, en trend som fort-

satte under 2007. Postkodlotteriet fi ck ett bra genomslag vid 

lanseringen 2005 och den utvecklingen har fortsatt både 

under 2006 och 2007. Flera bingoallianser har startat sam-

arbeten med Svenska Spel för att vitalisera bingospelet och 

de första BingoLive-hallarna i Svenska Spels regi öppnades 

hösten 2007. Bingohallarnas trend är totalt sett negativ. 

Spelansvar ger resultat

Svenska Spels satsning på spelansvar fortsatte under 2007 

och resulterade bland annat i lanseringen av Spelkoll – ett 

 frivilligt verktyg på svenskaspel.se, som bygger på artifi ciell 

intelligens och som spelaren kan använda sig av för att skapa 

god kontroll över sina spelvanor. För Svenska Spel är spel-

ansvar inte bara ett helt naturligt åtagande gentemot spelare 

och samhälle, utan också ett allt viktigare konkurrensmedel. 

Exempelvis har Svenska Spels spelansvar haft stor betydelse 

när bolaget tagit marknadsandelar på internet.

På området spelansvar är Svenska Spel och ATG inte kon-

kurrenter i första hand. Bolagen samarbetar med branschens 

övriga reglerade aktörer i samarbetsorganet SPER, Spelmark-

nadens etiska råd. Ett konkret resultat av SPER:s arbete är 

exempelvis spelbranschens riktlinjer för etisk marknadsföring. 

Svenska Spel och ATG har också genomfört gemensamma 

utbildningar i spelansvar för bolagens ombud. Svenska Spel 

har dock under 2007 gått betydligt längre i sitt spelansvar än 

någon annan aktör i Sverige eller i resten av världen. Det har 

skett framför allt genom Spelkoll- och Spela lagom-initiativen 

och intensifi erade provköp. 

Oreglerade spelbolag i totalmarknaden

Svenska Spels största konkurrent är ATG, vars spelombud till 

stor del är desamma som Svenska Spels. ATG är även en 

konkurrent på internet. I butikerna är konkurrensen mycket 

påtaglig och synlig – attraktiva spel och en kundfokuserad 

produktutveckling är tillsammans med eff ektiv marknads-

kommunikation, spelansvar, lojalitetsprogram och spelar-

service avgörande för kundernas val.

Svenska Spel, ATG och folkrörelsernas spel och lotterier är 

de största aktörerna på den reglerade spelmarknaden. Men i 

den totala marknaden får man även räkna in de utlandsbase-

rade spelbolag som riktar sig till svenska spelare på internet. 

Svenska Spels nettoandel av denna totala spelmarknad, det 

vill säga inklusive de oreglerade nätbolagen, uppgår till 56 

procent, ATG:s till 20 procent.

Utländska internetbaserade spelbolagens nettoandel i 

 Sverige uppskattas till 9 procent. Trots det så kallade främjande-

 förbudet i lotterilagen marknadsför sig dessa bolag, som 

verkar utanför den svenska regleringen, intensivt mot svenska 

spelare. Detta har resulterat i fl er anmälningar av Lotteri-

inspek tionen mot olika medieföretag. 

I väntan på ett slutligt avgörande fortsätter utländska 

internetbaserade spelbolag att marknadsföra sina spelsajter i 

Sverige. Under hösten 2007 avskaff ades vissa begränsningar 

för spelreklam i den brittiska tv-lagen, vilket bland annat 

betyder att det numera är tillåtet att sända hela reklamfi lmer 

för spel. Eftersom fl era tv-kanaler sänder från brittisk mark till 

svenska hushåll, bland annat TV3, Kanal 5 och TV6, innebär 

detta att marknadsföringen från de utländska internetbolagen 

har intensifi erats ytterligare.

De utländska nätbolagen minskade under 2007. På internet 

råder i praktiken full konkurrens, dock utan att aktörerna 

omfattas av samma 

regler. Av Svenska Spels 

olika spelformer på 

internet är Oddset, 

poker och bingo mest 

konkurrensutsatta. 

Svenska Spel har under 

året tagit marknads-

andelar och är idag klart 

största aktör på internet 

i Sverige med 35 pro-

cent av marknaden 

– mycket tack vare ett 

överlägset spelansvar 

och den framgångsrika 

?Spelautomater, bingo, kasino-
spel och skicklighetsspel där 
kunskap ökar vinstchanserna. 
Generellt gäller att snabba spel 
med kort tid mellan insats och 
utfall är mer riskabla.

Vilka spelformer är 
mest riskabla?
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DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

pokern. De två senaste årens kraftfulla tillväxt för poker på 

internet har dock avtagit. Exakt hur mycket pengar som fl yter 

ut ur Sverige genom utländska spelbolag är svårt att säga. 

Uppskattningsvis rör det sig om cirka 1,5 miljarder kronor.

Illegala konkurrenter till Vegas

Även Svenska Spels värdeautomater Vegas möter en bety-

dande konkurrens trots att Vegas är den enda tillåtna spel-

automaten på marknaden utanför kasinona. En stor mängd 

illegala spelautomater fi nns över hela landet. Det är av natur-

liga skäl inte känt hur mycket som omsätts på dem. Lotteri-

inspektionen beräknade år 2003 antalet illegala automater 

till cirka 3 000 stycken. I november 2007 genomförde 

polisen omfattande tillslag mot illegala spelautomater 

och utställare. 

Helår Jan Feb Mar Apr
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2005
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2006 2007

Trender på spelmarknaden

De senaste årens starkaste trender har präglat spelmarknaden 

även 2007. Dessa trender kommer med all sannolikhet fort-

sätta att vara aktuella under kommande år:

• Utländska spelbolag fortsätter att satsa hårt på den svenska 

marknaden, bolagen betraktas som ”rumsrena” av en allt 

större andel av allmänheten.

• Spel med hög återbetalning och kort tid mellan dragning-

arna ökar på bekostnad av långsamma spel med låg åter-

betalning.

• Inställningen till spelbolagens varumärken blir viktigare när 

spelprodukterna blir allt mer generiska.

• Spelansvar får allt större betydelse, både för samhället och 

kunderna.

• Spelandet blir mer internationellt, med fl er internationella 

spelsamarbeten.

• Närliggande branschers (exempelvis medias) intressen i 

spelmarknaden ökar.

• Fortsatt oklara regler och förutsättningar för branschens 

aktörer.

Några aktuella och viktiga faktorer som också påverkar 

utvecklingen på spelmarknaden:

• Den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

• Svenska Spels justerade uppdrag som betonar 

arbetet med spelansvar.

• EU:s fördragsbrottsärenden rörande sportspel och 

nätpoker.

• Regeringens spelutredning.

Det fi nns inga tecken på att spelandet i landet kommer att 

minska. Tvärtom förväntas den disponibla inkomsten, och 

därmed konsumtionen (totalt och av spel), öka under 2008. 

Andelen som är emot spel som nöjesform har inte ökat det 

senaste året och mängden spelreklam kommer troligen också 

att hålla sig på ungefär samma nivå som idag. n
Källa: Grafen bygger på Svenska Spels och ATG:s faktiska omsättningar samt uppskattning av övriga 
bolags omsättning. Uppskattningen av övriga bolags omsättning bygger främst på kontinuerliga 
marknadsundersökningar som genomförs av Svenska Spel.
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Den reglerade svenska spelmarknaden, 
bruttospelintäkter per spelaktör

MSEK 2007 2006 2005 2004 2003

ATG 11 869 11 278 10 988 10 776 10 534
Svenska Spel 1 21 486 20 071 19 586 20 207 19 533
Summa 33 355 31 349 30 574 30 983 30 067

Folkrörelsernas spel och lotterier     
Folkspels lotterier inkl Bingolotto 1 121 1 249 1 391 1 888 2 269
Bingo 1 500 1 503 1 665 1 796 1 820
Rikslotterier 1 975 1 399 996 932 878
Lokala lotterier 112 113 102 103 105
Regionala lotterier 3 3 4 3 5
Summa 4 711 4 267 4 158 4 722 5 077
     
Restaurangkasino 2 600 646 759 870 1 058
Totalt 38 666 36 262 35 491 36 575 36 202

1.  Inklusive spelintäkter 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. 

Fakta om den svenska reglerade spelmarknaden

De största spelen i Sverige, bruttospelintäkter per spelform 

MSEK  2007 2006 2005 2004 2003

 Vegas           7 093 6 811 6 830 7 270 6 919
 V75 4 292 4 141 4 115 4 156 3 996
  Triss 3 308 3 147 3 093 3 246 3 187
  Lotto 2 532 2 350 2 255 2 104 2 159
  Oddset 2 440 2 112 1 924 1 990 1 776
 Dagens Dubbel 1 988 1 911 1 988 1 986 1 994
 Vinnare, Plats           1 672 1 562 1 671 1 585 1 589
 Bingo 1 500 1 503 1 665 1 960 1 820
  Keno 1 337 1 322 1 221 1 155 1 091
 V65 1 186 1 185 1 311 1 325 1 373
  Casino Cosmopol 1 1 153 1 002 922 853 720
 Bingolotto 958 1 065 1 257 1 637  2 180
 Postkodlotteriet 921 307
 V64 826 824 110  
  Stryktipset 794 790 862 931 1 003
  Joker 728 691 681 634 610
 Tvilling 619 401 187 162
 Restaurangkasinospel 600 700 759 1 165 1 018
 Miljonlotteriet 447 405 398 381 364
  Poker på svenskaspel.se  385 206
  Nätbingo, Pick’n’click 364 300 189 109 13
 Kombilotteriet 354 338 331 324 308
 Trio 347 369 442 525 565
  Tia 282 323 368 384 343

1. Nettospelintäkter, dvs efter utbetalda vinster, redovisas.
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Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen avseende år 2007.

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska 
Spels beräkningar av de utländska nätbolagens nettoandel.
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SVENSKA SPEL NU OCH I FRAMTIDEN

 venska Spel har länge arbetat med förebyggande 

åtgärder för att minska de negativa eff ekter som 

 spelande kan föra med sig. Idag betraktas bolaget 

som det främsta i världen inom området spelansvar. 

Detta arbete ger också tydliga resultat. Andelen spelare med 

problem är exempelvis betydligt lägre bland Svenska Spels 

nätspelare jämfört med dem som spelar hos utländska 

internet baserade spelbolag. Detta avspeglar sig också hos 

svenska folket som har ett stort förtroende för Svenska Spel. 

Internationellt har Svenska Spels nätpoker, med verktyg 

som spelarna erbjuds för att skapa god kontroll över sitt spe-

lande, väckt stort intresse. Österrikes regering har följt det 

svenska exemplet och gett statligt kontrollerade Österreich-

ische Lotterien tillstånd att anordna nätpoker enligt Svenska 

Spels modell. 

Eff ektivt spelansvar

Under 2007 erhöll Svenska Spel certifi eringen ISO 27001 och 

utmärkelsen Socially Responsible Operator of the Year från 

den internationella branschtidningen eGaming Review. Om 

detta och mycket annat rörande Svenska Spels spelansvar står 

att läsa i Hållbarhetsredovisningen från sidan 33.

Ett eff ektivt spelansvar förutsätter alltid ett attraktivt utbud 

av spelprodukter. För att kunna kanalisera en så stor del av 

svenskarnas spelande från en oreglerad till en kontrollerad 

miljö, satsar därför Svenska Spel mycket på utveckling av pro-

dukter och distributionsformer.

Svenska Spels organisation

Koncernens aff ärsverksamhet har under 2007 varit uppdelad 

i två divisioner: Ombud och Direkt. Divisionerna avspeglar 

kundernas alternativa vägar att spela: Antingen spelar man 

via ett av Svenska Spels ombud, exempelvis en spelbutik eller 

en restaurang, eller så väljer man att spela direkt mot Svenska 

Spel exempelvis via svenskaspel.se eller på Casino Cosmopol. 

Från och med den 1 januari 2008 gäller en ny organisations-

struktur. Förändringen är nästa steg i att utveckla Svenska Spel 

till ett ännu eff ektivare spelbolag. 

I det omformulerade uppdrag som regeringen gav Svenska Spel under 2007 betonas 
det sociala ansvarstagandet ytterligare. För Svenska Spel innebär detta att bolagets 
mång åriga arbete med att skapa ett starkt spelansvar, till nytta för såväl den enskilde 
 spelaren som samhället i stort, får ännu större betydelse.

Effektivt spelansvar i effektiv organisation

Cirka 34 miljoner kronor på ett år i direkta 
kostnader. Utöver det har bolaget ett indirekt 
vinstbortfall på fl era hundra miljoner kronor 
per år genom att vi i enlighet med vårt upp-
drag inte vinstmaximerar, i synnerhet inte 
känsliga produkter/aff ärer som till exempel 
Vegas, i linje med strategin ”Ansvar före vinst”.

Hur mycket pengar
satsar Svenska Spel
på spelansvar?

S
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Övriga organisationsförändringar under 2007

Aff ärsområdet International avvecklade den internationella 

operatörsverksamhet som bolaget påbörjade under 2005. 

Det innebar att samarbetet med litauiska Lotelita avslutades 

och att Svenska Spels del av det samägda bolaget Winloto har 

sålts under året. Den kvarvarande internationella aff ärsverk-

samheten blev en del av Divisionsutveckling där man i dag 

jobbar med bland annat internationella spelsamarbeten samt 

export av bolagets spelansvar.  

Den tidigare divisionsgemensamma staben Varumärket 

 fl yttade in under koncernstab Information & Samhälle (från 

2008 benämnd Kommunikation & Samhälle) för att uppnå en 

eff ektivare samordning av bolagets samtliga kommunikations-

aktiviteter – reklam, pr och information, sponsring med mera. 

Aff ärsområdet Prenumeration startade sin verksamhet. 

 Koncernstab IT har förändrat sin organisation för att eff ektivare 

kunna möta aff ärernas krav. Dessutom har hela spel supporten 

(den personliga servicen för kunder, ombud och aff ärspartners) 

samlats inom Koncernstab Ekonomi & Koncernstöd. n

VD

Division SoLDivision BRK

AO
Restaurang

AO
Kasino

AO
Bingohallar

AO 
Förening

AO 
Prenumeration

AO Internet 
& Telefon

AO 
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Ekonomi & Koncernstöd
Kommunikation & Samhälle
IT
Juridik
Personal

Svenska Spels organisation
Från och med den 1 januari 2008 gäller en ny organisations-
struktur. Bolagets aff ärer kommer även fortsättningsvis 
att delas in i två divisioner, men indelningen förändras. 
Två nya divisioner skapas: Division BRK (Bingo, Restaurang, 
Kasino) och Division SoL (Spel och Lotterier).

Till Division BRK hör aff ärsområdena Bingohallar, Res-
taurang och Kasino. I Division SoL ligger aff ärsområdena 
Butik, Internet & Telefon, Förening och Prenumeration.

Förändringen görs för att bättre tillvarata synergier 
mellan de olika aff ärsområdena. Aff ärerna fördelas 
 mellan divisionerna så att de som har nära samarbete 
med varandra också organisatoriskt ligger nära varandra. 
På så sätt uppnås en mera enhetlig divisionsutveckling, 
starkare synergier och ökad eff ektivitet.

 

Organisation t o m 2007

Organisation fr o m 2008
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SVENSKA SPEL NU OCH I FRAMTIDEN

 venska Spel ska om tio år, oaktat regleringsform, 

fortfarande vara ett trovärdigt, ansvarsfullt och 

eff ektivt spelbolag med en minst 50-procentig 

marknads andel av det totala nettospelandet i 

 Sverige och därmed bevara sin marknadsposition. Verksam-

heten ska även om tio år bygga på ansvar före vinst.

Detta uppnås genom att:

•  Erbjuda en överlägsen service och spelupplevelse i alla 

våra aff ärer

•  Utveckla konkurrenskraftiga och efterfrågade produkter 

och distributionsformer

• Vara världsledande i spelansvar

•  Stärka varumärket så att det förmedlar bolagets fram-

trädande position inom spelansvar och samhällsnytta

• Utveckla fl er internationella produktsamarbeten

• Stärka kundrelationerna

• Stärka det intellektuella kapitalet.

Ansvar före vinst 

Ansvar före vinst är en bärande fi losofi  i allt kommersiellt 

arbete på Svenska Spel, som i första hand är kopplad till spel-

utveckling och marknadsföring. Ur ett strategiskt perspektiv 

betyder det att inte leda utvecklingen av nya spelformer som 

riskerar att öka problemspelandet. Däremot ska Svenska Spel i 

de fall någon annan utvecklat en sådan spelform och den kan 

anses få genomslag på spelmarknaden, erbjuda ett mer tro-

värdigt och ansvarstagande alternativ. Vi ska också avstå från 

att göra reklam för spelformer som är känsliga ur spelberoen-

desynpunkt och alltid utforma reklamen utifrån branschens 

och bolagets etiska riktlinjer. 

Att ta ansvar är också en fråga om långsiktig överlevnad, 

många konsumenter är mycket medvetna om vilka bolag 

som är ansvarsfulla och gör sina val därefter.

Att vara världsledande i spelansvar är inte bara en konse-

kvens av vårt uppdrag utan också en kommersiell fram-

gångsfaktor. Vår ambition är att våra spelare också uppfattar 

oss som ansvarsfulla. Detta faktum är extra viktigt för en ny 

generation kunder som i hög grad värdesätter ansvar, etik 

och moral.

För att vara världsledande krävs att vi utvecklar marknadens 

bästa verktyg för att låta spelaren veta hur dennes individuella 

Svenska Spel jobbar efter en längsta uppgift som sträcker sig tio år fram i tiden. Då som 
nu ska bolaget vara marknadens största och mest ansvarsfulla aktör. Tydliga strategier, 
som ständigt utvecklas och förbättras, hjälper bolaget att nå dit.

Svenska Spels mål och strategier

Att sälja ett varierat utbud av spännande och 
underhållande spel med penningvinster på ett 
lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

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

Engagemang • Aff ärsmässighet • Ansvar • Lyhördhet

Affärsidé

Vision

Värdegrunder

S

12   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2007



spelande utvecklas och som kan hjälpa till att begränsa det till 

en lagom nivå. Vi måste också fortsätta att utbilda vår perso-

nal och våra samarbetspartners och vara tydliga och konkreta 

i våra informationsansträngningar. Vi ska också öka intensite-

ten och omfånget i de forskningssamarbeten vi har inom 

området spelansvar (se Hållbarhetsredovisningen sidan 40). 

Bevara vår position

Svenska Spel verkar på en kommersiell marknad med konkur-

rens från dels andra reglerade aktörer, dels internetbaserade 

utländska spelbolag samt illegala aktörer som erbjuder spel till 

svenskar. Vår kommersiella målsättning är inte att öka spelan-

det, utan snarare att bevara den marknadsposition vi har. Att 

kunna göra det är avgörande för att framstå som tro värdiga. 

Ett bolag vars verksamhet krymper uppfattas som sårbart och 

på sikt som mindre attraktivt.

För att bevara vår marknadsandel avser vi att

•  Fortsätta satsa på spelansvar

•  Utveckla befi ntliga produkter

•  Utveckla nya produkter

•  Utveckla efterfrågade distributionsformer 

•  Eftersträva en återbetalningsnivå som säkerställer kanalise-

ring (att spelarna föredrar Svenska Spels säkra, reglerade 

spelmiljö framför utländska nätbolag), lönsamhet och spel-

säkerhet

•   Marknadsföra våra spel på ett ansvarsfullt och eff ektivt sätt 

så att kanalisering säkerställs

•   Vara hela Sveriges spelbolag och tillvarata det mång-

kulturella samhällets möjligheter.

 

Svenska Spels Koncernstab IT säkerställer de utvecklings- 
och förvaltningsresurser som behövs för att fullfölja koncer-
nens långsiktiga strategier och mål. Utöver detta tillkommer 
driften av befi ntliga system, som hålls igång dygnet om, hela 
året. Att tekniken fungerar när våra miljontals kunder vill 
satsa på våra spel och hämta ut sina vinster är självfallet av 
största vikt för Svenska Spel och spelarna.

Svenska Spel har Sveriges största privata kommunikations-
nätverk. Tillgänglighetskraven är högt ställda, då vi har 
många externa gränssnitt och användare, bland andra de 
6 385 ombuden och över 100 000 samtidiga kunder på inter-
net. En stor mängd transaktioner (köp, makulering, vinstvali-
dering, saldo med mera) hanteras i den komplexa IT-miljön. 
I oktober månad 2007, under högsäsong för spel, handlade 
det om drygt 47 miljoner transaktioner och som mest 7 800 
stycken i minuten (exklusive Vegas-transaktioner).

Utan IT inga spel

Fr.v. Fredrik Jonsson, drifttekniker, Petra Laurelli, databas-
administratör, Kjell Henningson, systemtekniker.
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SVENSKA SPEL NU OCH I FRAMTIDEN

senaste exemplet är spelansvarsverktyget Spelkoll som väckt 

stort intresse internationellt. Som en del av vår internationella 

strategi ska vi, inom de ramar uppdraget medger, kapitalisera 

på den efterfrågan på Svenska Spels kunskap och rättigheter 

som fi nns. 

IT som en del av aff ären

Avgörande för att nå övergripande mål är förmågan att 

utveckla nya aff ärer och produkter i framtiden. Att förlänga 

nuvarande produkters livscykler, utveckla nya produkter 

samt att skapa nya aff ärer är en förutsättning för att vi ska 

kunna bevara vår nuvarande position även de kommande tio 

åren. För att lyckas med detta är det av största vikt att bola-

gets IT-funktioner fungerar som en integrerad del av aff ärs-

utvecklingen.

Varumärket

När allt fl er spelprodukter blir mer och mer generiska blir före-

tagens modervarumärken allt viktigare. Vi fortsätter att verka 

för att stärka Svenska Spels varumärke och de värden Svenska 

Spel vill förknippas med: ansvar, spelglädje och återbäring. 

Kopplingen mellan modervarumärket och produktvaru-

märkena blir viktigare och kommer att tydliggöras ytterligare. 

Svenska Spel-varumärket ska hålla samman och tydligt 

addera värde till samtliga aff ärer.

Medarbetare

Utifrån Svenska Spels värdegrunder, ett starkt arbetsgivar-

märke och eff ektiv kompetensförsörjning ska Svenska Spel 

säkerställa att personalen är införstådd med och klarar de 

utmaningar som bolaget står inför under kommande år. I och 

med en ökad förändringstakt kommer ledningens förmåga 

att kommunicera och informera på ett adekvat sätt att vara 

av görande för personalens engagemang. n

Internationellt samarbete

Vår internationella strategi skiljer sig från tidigare då vi numera 

fokuserar på följande områden:

Internationella spelsamarbeten 

Svenska Spel ska som en del av sin internationella strategi 

aktivt arbeta för att delta i och skapa internationella spelsam-

arbeten med andra reglerade aktörer. Detta sker redan idag, 

exempelvis med spelet Viking Lotto, som är ett samarbete 

mellan spelbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island 

och Estland.

Sälja know-how och rättigheter 

Svenska Spel är ett av världens ledande spelbolag och är som 

sådant efterfrågat för sin kunskap om spel och spelansvar. Det 
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 tt skapa ett välkänt varumärke, som i så hög grad 

som möjligt förknippas med ansvar, spelglädje, 

återbäring och lever upp till löftet ”du vinner på 

Svenska Spel”, är en av bolagets viktigaste strate-

gier. Ett omfattande arbete för att stärka varumärket Svenska 

Spel inleddes under 2006. Syftet var och är att fylla ett varu-

märke som är känt av de fl esta med ett lika känt och tydligt 

innehåll.

Vi kommer fortsätta att anstränga oss under 2008 för att 

förstärka positiva attityder hos kunder och allmänhet ytter-

ligare. För att lyckas med det behöver vi vara eff ektiva i den 

marknadskommunikation som direkt syftar till att påverka 

varumärket, men naturligtvis är det den samlade upplevel-

sen av Svenska Spel som avgör hur vår verksamhet uppfattas. 

Alla sätt vi interagerar med kunder och allmänhet på bidrar 

till att forma bilden av Svenska Spel.

Ansvar

Att det finns risker med spel och spelande är känt. Men 

genom att arbeta förebyggande med ansvarsåtgärder kan 

riskerna för att spelrelaterade problem uppstår minskas avse-

värt. Svenska Spels viktigaste uppdrag är att minimera nega-

tiva sociala konsekvenser kopplade till spelverksamhet. Det 

gör vi genom att informera, utbilda och utveckla användbara 

verktyg för spelarna. 

 Självklart vill vi också att så många som möjligt av våra 

kunder också känner till och uppskattar vårt ansvarsprogram. 

Spelansvar kommer därför inte bara vara en fundamental del 

av vår aff ärsverksamhet, utan också ett mycket fram trädande 

inslag i vår varumärkeskommunikation. 

Återbäring och samhällsnytta

Våra konkurrenter vill gynna sina ägare. Vi vill också att vår 

ägare, svenska folket, ska tjäna på oss. Men inte bara i direkta 

kronor och ören – att ta ansvar för att den verksamhet som vi 

bedriver även är ansvarsfull och etisk, är en än viktigare vinst 

för samhället. 

När konkurrensen hårdnar och spelprodukter blir alltmer lika varandra avgör istället de 
värden man associerar till de olika aktörerna valet av spelbolag. Svenska Spel fortsätter 
därför satsningen på att stärka sitt varumärke.

Varumärket Svenska Spel – ansvar, spelglädje 
och återbäring till svenska folket

VARUMÄRKET

!Under 2007 har Svenska Spel 
betalat ut 11 900 925 064 
kronor i vinster. 292 personer 
blev miljonärer.

Visste du att

A

SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2007   15



VARUMÄRKET

 

Men å andra sidan har obetalbara kommenta-
rer som ”Nu måste jag gå ut och titta på stjär-
norna en stund…”, ”Äntligen, nu ska jag köpa en 
Mustang!”, ”Hade du varit här nu hade jag kramat 
om dig…”, ”Nej, jag tror inte på dig! Ge mig ditt 
nummer så jag kan kolla upp det…” gjort att man 
själv tappat tråden under själva vinnarsamtalet.

När det gäller alla våra högvinster ska vi också 
komma ihåg att bakom en vinnarambassadör 
fi nns det ett rejält team av medarbetare  på kon-
cernstab Ekonomi och aff ärsområdena Butik och 
Internet & Telefon som gör ett fantastiskt jobb i 
kulisserna. Det hela sker i olika steg där varje 
enskild insats är guld värd. 

Kombinationen av ett kompetent samarbete i 
fl era led – med målinriktat fokus på högvinnare 

Svenska Spel-yrke: Vinnarambassadör

”
”Du måste ha världens roligaste jobb”, säger 
många när jag talar om vad jag gör och det är 
bara att hålla med. Visst är det en fantastisk upp-
gift att få gratulera och vara i kontakt med alla 
nyblivna miljonärer. Här kan man verkligen tala 
om positiv energi. 

Varje år genererar Svenska Spels olika produk-
ter mellan 200 och 300 miljonvinster och varje 
vinnare är lika unik som varje Lottodragning, 
Stryktipsrad och Trisskrap.

Bland högvinnarna fi nns människor i olika 
åldrar, från alla samhällsklasser med helt skilda 
bakgrunder. Detta gör mitt arbete extra stimule-
rande då alla mina möten startar med ett helt 
blankt blad. Innebörden av frågan ”Sitter du ner?” 
har också fått en helt annan dimension i det här 
arbetet. 

Pierre Jonsson (till höger) gratule-
rar Jens Antonsson från Skara till 
14 712 814 kronor på Lotto.

”

och i nästa led media – är ett unikt vinnarrecept i 
dubbel bemärkelse, signerat Svenska Spel.

Som ambassadör arbetar man ensam med 
vinnar kontakten, men det skulle inte vara 
”världens roligaste 
jobb” om jag inte 
hade en hel stab av 
”mini ambassadörer” 
runt omkring mig.

Pierre Jonsson, 
vinnarambassadör, 
Kommunikation 
& Samhälle
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Hela vårt överskott är förbehållet statskassan och folkrörel-

sernas verksamheter. Av det totala överskottet på 5 247 miljo-

ner kronor 2007 (4 807) går 1 590 miljoner (1 370) till Riks-

idrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Dessa pengar 

används för att bidra till fi nansieringen av idrotts- och 

förenings verksamhet för barn och ungdomar över hela landet.                

Därutöver är Svenska Spel en av landets största sponsorer 

av idrott. Vi har sedan många år ett långsiktigt och givande 

utbyte med de nationella förbunden och serieföreningarna 

inom fotboll, ishockey, bandy, handboll och innebandy. Part-

nerskapet med idrotten har på senare tid utvidgats genom 

de samarbeten som aff ärsområdena Bingohallar och Fören-

ing har med lokala idrottsföreningar. Dessutom bygger fl era 

av våra spel på idrottsevenemang.

Idrotten är en del av Svenska Spels själ. Att synas i idrotts-

sammanhang och på olika vis synliggöra vår unika relation till 

idrotten är en naturlig och viktig del av Svenska Spels varu-

märkesarbete.

Spelglädje

Svenska Spels logotyp, som fi ck en uppfräschning under 

jubileumsåret 2007, symboliserar en jublande vinnare med 

armarna i skyn. Den förmedlar den glädje, spänning och för-

väntan som många känner när de köper sin Triss, loggar in 

på svenskaspel.se eller slår sig ned vid en Vegas-automat. 

Och naturligtvis glädjen över en vinst. 

Oavsett om det handlar om några få kronor vid en poker-

giv på svenskaspel.se eller årets högsta vinst, 101 798 290 

kronor för Drömvinsten på Lotto med Joker; att vinna är alltid 

roligt.

Även om behovet av ansvarstagande är förutsättningen för 

den reglerade spelmarknaden och Svenska Spels uppdrag, är 

det viktigt att inte glömma bort den glädje, underhållning 

och gemenskap spelandet innebär för många människor.  

Spelglädjen förmedlas i första hand genom våra olika spel. 

I samtliga produkters logotyper ingår numera Svenska Spel-

vinnaren som en väl synlig, integrerad del. n

Spelkortet blir allt viktigare
De cirka 1 080 000 spelare som använder Spelkortet när de lämnar 
in sina spel försäkrar sig om att inte missa eventuella vinster. Tack 
vare Spelkortet kunde över 55 miljoner kronor under 2007 betalas 
ut till vinnare, som annars gått miste om sin vinst.  Med Spelkortet 
får man också ta del av personliga erbjudanden och andra förmå-
ner. Spelkortet och tillhörande konto är personligt. Kortet är gratis, 
och anmälan sker hos ombud, på svenskaspel.se eller i BingoLive-
hallar. För att skaff a Spelkort måste man ha fyllt 18 år och vara folk-
bokförd i Sverige. 

På svenskaspel.se och för spel via mobiltelefon är Spelkortet 
obligatoriskt. Via sitt spelkonto får spelaren en bra överblick över 
sitt spelande och har också möjligheten att lägga upp en personlig 
budget och aktivera Spelkoll. Genom Spelkortet kan Svenska Spel 
också säkerställa att inga minderåriga kan spela i spelbutiken på 
internet.

I framtiden kommer Spelkortet att bli ett koncernövergripande 
kundkort som erbjuder tjänster och mervärden och som stärker 
spelansvaret i samtliga aff ärsområden. 
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* Spel inlämnade med Spelkortet, 
 procent av samtliga spel utom lotter i butik.
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enom att integrera huvudvarumärket i produk-

ternas logotyper har kopplingen mellan huvud-

varumärket och produktvarumärkena stärkts 

avsevärt under året. Många av Svenska Spels 

produkter är starka varumärken i sig, och fl era av dessa pro-

dukter har haft en mycket positiv utveckling under 2007. 

Bland äldre spel slår Oddset och Keno rekord i nettospelintäk-

ter, medan nyare spelformer, som poker på svenskaspel.se 

och spel på Casino Cosmopol, har den största tillväxten. 

Produkter 

Nyheter: BingoLive och Föreningslotter

Några nya spel såg dagens ljus 2007: BingoLive introducerades 

under hösten i fyra bingohallar i Stockholmsområdet, till för-

mån för det lokala föreningslivet. Särskilda Föreningslotter 

med idrottsanknytning började säljas via lokala idrottsfören-

ingar. Topptipset 

lanserades under 

oktober och mot-

togs mycket väl 

av spelarna.

 

Nedlagda spel

Några spel försvann 

ur sortimentet: 

Nummerspelet 

Limbo både kom 

och gick i början av 

året. Spelet lades ned när det visade sig att bolagsspel före-

kom i strid med regelverket. De temporära lotterna Texas 

Hold’em, Rese-Triss och Tia Mini avvecklades också.

Produktgrupper

Sportspel

Sportspelens sammanlagda nettospelintäkter var 1 449 mil-

joner kronor (1 419). Oddsets nettospelintäkter blev 716 

 miljoner kronor (688). Ett större utbud på Lången, miljon-

garanti på Bomben, satsning på svenskaspel.se med spelobjekt 

från nästan alla fotbolls ligor och en lyckad lansering av live-

spel i butikerna är faktorer som ligger bakom årets ökning.

2007 års nyheter för tipparna var införandet av en garanti 

på 5 miljoner till en ensam vinnare med 13 rätt på Stryktipset. 

Dessutom lanserades Topptipset där 8 rätt räcker för vinst.

Nummerspel

Nummerspelen är den största produktgruppen med netto-

spelintäkter på 2 667 miljoner kronor (2 497). Keno upp-

nådde 590 miljoner kronor (587). Det största nummerspelet, 

Lotto, slutade året på 1 393 miljoner kronor (1 292), och har 

till sammans med Joker ökat i takt med att kännedomen om 

Drömvinsten vuxit.

Bingo är en av de mest populära spelformerna på svenska-

spel.se och noterade där 173 miljoner kronor netto (140), en 

tillväxt på 23 procent. Konkurrensen från internetbaserade, 

utländska spelbolag, som inte följer svenska regler om åter-

betalning, är dock hård.

Under 2007 har Svenska Spels vinnarsymbol införlivats som ett element i alla 
produkternas logotyper. Det knyter samman företaget och dess produkter till 
en bred familj av spel. 

Starka produkter, starka varumärken

VARUMÄRKET

!Över 80 procent av vuxna 
befolkningen vet hur man 
spelar på Lotto och Stryktipset. 
Hela 96 procent vet hur 
Triss fungerar.

Källa: Svenska Spels 
varumärkesundersökning 2007

Visste du att

G
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Svenska Spels spelformer, 
nettospelintäkter och distributionskanaler

 Nettospelintäkter
MSEK 2007 2006 Butik Restaurang Förening Internet/telefon Kasino  Bingohall 

Sportspel        
Oddset 716 688 •   •  
Stryktipset1 441 439 •   •  
Europatipset1 147 147 •   •  
Måltipset 134 145 •   •  
Topptipset 12  — •   •  

        
Nummerspel        
Lotto 1 393 1 292 •   •  
Keno 590 587 •   •  
Joker 437 415 •   •  
Viking Lotto 49 52 •     
Nätbingo och Pick ’n’ Click 183 151    •  
Limbo 15 — •   •  
BingoLive 4 —      •
        
Lotter        
Triss 1 672 1 609 •  • •  
Tia 144 165 •   •  
Skrap-Spel 131 119 •   •  
Penninglotten 13 19 •     
Övriga lotter 48 47 •  •   
        
Värdeautomater        
Vegas  1 932 1 822  •    •
        
Kasinospel 1 153 1 002     •
        
Poker        
Poker på internet 385 206    •  
Livepoker 2       

1. Inklusive Dubbelvinsten
2. Redovisas under kasinospel
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VARUMÄRKET

 

Svenska Spel-yrke: Oddssättare

möjligt, däremot skiljer sig tillvägagångssättet 
en hel del.

Vår fi losofi  är att försöka stå för vår uppfatt-
ning i så stor grad som möjligt. Så länge förut-
sättningarna inte har förändrats så pass att vi 
mellan oddssättningen och matchstart plötsligt 
anser oss erbjuda odds som är bättre än sanno-
likheten står vi kvar, även om alla insatser enbart 
hamnar på ena sidan. 

Visst fi nns det undantag även här, men grund-
tanken är att alla våra spelare – inte bara proff sen 
utan även småspelarna – ska hinna få in sina 

Svenska Spel har 16 oddssättare, bland andra 
Putte Ramberg, Ola Carlsson, Staff an Rehnström, 
Stefan Edberg, Mathias Persson, Mikael Stålblom. 
Längst bak skymtar Kjell Granqvist.

”Oddssättning är i grund och botten ett detaljerat 
hantverk. Ett antal parametrar och massvis av 
information ska översättas till siff ror som ska 
spegla oddssättarnas egen uppfattning om 
sannolikheten för en mängd utfall.

Större konkurrens ger oddssättarna mindre 
marginaler – det gäller faktiskt oss på Svenska 
Spel också, även om alla våra kunder ännu inte 
har upptäckt att vi erbjuder betydligt bättre 
odds idag än vad vi gjorde för ett par år sedan. 

Gemensamt för oss och nätaktörerna är att vi 
självklart försöker skapa ett så bra resultat som 

”
insatser till vårt värderade odds. Oddsjuste-
ringar sker sällan då vi i längden tror på ett 
bättre resultat om 
våra kunder känner 
trygghet i de odds vi 
först presenterar.

Johan Elevant, 
oddssättare
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Lotter

Lotterna inbringade 2 008 miljoner kronor i nettospelintäkter  

2007 (1 959). Med 1 672 miljoner kronor (1 609) stärker Triss 

sin ställning som landets mest populära lott. Årets nyhet var 

höjningen på Månads klöver till en maxvinst på 50 000 kronor 

i månaden i 25 år.  Triss utgör också grunden i de nya Fören-

ingslotterna. 

Nyheten Diamantfeber samt olika varianter av Tia och 

Skrap-Spel har lanserats under året. Genom det nya aff ärs-

området Prenumeration erbjuds nu även möjligheten att 

prenumerera på Triss. 

Värdeautomater

Jack Vegas och Miss Vegas på restau-

ranger och i bingohallar fi ck ett nytt, 

enklare namn under året – Vegas, ett 

namn som ofta användes av spelarna 

redan före namnbytet. Eftersom värde-

automaterna räknas till de spel som är 

mest riskabla ur spelberoendesynpunkt 

har Svenska Spel monopol på dem. 

Vegas möter dock ändå en betydande 

konkurrens från illegala spelautomater.

Nettospelintäkterna på 1 932 miljoner 

kronor (1 822) ger Vegas en topplacering 

på listan över alla spelformer i landet. 

Kasinospel

Även kasinoverksamheten – Casino  Cosmopol i Stockholm, 

Göteborg, Malmö  och Sundsvall – är förbehållen Svenska 

Spel. Spelautomaterna på Casino Cosmopol, så kallade slots, 

inbringar mer än borden med roulette, kortspel och tärning. 

Under 2007 ökade Casino Cosmopols nettospelintäkter med 

15 procent, till 1 153 miljoner kronor (1 002).

Poker

Svenska Spels poker på nätet, med inbyggda verktyg och 

världsunika tjänster som hjälper spelarna att ha överblick 

över sina insatser, blev snabbt marknadens största vid lanse-

ringen 2006 och fortsatte att ta marknadsandelar under 

2007. Poker på svenskaspel.se hade vid årets slut en marknads-

andel på 36 procent i Sverige, och noterade nettospelintäk-

ter (rake) på 385 miljoner kronor (206). Poker kan även spelas 

live på Casino Cosmopol.

BingoLive

Under hösten 2007 lanserade Svenska Spel konceptet Bingo-

Live i fyra bingohallar i Stockholmsområdet, nettospelintäk-

terna uppgick vid årsskiftet 2007/2008 till 4 miljoner kronor. n

!Andelen av vuxna befolkningen 
som spelar eller kan tänka sig 
spela på någon av Svenska Spels 
produkter har under 24 månader 
ökat från 82 till 90 procent.

Källa: Svenska Spels 
varumärkesundersökning 2007

Visste du att

Eva Evesjö, projektledare för Oddset. Med Oddset Live kan 
kunderna i butikerna satsa på Oddset under pågående match.
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DIVISIONERNA / DIVISION OMBUD 

 venska Spels ombud och aff ärspartners som distri-

buerar och säljer Svenska Spels olika spel är:

6 385 butiker – livsmedelsaff ärer, varuhus, spel-

butiker, bensinstationer med fl era – som har avtal 

med Svenska Spel om att sälja våra spel och/eller lotter.

2 249 restauranger, pubar och bingohallar med 

värdeautomaterna Vegas.

1 524 ideella föreningar har under 2007 börjat sälja 

särskilt framtagna föreningslotter mot provision.

Aff ärsområde Butik

Den största delen av Svenska Spels försäljning sker i butik. 

Butikernas styrka är den personliga servicen, fackkunskapen, 

den sociala miljön och en stark svensk tradition av spel via 

ombud. Trots att internet och kasinona har den största tillväx-

ten, och utgör konkurrenter till butikerna, upprätthåller buti-

kerna sin ställning som svenskarnas spelställe nummer ett. 

2007 visar butiksförsäljningen trots konkurrensen en ökning 

med 1,6 procent.

Skärpta kontroller och regler

Det är i butikerna som de fl esta spelkunderna möter Svenska 

Spel. Att kontrollen av åldersgränser fungerar i butiksmiljö 

är därför ett krav som Svenska Spel måste säkerställa så långt 

det någon   sin är möjligt. Bolaget har därför genom ett antal 

åtgärder stärkt ålderskontrollen i butik, bland annat genom 

att under lätta för ombuden att ha en god kontroll.

Situationen ute hos ombuden är ofta stressig; många olika 

varor och tjänster – vissa med åldersgräns, vissa utan – ska 

säljas till en mängd olika kunder med olika ärenden och 

önske mål. Naturligtvis försvårar detta en eff ektiv ålders-

kontroll. 

Beskedet att den 1 februari 2007 införa 18-årsgräns på alla 

Svenska Spels spelprodukter utom lotterna, mottogs därför 

väl av ombuden. Den mer enhetliga åldersgränsen uppfattas 

som enklare att upprätthålla av ombuden (av spelen i butik 

omfattades tidigare endast Oddset av 18-årsgränsen). 

Att lotterna undantas beror på att föreningslivets lotterier 

saknar 18-årsgräns. Om en åldersgräns på lotter ska införas 

bör den vara generell för att ombuden inte ska behöva han-

tera lotter med olika förutsättningar. En 18-årsgräns på lotter 

skulle också slå hårt mot föreningslivets fi nansiering, eftersom 

det inte längre skulle vara möjligt att låta föreningsaktiva ung-

domar sälja lotter för föreningens räkning.

Reglerna kring legitimationskontroll skärptes i juni 2007. 

Svenska Spel kräver i avtalen med ombuden att man ska kon-

trollera legitimation på alla spelare man bedömer vara 25 år 

eller yngre. Kravet har följts upp med fl er kontroller, så kallade 

provköp, från Svenska Spels sida och strängare sanktioner där 

ett förlorat ombudskap är den yttersta konsekvensen. 

Svenska Spel har också i olika annonskampanjer uppmanat 

personer som är 25 år eller yngre att visa leg när de spelar. 

Arbetet med att säkra åldersgränsen i butikerna utvecklas 

positivt och fortsätter under 2008. 

Trots fortsatt hård konkurrens från internet ökade spel i butiker och restauranger under 
2007. Aff ärsområde Förening etablerade en organisation som skapar goda förutsättningar 
för ett långsiktigt samarbete med Sveriges idrottsföreningar.

Division Ombud

Spel via ombud stärktes 2007

S
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!Av Svenska Spels totala 
nettospelintäkter står spel 
via butiker, restauranger och 
föreningar för 76 procent.

Visste du att

Det är i butikerna som de fl esta 
spelkunderna möter Svenska Spel.
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Marknadsföring och produktutveckling

Relationen mellan Svenska Spel och ombuden är något vi 

vårdar ömt. För många ombud är Svenska Spel en mycket 

viktig samarbetspartner, och omvänt är Svenska Spel bero-

ende av en kunnig, motiverad och ansvarsfull ombudskår. 

Att Svenska Spel är framgångsrikt i sin marknadsföring och 

produktutveckling är naturligtvis av avgörande betydelse 

för båda parter. 

Höstens lansering av Oddset Live i butikerna blev mycket 

lyckad, liksom det utökade antalet spelobjekt på Oddset 

Lången. Likaså blev det nya Topptipset en framgång, både i 

butikerna och på svenskaspel.se. Den höjda toppvinsten på 

Triss Månadsklöver uppskattades av lottköparna, liksom Jätte-

Triss med 10 miljoner direkt på skrapet. Limbo samt några 

temporära lotter utgick ur sortimentet. Vissa utvalda ombud 

har under året utrustats med digital information från Svenska 

Spel. Den digitala informationen kommer framöver att införas 

hos allt fl er ombud.

I aff ärsområdets uppgift ingår även att marknadsföra 

spelen. Det är i första hand spel med liten koppling till spel-

problem, exempelvis Triss och Lotto, som marknadsförs. Spel 

med större risk marknadsförs inte alls, eller mycket begränsat. 

Detta gäller självklart för samtliga aff ärsområden. Läs mer om 

Svenska Spels etiska marknadsföring i Hållbarhetsredovis-

ningen på sidan 45.

Diff erentierad provision på Oddset

Den provisionsstruktur Svenska Spel har haft har inte varit 

anpassad för spel på singlar och dubblar på Oddset, som har 

en helt annan lönsamhetsnivå än andra produkter. Därför 

bestämde Svenska Spel i samråd med branschorganisatio-

nerna Svensk Servicehandel & Fast Food samt Livsmedels-

handlareförbundet, SSLF AB, att införa en diff erentiering av 

ombudens provisioner på Oddset. Samtidigt kompenserades 

ombuden med hälften av den avgift som tas ut av kunderna 

vid inlämning av Stryktipset, Måltipset och Lotto på lördagar.

Fler ombud och ombudskategorier

Svenska Spel har inlett ett arbete med att utöka antalet för-

säljningsställen av lotter under året. Även nya kategorier av 

ombud har tillkommit, till exempel varuhuskedjan Överskotts-

DIVISIONERNA / DIVISION OMBUD 

Utbildning i spelansvar och spelkunskap

Genom Spelskolan utbildar Svenska Spel ombuden i spel-

ansvar, spelkunskap och försäljning av spel. Dessutom fi nns 

en särskild skräddarsydd spelansvarsutbildning på internet. 

Tusentals ombud har genomgått utbildningarna och därmed 

diplomerats i spelansvar. Arbetet med att förbättra utbild-

ningarna är ständigt pågående och en viktig del i utveck-

lingen av butiksaffären. 

Vegas fi nns på 2 249 restauranger 
och bingohallar runt om i landet.
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Vegas marknadsförs inte, men information om spelen fi nns 

inbyggd i automaterna och i broschyrform i anslutning till 

dem. En ny interaktiv utbildning i spelansvar lanserades i 

januari 2007 för samtliga aff ärsområdets aff ärspartners.

Svenska Spel anlitar externa leverantörer för att kontrollera 

att de krav på ålderskontroll som ställs på de restauratörer 

som har Vegas på sin krog respekteras.

För att stärka ålderskontrollen ytterligare kommer Svenska 

Spel som första spelbolag i världen att införa en obligatorisk 

ålderskontroll för värdeautomater. Det innebär att spelaren 

innan spelet kan börja måste bekräfta sin ålder med de sex 

första siff rorna i födelsenumret i automaten. Den obligatoriska 

ålderskontrollen kommer att införas successivt. Födelsenum-

ret kommer även att anges på vinstkvittot och legitimation 

begäras vid vinstutlämningen för att säkra att spelaren inte är 

minder årig.

Under året har också sanktionerna mot aff ärspartners som 

inte upprätthåller åldersgränserna skärpts. Förutom det tidi-

gare sanktionssystemet med varning och därefter avstäng-

ning vid minderårigt spelande, kan Svenska Spel även stänga 

av en aff ärspartner temporärt om den inte skött sitt åtagande 

när det gäller uppmärksamhet över spelgästerna.

bolaget. I samarbete med Reitan Servicehandel Sverige AB, 

som i Sverige driver butikskedjorna Pressbyrån och 7-Eleven, 

har ett utvecklingsarbete för att införa spel i kassalinjen inletts. 

Att förbättra och eff ektivisera distributionen av spelen hör till 

de mest prioriterade åtgärderna för aff ärsområdet även fram-

över.

Aff ärsområde Restaurang

Svenska Spels värdeautomater Vegas fi nns enbart på restau-

ranger med serveringstillstånd och i bingohallar – miljöer där 

ungdomar under 18 år normalt sett inte får vistas. I varje auto-

mat fi nns ett fl ertal olika spelformer. Tidigare fanns två Vegas-

varianter: Jack Vegas på restauranger och Miss Vegas i bingo-

hallar. Numera betecknar vi alla automaterna Vegas, med en 

ny gemensam logotyp.

Konkurrens från illegala automater

Svenska Spel har monopol på automatspel – värdeautoma-

terna Vegas är den enda typ av automatspel som är tillåten i 

Sverige, undantaget de spelautomater som fi nns på Svenska 

Spels kasinon. Vegas borde med andra ord vara utan kon-

kurrens. Så är emellertid inte fallet: Vegas möter en om -

fattande och på fl era sätt svårbemästrad konkurrens från 

ett stort antal illegala spelautomater som fi nns utställda 

över hela landet.

När aff ärsområdets personal påträff ar illegala automater på 

de spelställen där Vegas fi nns, är man skyldig att anmäla detta 

till Lotteriinspektionen. Vegas-automaterna får inte heller fi n-

nas i miljöer där illegalt spel fi nns, vilket betyder att Svenska 

Spel tar bort sina värdeautomater om krögaren väljer att 

behålla de illegala automaterna. Det är naturligtvis bra att 

Vegas inte får fi nnas på spelställen där illegalt spel förekom-

mer, men en problematisk eff ekt är att illegalt spel eventuellt 

kan fortsätta ”ostört” där Svenska Spel måste hämta hem sina 

automater.

Ingen marknadsföring, obligatorisk ålderskontroll införs

Vegas hör till en kategori av spel som spelforskare betecknar 

som problematisk ur spelproblemsynpunkt. Därför omges 

Vegas av mycket strikta regler och krav på spelansvarsåtgärder 

och kontroll.

Spel säljs idag huvudsakligen på fem sätt:

• Genom ombud och aff ärspartners som butiker 
och restauranger (Svenska Spel, ATG, Folkspel 
och övriga folk rörelselotterier).

• Genom spelbolagens egna kanaler, till exempel 
Casino Cosmopol, bingohallar och travbanor.

• Genom aktiva i en förening, till exempel Bingo-
lotto och Svenska Spels föreningslotter.

• Genom prenumerationer, till exempel Triss, 
Bingolotto och Postkodlotteriet.

• På internet och via mobiltelefon.

Visste du att 
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DIVISIONERNA / DIVISION OMBUD 
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Fakta om Division Ombud

Aff ärsområde Butik
 Nettospelintäkter Förändring
MSEK  2007 2006 MSEK %

Stryktipset 357 371 –14 –3,6
Europatipset 116 122 –6 –5,2
Dubbelvinsten 14 12 2 11,7
Topptipset 9 0 9 —
Måltipset 120 134 –14 –10,0
Oddset 598 591 7 1,1
Lotto 1 222 1 166 56 4,8
Viking Lotto 49 52 –3 –4,9
Joker 380 371 9 2,3
Keno 563 555 8 1,4
Limbo 13 0 13 —
Penninglotten 13 19 –6 –28,4
Triss 1 572 1 534 38 2,5
Skrap-Spel 111 104 7 6,3
Tia 124 146 –22 –15,1
Övriga lotterier 46 46 0 0
Nettospelintäkter totalt 5 307 5 223 84 1,6

Bruttospelintäkter totalt 10 984 10 689 295 2,8

Aff ärsområde Restaurang
 Nettospelintäkter Förändring
MSEK  2007 2006 MSEK %

Vegas i restauranger 1 682 1 595 86 5,4
Vegas i bingohallar 246 227 20 8,7
Nettospelintäkter totalt 1 928 1 822 106 5,8

Bruttospelintäkter totalt 7 082 6 811 271 4,0

Aff ärsområde Förening
 Nettospelintäkter Förändring
MSEK  2007 2006 MSEK %

Triss 20 4 16 366
Julprodukter 1 1 1 124
Nettospelintäkter totalt 21 5 17 334

Bruttospelintäkter totalt 38 9 29 336

Ombud och aff ärspartners

Ombud, antal 2007 2006

Spelombud 2 865 2 992
Lottombud 3 520 3 393
Totalt 6 385 6 385 

Antal 2007 2006

Restauranger 2 155 2 190
Vegas i restauranger 6 606 6 791
Bingohallar 90 93
Vegas i bingohallar 393 396
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Vegas ökade 2007

Under 2005 och 2006 minskade spelandet på Vegas, dels på 

grund av det allmänna rökförbudet i publika lokaler, dels på 

grund av att ett stort antal automater fl yttats för att skapa 

bättre, mindre spelintensiva spelmiljöer. Spelandet har dock 

återhämtat sig och ökade 2007 med nära 6 procent. 

Även om Vegas ur spelproblemssynpunkt är ett av de ris-

kablare spelen på marknaden är det viktigt att komma ihåg 

att det genom kontroll och ansvarsåtgärder är ett långt 

mycket säkrare och ansvarsfullare alternativ än de många ille-

gala automaterna. Genom att till dem som efterfrågar auto-

matspel utgöra ett attraktivt alternativ till illegala spelformer, 

bidrar Vegas på så sätt till att minska risken för ökat spel-

beroende. De allra fl esta Vegas-spelarna har inga problem 

med sitt spelande, utan betraktar automatspelen som ett 

roligt tidsfördriv. 

Insatsen på Vegas är 1 till 5 kronor och högsta vinsten 

är 500 kronor. Vegas-spelarna uppskattar variation och ny -

heter, därför ersätts de olika spelformerna – Keno, kortspel, 

Viktiga händelser 2007

•  Framgångsrik satsning på ålderskontroll  
i restauranger och bingohallar.

•  Skärpt ålderskontroll i butiker och restauranger 
med legitimationskrav.

• Skärpt kontroll av att butiker och restauranger inte 
har illegala spelautomater.

• Restauratörer och bingohallspersonal diplomerade 
i spelansvar.

• Ombudsutbildning i spelansvar högprioriterat.

• Digital information lanseras hos vissa ombud.

• Diff erentierade provisioner på Oddset.

• Lansering av Oddset Live i butikerna.

• Fler spelobjekt på Oddset Lången infördes.

•   Speciell FöreningsTriss med idrottsanknytning 
lanserades.

•  Samarbete med Reitan Servicehandel Sverige AB 
(Pressbyrån, 7-Eleven) för Lottospel i kassalinjen.

Prioriteringar under 2008

• Öka alla ombuds kunskaper om spelansvar.

• Fortsatt kontroll av att ombud och aff ärspartners 
inte medverkar till illegalt spelande och att de 
kontrollerar åldersgränser. 

• Lansera Lottospel i kassalinjen hos butikskedjor.

• Fortsatt utveckling av befi ntliga spelformer.

• Förbättra den digitala informationen hos fl er ombud.

• Internet i butik. 

• Få så stort utbyte som möjligt av fotbolls-EM 
och sommar-OS på sportspelen.

• Etablera aff ärsområdet Förening.

• Skapa en ny ombudskategori för snabbspel.

• Nytt centralsystem AO Restaurang.

fotbolls spel, traditionella hjulspel med mera – kontinuerligt 

av nya varianter. Med det nya centralsystemet blir det enklare 

att förändra utbudet i automaterna.

Aff ärsområde Förening

Under ett drygt år har Svenska Spel etablerat samarbete med 

ideella föreningar som säljer den särskilt framtagna lotten 

FöreningsTriss. Föreningarna beställer sina lotter från Svenska 

Spel via svenskaspel.se. 

Lotterna består av en vanlig Triss-del och en extra förenings-

del med olika idrottsmotiv, där man kan skrapa fram upp till 

en miljon kronor i vinst. Lottpriset är 40 kronor, varav fören-

ingen får en ersättning på 12 kronor per såld lott.

Aff ärsområde Förening bildades våren 2006 och har under 

det gångna året till stor del koncentrerat sig på att bygga en 

organisation för framtiden, med administrativ och teknisk 

personal samt en säljkår. Under 2008 kommer aff ärsområdet 

att utveckla fler föreningsanpassade lotter och på allvar 

etablera sitt erbjudande bland Sveriges ideella föreningar. n 
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Division Direkt kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2007. Spelbutiken på svenskaspel.se 
och Casino Cosmopol står för den största tillväxten bland bolagets aff ärer.

Division Direkt 

Nätpoker och kasino ökar mest

 e försäljnings- och distributionskanaler som sor-

terar under Division Direkt – det vill säga spel 

via internet, på kasinon, via prenumeration och i 

bingohallar – hade ett framgångsrikt 2007. Netto-

spelintäkterna ökade till 2 342 miljoner kronor (1 855) och står 

därmed för 24 procent av Svenska Spels totala nettospelintäk-

ter på 9 598 miljoner kronor (8 905).

Aff ärsområde Internet & Telefon 

Svenska Spels ambition på internet är att i så stor utsträck-

ning som möjligt styra svenska kunders spelande till den 

säkrare, tryggare och kontrollerade miljö som erbjuds på 

svenskaspel.se. Det gör vi genom att kombinera ett attraktivt 

utbud av spel med ett eff ektivt spelansvar. Vårt spelansvars-

arbete är förebyggande och inriktat på att informera och upp-

lysa spelarna, samt att erbjuda olika spelansvarsverktyg som 

hjälper spelaren att skapa god kontroll över sitt spelande. 

Under 2007 förstärktes vår uppsättning spelansvarsverktyg 

med den nya tjänsten Spelkoll som bygger på artifi ciell intelli-

gens och med hög sannolikhet kan förutse framtida spel-

problem hos spelaren. 

Vår kombination av ett brett, attraktivt utbud och spel-

ansvar tilltalar uppenbarligen spelarna. Marknadsandelen för 

Svenska Spel på internet ökade följaktligen och uppgick vid 

utgången av 2007 till 35 procent. Nettospelintäkterna ökade 

med 38 procent till 1 181 miljoner kronor (853) under året.

Prisad sajt

I oktober belönades Svenska Spels spelbutik på nätet vid den 

prestigefyllda ”eGaming Review Industry Awards”-galan i 

London. Sveriges största spelsajt vann i klassen ”Socially 

Responsible Operator of the Year”. Galan arrangeras av den 

välkända branschtidningen eGaming Review.

Pokern populärast på nätet

Samtliga produktkategorier på svenskaspel.se – sportspel, 

nummerspel, lotter och poker – ökade under 2007. Den största 

tillväxten hade pokersajten, som startade i slutet av mars 2006.

Svenska Spels pokersatsning har väckt stort internationellt 

intresse. Pokerrummet på svenskaspel.se är idag bland värl-

dens största, både räknat i antal spelare och i intäkter. Svenska 

Spel är också det första spelbolag i världen med tillstånd att 

driva poker i statlig regi. Andra länder som har fått eller är på 

väg att få tillstånd kommer till stor del att bedriva sin nätpoker 

med svenskaspel.se som modell. Det österrikiska spelbolaget 

Österreichische Lotterien är först ut efter Sverige. Svenska Spel 

bistår Österreichische Lotterien med know-how och spel-

ansvars lösningar kopplade till pokern.

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att utvär-

dera hur Svenska Spel efterlever villkoren i sitt pokertillstånd. 

Bland annat ska utredningen kartlägga om det förekommer 

minderårigt spelande, sociala och hälsomässiga skadeverk-

ningar och spelmissbruk. Dessutom undersöker man i vilken 

utsträckning Svenska Spel lyckats kanalisera pokerspel på 

andra sajter till svenskaspel.se. Pokerutredningen blir klar 

under våren 2008.

Nätbutiken utvecklas

För att under de närmaste åren behålla eller öka marknads-

andelen vidareutvecklar vi våra produkter och tjänster på 

DIVISIONERNA / DIVISION DIREKT

D
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!Cirka 83 procent av vuxna svenska 
befolkningen – cirka 5,5 miljoner 
personer – har spelat överhuvud-
taget. 74 procent (75) är kunder 
hos Svenska Spel, 34 procent (35) 
hos ATG och 8 procent (6) spelar 
hos utlandsbaserade nätbolag.

Källa: Svenska Spels spelkartläggning 2007

Visste du att

Anna Centerwall, Front Offi  ce Manager, 
Casino Cosmopol Stockholm.
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Aff ärsområde Kasino
 Nettospelintäkter Förändring
MSEK 2007 2006 MSEK %

Sundsvall 94 77 17 22,7
Malmö 251 214 37 17,6
Göteborg 328 276 52 18,7
Stockholm 480 435 45 10,3
Nettospelintäkter totalt 1 153 1 002 151 15,1

Aff ärsområde Internet & Telefon
 Nettospelintäkter Förändring
MSEK 2007 2006 MSEK %

Stryktipset 71 56 15 27,2
Europatipset 26 22 4 20,1
Dubbelvinsten 4 4 0 22,4
Topptipset 3 0 3 —
Måltipset 13 12 1 14,5
Oddset 118 96 22 22,4
Lotto 170 126 44 35,1
Joker 58 44 14 31,4
Keno 28 32 –4 –14,1
Bingo och Pick ’n’ Click 183 151 32 20,8
Limbo 1 0 1 —
Triss 80 70 10 14,3
Skrap-Spel 21 15 6 34,2
Tia 20 19 1 4,9
Poker 385 206 179 86,6
Nettospelintäkter totalt 1 181 853 327 38,3

Bruttospelintäkter totalt 2 218 1 560 658 42,1

Fakta om Division Direkt
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Nettospelintäkter  2007, 
Division Direkt

Aff ärsområde Bingohallar
 Nettospelintäkter
MSEK    2007 2006

BingoLive   4 0
Vegas   4 0
Nettospelintäkter totalt   8 0

Bruttospelintäkter totalt   24 0

Antal BingoLive-hallar   4 —
Antal Vegas i BingoLive-hallar   15 —
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svenskaspel.se med syftet att erbjuda kunderna en större 

spelupplevelse. Det innebär bland annat att vår nätbutik kom-

mer att utvecklas till att vara mer levande över dygnets alla 

timmar och att tjänsterna och servicen runt spelen förbättras 

för att göra spelupplevelsen rikare.

Vi omarbetar kontinuerligt designen och utseendet på 

svenskaspel.se för att bättre refl ektera det nya modernare 

innehållet och öka graden av personalisering.

Spel via mobil förbättras

Kopplingen mellan svenskaspel.se och vår mobiltjänst har 

tydliggjorts. Ambitionen är att spelarna ska kunna utnyttja 

gemensamma tjänster mellan nätet och mobilen, bland 

annat speltablå, meddelandefunktion och en rad andra tjäns-

ter. Varje vecka använder cirka 2 200 unika spelare sin mobil-

telefon för att spela hos Svenska Spel. 

Aff ärsområde Kasino

Kasinona i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall lockar 

till sig allt fl er gäster. Utöver spelmöjligheterna har ett attraktivt 

utbud av arrangemang, välrenommerade restauranger och 

välbesökta pokerturneringar resulterat i 1 153 661 besök på 

kasinona under 2007. Det visade sig också på aff ärsområdets 

nettospelintäkter som ökade med 15 procent till 1 153 miljo-

ner kronor (1 002).

På kasinona är man lyhörd för kundernas önskemål och 

gästernas trivsel är ett nyckelbegrepp för aff ärsområdet. De 

högt ställda ambitionerna på Casino Cosmopol har resulterat 

i allt bättre resultat i kundmätningarna: NKI (nöjd kund index) 

har ökat tre år i rad, siff ran för 2007 var 67 procent.  

Poker gav rekordvinst

Även på Casino Cosmopol är pokerspelandet populärt. Stock-

holm, Göteborg och Malmö har utrustats med nya pokerrum. 

Swedish Open of poker, Poker-SM, Nordic Masters of Poker 

och Malmö Open utgjorde årets höjdpunkter för pokerspe-

larna. En uppskattad nyhet var Svenska Pokerakademien, ett 

seminarium där ett stort antal pokerspelare och en intresserad 

allmänhet fi ck ta del av föreläsningar och paneldiskussioner.

Den största kasinovinsten någonsin delades ut i maj. 

Rekordvinnaren fi ck 5 868 442 kronor efter en royal straight 

fl ush i Caribbean stud poker.

Slots är populärast

Spelautomaterna, så kallade slots, står för närmare 60 procent 

av Casino Cosmopols spelintäkter, och resterande 40 procent 

kommer från bordspelen. Investeringar för att utveckla spel-

automaterna kommer att ske framöver, det mest betydande 

projektet är införandet av ett kvittobaserat system för att gäs-

ten enkelt och säkert ska kunna få ut och hantera sina vinster. 

Detta system är infört på de fl esta av världens kasinon med 

nöjda kunder och eff ektivitetsvinster som följd.

Bättre information

Samtliga kasinon inför också ett så kallat multimediasystem 

där information om kasinots aktiviteter och vinster exponeras 

på TV-skärmar. Detta medför en bättre och mer glädjefylld 

upplevelse på kasinot samtidigt som gästerna får bättre infor-

mation om vad kasinot har att erbjuda.

I november 2007 lanserades en ny tjänst på svenska-
spel.se, där upp till tjugo spelare tillsammans kan 
spela på Stryktipset, Måltipset, Europatipset, Topp-
tipset, Bomben, Lotto eller Keno i bolagsform.

Om bolagsspel i allmänhet vet vi att:

• Den typiske bolagsspelaren är man och 30–49 år.

•  Var tredje svensk har någon gång spelat bolagsspel.

• Ca 600 000 svenskar spelar bolagsspel varje vecka.

• 9 av 10 satsar max 100 kronor.

•  Man spelar oftast med sina arbetskamrater, 
47 procent.

Källa: Marknadsundersökning gjord av Svenska Spel

Bolagsspel på 
svenskaspel.se
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Aff ärsområde Bingohallar

2005 inledde Svenska Spel ett samarbete med fl era bingo-

allianser, sedan bolaget uppvaktats av ett fl ertal företrädare 

för Sveriges bingohallar. Syftet med samarbetet var att för-

bättra föreningslivets intäkter från den traditionella bingo-

verksamheten, som under lång tid sett besökarantalet 

minska, samt att stärka spelansvaret i bingohallarna.

Det regeringstillstånd som Svenska Spel sökte dröjde dock 

på grund av riksdagsvalet samt det faktum att den nytill-

trädda regeringen beslutade sig för att utreda regleringen av 

den svenska spelmarknaden, och under utredningsperioden 

inte vill ändra förutsättningarna på marknaden. Lanseringen 

skedde därför senare än planerat, med tillstånd för bingo 

utfärdat av länsstyrelsen i Stockholm som grund.

Den 12 september 2007 på Stationsgatan i Sundbyberg, 

under devisen ”framtidens bingo”, kunde slutligen den första 

BingoLive-lokalen i Svenska Spels regi slå upp portarna. Under 

hösten startade också BingoLive i Skärholmen och vid Frid-

hemsplan och Hötorget i Stockholm. Från januari 2008 fi nns 

även en BingoLive-hall i Jönköping.

Viktiga händelser 2007

• Spelkoll lanserades och fi ck på ett halvår 18 833 
användare.

• Ökade spelansvarsåtgärder på nätpokern.

• Svenska Spel når 35 procent marknadsandel på spel 
på internet i Sverige.

• Casino Cosmopol växer med 15 procent. Fler än 
någonsin har besökt kasinona.

• BingoLive: Svenska Spel öppnar sina första fyra 
bingohallar.

• Servicen till lottköparna utökas med möjlighet till 
prenumeration.

• Internationella branschtidningen eGaming Review 
utnämner Svenska Spel till “Socially Responsible 
Operator of the Year” på internet. 

• Österreichische Lotterien beslutar sig för att använda 
sig av Svenska Spels spelansvarsprogram för poker på 
internet. 

Prioriteringar under 2008

• Fortsätta utveckla spelansvaret i samtliga aff ärer.

• Utveckla ett rikare innehåll på svenskaspel.se.

• Lansera ett kvittobaserat betalningssystem för 
spelautomaterna på kasinona.

• Investera i nya spelautomater på kasinona.

• Etablera BingoLive i fl er bingohallar.

• Skapa fl er internationella samarbeten kring Svenska 
Spels spelansvarslösningar.

• Etablera tjänsten lottprenumeration.

I den nyrenoverade miljön kan bingospelarna välja mellan 

att spela på terminaler eller traditionella bingobrickor. I kafé-

delen, CaféLive, erbjuds varma och kalla drycker, enklare lunch-

meny och bakverk. Konceptet är att ge gästerna en angenäm 

upplevelse med ett stort mått av spelansvar (exempelvis 

utbildad personal och åldersgränser). Satsningen ska säkra 

föreningarnas intäkter långsiktigt.

Under 2008 planerar vi att fortsätta etableringen av Bingo-

Live. 

Aff ärsområde Prenumeration

Prenumeration är det senaste aff ärsområdet inom Division 

Direkt. Verksamheten startade under hösten 2007 och 

be fi nner sig i en uppbyggnadsfas. Uppdraget är att göra 

det möjligt för Svenska Spels kunder att prenumerera på sina 

favoritspel. Till att börja med är det lotter man kan få hem-

skickade i brev lådan, men med tiden kommer fl er produkter 

att erbjudas. n

DIVISIONERNA / DIVISION DIREKT
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Hållbarhetsredovisning 2007
INNEHÅLL
Hållbar utveckling 34
Spelansvar 40
Ekonomiskt ansvar 47
Medarbetare 50
Säkerhet 55
Miljö 56
GRI-index 60
Bestyrkanderapport 64

Hållbarhetsredovisningen är en del av Årsredo-
visningen, men fi nns även som särtryck och kan 
beställas från Svenska Spel, Kommunikation & 
Samhälle. Mer information kommer successivt 
att publiceras på svenskaspel.se. För komplette-
rande frågor hänvisas till Ann-Sofi e Olsson, chef 
för avdelningen CSR/Public Aff airs. 

Redovisningen omfattar kalenderåret 2007 och 
omfattar moderbolag och dotterbolag. Senaste 
rapporten utkom april 2007. Inga förändringar har 
skett som påverkar jämförbarheten från tidigare 
rapport. Redovisningen är en beskrivning av det 
arbete som genomförts under 2007 utan specifi ka 
begränsningar.
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 ör Svenska Spel är det viktigt att vara och uppfattas 

som ett långsiktigt och ansvarstagande företag. Vårt 

mål är att vara världsledande inom spelansvar och 

vår vision är att skapa grunden för en sund spelmiljö; 

det ska vara roligt att spela och vi uppmuntrar våra spelare 

att spela lagom.

Men Svenska Spel ska inte tala om för den enskilde vad 

som är lagom just för honom eller henne. Det är en inte-

gritets fråga som varierar från person till person och är något 

varje spelare själv måste komma fram till. Det viktiga är att 

spelandet inte övergår i något som är en källa till problem 

istället för glädje. Svenska Spel ska däremot tillhandahålla 

verktyg så att kunden kan hålla koll på sitt spelande – det är 

vad vi menar med att skapa grunden för sunt spelande. 

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar kontinuerlig förbättring 

av säkerheten för kunden, förebyggande åtgärder för att 

minimera osunt spelande, förbättrat miljöarbete, förebyg-

gande arbetsmiljöarbete och ett gott etiskt förhållningssätt 

mot våra kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspart-

ners och förmånstagare. Vi ska även generera god ekonomisk 

avkastning till ägarna. Svenska Spel ska bevara positionen 

och fortsätta att vara ett trovärdigt, ansvarsfullt och eff ektivt 

spelbolag som skapar vinster till staten som i sin tur fördelar 

ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen och barn- och ungdoms-

verksamheten.

Ansvaret för spelansvarsfrågorna i styrelsen har styrelse-

ordförande. Verkställande direktör är ytterst ansvarig för spel-

ansvarspolicyn. Ett handlingsprogram är framtaget utifrån 

policyn och arbetet med att implementera programmet har 

varit framgångsrikt. Idag är det väl integrerat i samtliga aff ärs-

områden som därigenom har det operativa ansvaret. Det 

innebär att spelansvaret genomsyrar alla led i verksamheten; 

från utveckling av spelen till marknads föring. Kommunikation 

& Samhälle ansvarar för uppföljning och kontroll. Arbetet 

Ansvar före vinst
Svenska Spels verksamhet berör oss alla eftersom vinsten oavkortat går till samhällsnyttiga 
ändamål. Stor förmånstagare är barn- och ungdomsverksamheten. En grundförutsättning 
för att vår verksamhet ska bedrivas med framgång är att vi tar vårt ansvar för att bidra till 
en hållbar utveckling i samhället. 

Svenska Spels hållbarhetsarbete 2007

Januari
Ny obligatorisk utbildning 
för restauratörer. 

Februari
18-års åldersgräns införs på 
alla spel i butik utom lotter. 

Mars
Ansvarsbudskap införs i all 
spelreklam. ”Spela lagom!” ska 
ingå i all kommersiell reklam. 

April
Bolagsstämma i Visby, överskott till idrotten, 
folkrörelserna och staten. Resultat-
förbättringen jämfört med föregående år 
blev 5,2 procent (238 miljoner kronor).

Maj
Lansering av informationssajten 
spelalagom.se – Svenska Spel skriver på den 
kod som The European Lotteries and Toto 
Association skapat för hur spelbolagen ska 
arbeta med Spelansvar.
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med att anpassa handlingsprogrammet efter den nya EL-

koden (den kod som The European Lotteries and Toto Asso-

ciation skapat för hur spelbolagen ska arbeta med spelan-

svar) har påbörjats. 

Genom att arbeta med våra mest betydande hållbarhets-

aspekter; spelansvar, medarbetare, säkerhet för våra spelare 

samt att verka för en hållbar miljö, vill Svenska Spel stärka 

förtroendet för företaget och fördjupa relationerna med 

omvärlden. 

Hållbarhetsaspekterna är tydligt uttryckta genom de reg-

ler och det uppdrag vi har som statligt bolag, men motsvarar 

även de förväntningar vi har från våra viktigaste intressenter. 

Läs mer om vår intressentdialog på sidan 38. 

Ansvaret stödjer våra aff ärsmål

Att ta ansvar är en etisk och moralisk fråga som bidrar till 

långsiktig överlevnad. Allt fl er av dagens konsumenter är 

medvetna om vilka bolag som är ansvarsfulla och gör sina 

val därefter. Vårt främsta ansvar mot kunderna är att vi alltid 

ska sträva efter att erbjuda spel som kunden vill ha, och med 

en säkerhetsnivå och ett spelansvar som gör att vi även fort-

sättningsvis kan kalla oss världsledande. 

För ' ärde året i rad utkommer vi med en hållbarhets redo-

visning (senast våren 2007) och vi kommer framöver att 

redovisa vår hållbarhetsutveckling årligen med extern försäk-

ran av rapporten. Vi kan nu visa hur vår satsning stödjer våra 

Juni
Lansering av den världsunika tjänsten 
Spelkoll – ett frivilligt verktyg byggt på 
artifi ciell intelligens som hjälper kunden 
att hålla spelandet på en hälsosam nivå.
 

Juni
Internationella miljödagen upp-
märksammas, bland annat genom 
att servera ekologisk mat.

Juli
Arrangerar internationellt 
seminarium under Almedals-
veckan i Visby. 

Augusti
Beslut om obligatorisk åldersverifi ering på värde-
automater. Samtidigt ökas kontrollerna och 
skärps sanktionerna mot de ombud och restaura-
törer som inte upprätthåller åldersgränserna. 

Under våren 2008 införs ålders-
verifi kation i Vegas-automaterna. 
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September
Mottar pris i London för världens 
bästa spelansvarssajt. Utsett av 
branschtidningen eGaming Review. 

September
Spelmarknadens Etiska Råd, SPER, bildas 
av de svenska reglerade spelbolagen. 

Oktober 
WLA-certifi ering klar (World Lottery and Toto Association). 
Certifi eringen gäller Svenska Spels säkerhetsarbete och 
innebär att Svenska Spel, som nionde företag i Sverige, 
även blev certifi erat enligt standarden ISO 27001. 

Oktober 
Svenska Spel värd för den första internationella spelansvars-
konferensen arrangerad av IRGO, där världens mest namn-
kunniga spelforskare var på plats. 

aff ärsmål. Hållbarheten är en del av vår aff är; den är en stark 

konkurrensmöjlighet gentemot de utländska spelbolagen, 

som varken omfattas av den svenska spel  lag stiftningen eller 

står under kontroll av svenska myndig heter. 

Att kontinuerligt utveckla vårt spelansvar och säkerställa 

att vi är världsledande inom detta område är en förutsättning 

för alla våra aktiviteter. 

Högt ställda krav ingår i uppdraget

Svenska Spel ägs till hundra procent av svenska staten. 

Anledningen till att staten är ägare, är att spel betraktas som 

en socialt känslig verksamhet och att det inte anses räcka 

med reglering och lagstiftning. Företagets existensberätti-

gande är med andra ord något mer än aktieägarevärde eller 

avkastning. 

I vårt uppdrag från staten ingår högt ställda krav på spel-

ansvar. Sociala skyddshänsyn ska prio  riteras när spelformer 

utvecklas och i övrig verksamhet. Det är också ett krav att vår 

marknads föring ska ha en ansvarsfull inriktning, som också 

innebär ett socialt åtagande, i syfte att inte uppfattas som 

alltför påträngande. Det innebär bland annat att vi blandar 

kommersiella budskap med budskap om risker med spelan-

det samt informerar om var en spelare i riskzonen – eller 

anhörig – kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Övergripande ansvaret hos regeringen

Enligt Statens folkhälsoinstitut har cirka två procent (cirka 

130 000 personer) av Sveriges vuxna befolkning problem 

med sitt spelande. Cirka  0,6 procent av befolkningen (cirka 

40 000 personer) anses vara beroende av spel. Det över-

gripande ansvaret för spelberoende vilar på regering och 

riksdag, genom Socialdepartementet. Statens folkhälsoinstitut 

får varje år 28 miljoner kronor, till och med år 2010, av reger-

ingen. Svenska Spels ansvar och ansvarsarbete är till hundra 

procent förebyggande och omfattar information, utbildning 

och verktyg. På sidorna 40–46 kan du läsa mer utförligt om 

hur Svenska Spel arbetar med spelansvar. 

Ansvar före vinst är en bärande strategi i allt kommersiellt 

arbete på Svenska Spel. Ur ett strategiskt perspektiv betyder 

det att vi inte leder utvecklingen av nya spelformer som 

riskerar att öka problemspelandet, men att vi kan erbjuda 

ett mer trovärdigt alternativ om någon annan utvecklat en 

Svenska Spels hållbarhetsarbete 2007

Svenska Spel har som medlem i EL, The European Lotteries 
and Toto Association, skrivit på den kod som EL skapat för 
hur spelbolagen ska arbeta med spelansvar. Koden kommer 
att implementeras i verksamheten under 2008. Detta inne-
bär att Svenska Spel, liksom andra spelbolag som skrivit på 
koden, ska följa EL:s standarder inom följande områden:
 1.  Forskning
 2.  Utbildning för medarbetare
 3.  Utbildning för ombud
 4.  Produktutveckling
 5.  Digitala kanaler 
  (t ex internet och mobiltelefon)
 6.  Marknadsföring
 7.  Information om stödåtgärder
 8.  Utbildning till spelarna
 9.  Intressentdialog
10.  Rapport, uppföljning och certifi ering

Europeisk standard för spelansvar
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November
Beslut om nya, mer restriktiva 
riktlinjer för marknadsföring. 

November
Två ombud stängs av på grund av 
att kreditspel förekommit. 

November
Brev skickas till samtliga ombud för att upplysa 
om att illegalt spel inte får förekomma i butiken 
om samarbetet med Svenska Spel ska fortsätta. 

December
Ny interaktiv spelansvarsutbildning för 
anställda inom  koncernen.

December
Skänker årets julklappspeng till Naturskyddsföreningen. 
Pengarna – sammanlagt 300 000 kronor – går till förening-
ens projekt ”Rädda Östersjön”. Svenska Spel blev genom 
detta Guldsponsor åt Naturskyddsföreningen.  

sådan spelform och den anses få genomslag på spelmarkna-

den. Vi avstår från att göra reklam för spelformer som anses 

riskabla. 

Hållbar utveckling inom fl era områden

Vårt bidrag till en hållbar utveckling i samhället innebär mer 

än spel- och produktansvar. Genom vår vinst levererar vi ett 

överskott till svensk idrott, kultur- och barn- och ungdoms-

verksamhet.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skapar vår verksam-

het många arbetstillfällen runt om i landet. Det sociala ansva-

ret innebär bland annat att vi ska vara en attraktiv arbetsplats 

där medarbetarna trivs och utvecklas. Genom våra ombud 

och aff ärspartners sysselsätter vi många personer.

Svenska Spel verkar för att bli en mer miljöanpassad kon-

cern. Även om bolaget har en begränsad miljöpåverkan i 

jämförelse med industri- och tillverkningsföretag vill vi utifrån 

våra förutsättningar göra så mycket vi kan för att bidra till en 

hållbar utveckling på miljöområdet bland annat genom att 

prioritera leverantörer som lyfter fram miljöfrågor. Till exem-

pel har samtliga våra trycksaksleverantörer Svanen-licens, tre 

har även ISO14001-certifi kat. Under 2008 kommer vi att göra 

en särskild satsning på miljön. Läs mer om vårt miljö arbete 

på sidorna 56–58. 

Även säkerhetsfrågor är en del av vårt uppdrag från staten. 

En omfattande revision av säkerheten genomfördes under 

2007 som resulterade i att vi uppfyller WLA-certifi eringen. 

I vårt uppdrag ingår också kanaliseringen av spel från de 

utländska aktörerna tillbaka till Sverige. Läs mer om vårt säker-

hetsarbete på sidan 55. n

 

Centrala nyckeltal för spelansvar

Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar. Nyckel-
talen är indelade i socialt och ekonomiskt ansvar, fördelat mellan aff ärs-
partners och anställda. Markerade nyckeltal (•) har översiktligt granskats 
av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
 2007 2006 2005

Socialt ansvar   
Stöd för reglerad marknad, % 1 80 81 81
Spelarbas, %1 74 75 77
Spelare med problem, %1 1,7 1,5 1,7
Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 2 1 869 1 558 1 513
Samtal med kasinogäster 
om spelvanor, antal 2 840 2 238 2100
Statliga bolag tar mer ansvar , %1 69 70 69

Ekonomiskt ansvar   
Bruttospelintäkter, MSEK 21 499 20 071 19 586
Nettospelintäkter, MSEK 9 598 8 905 8 506
Marknadsföring, kronor/spelare 66 57 70
Överskott , MSEK3 1 590 1 370 1 151

Aff ärspartners ansvar   
Diplomerade ombud,% 50 41 19
Diplomerade krögare,% 81  —   — 
Provköp, antal 4 5 091 6 998 5 845
Stängda/uppsagda på grund av 
kreditspel/provköp, antal 5 27 4 5

Anställdas ansvar   
Diplomerade personal , % 6 99 91 53
Personalen tycker att 
spelansvar är positivt , % 7 93 96  — 

1.  Uppgifter från spelkartläggningen. I samarbete med GfK Sverige AB genomför Svenska Spel 
undersökningen ”Spelkartläggningen”. Syftet med undersökningen är att kartlägga den vuxna 
befolkningens kännedom och attityd till spel och spelvanor. Undersökningen genomförs via 
en postal enkät till 6 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 75 år (adresskälla: DAFA 
SPAR). Svarsfrekvensen 2007 låg på ca 58% (3 460 bearbetningsbara enkäter). Spelar basen 
representerar andelen av svenskarna som varje år spelar hos Svenska Spel.

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

3.  Summan representerar stödet som går till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdoms-
verksamhet (exklusive statens andel).

4.  Under året har vi gått från visuella kontroller på restauranger till faktiska provköp. Hanteringen 
av provköp är mer tidskrävande då administrationen är större men resultatet är bättre som 
underlag vid beslut om avstängning/uppsägning.

5. Inkluderar både krögare och ombud. 
6. Personal på moderbolaget. (Kasinomedarbetarna utbildas i spelansvar vid introduktion.)
7.  Intern undersökning via webben.

•
•
•

•
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Konkurrenter Agera utifrån gemensamt uppsatta rikt-
linjer i etiska frågor. 

SPER (Spelmarknadens Etiska Råd), Spelakademin.  

HÅLLBARHETSREDOVISNING / HÅLLBAR UTVECKLING

Behov/förväntningarIntressenter Viktigaste kontaktytor

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

Ombud, aff ärspartners, Casino Cosmopol, svenskaspel.se, bingo-
hallar, föreningar, kundsupport, kundmätningar, fokusgrupper, 
reklamationshantering. Regelbundna besök hos större före-
tagskunder som till exempel tidningsförlag och Blodcentraler.

Medarbetare Utveckling, uppskattning, möjlighet att 
påverka arbetssituationen, bra arbets-
miljö.

Medarbetarsamtal, årlig medarbetarundersökning för att följa 
upp nöjd-personal-index, interna och externa utbildningar, 
assessmentcenter.

Ombud/aff ärspartners Aff ärsvillkor, dialog och utbildning, för-
troende, dialog.

Förhandlingar. Nätverksträff ar två gånger om året med kedjorna 
Hemköp, City Gross, Ica Maxi, Ica Kvantum, Coop Extra, Coop 
Forum och med ombud som tillhör Spel & Servicehandeln. 

Leverantörer Korrekta, objektiva och professionella 
upphandlingar, aff ärsvillkor, förtroende, 
dialog.

Upphandlingar, regelbundna avstämningsmöten, 
 spelmässor, Spelakademin.

Myndigheter

Ägare

Seriös och kunnig aktör, leva upp till 
ställda krav.

Ansvarsfull och säker försäljning av spel, 
rikstäckande ombudsnät, förtroende 
och dialog, krav på överskott.

Löpande avstämningar med Lotteriinspektionen, OSS (Oberoende 
Spelsamverkan), löpande dialog med Statens folkhälsoinstitut,  
kommunernas socialtjänst.

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

Intresse-
organisationer

Seriös och kunnig aktör, engagemang 
i prioriterade frågor.

Dialog med förmånstagare (RF och Ungdomsstyrelsen), 
 Spel beroendes Riksförbund, ombudens intresseorganisationer 
samt SHR (Sveriges Hotell- & Restaurangägare), Sveriges 
 Bingoarrangörers Centralorganisation (Svebico), Oberoende 
Spelsamverkan (OSS), CSR Sweden.

Svenska Spels verksamhet berör och syssel sätter många i samhället. De viktigaste intressenterna är listade nedan. Principerna 

för identifi ering av intressenter har medvetet utvecklats genom möten och dialoger sedan 2005.  En intressentanalys har 

genomförts som vi kommer att arbeta vidare med under året.

Intressentdialogen  

Lokala samhället God service, sysselsättning via ombud, 
dialog med lokala kamrat- och spelbero-
endeföreningar, (lokalt aktivitetsstöd, 
överskottet via RF).

Möten med kommuner och lokala intresse organisationer, 
engagemang i projektet ”Gotland – idrottens ö”, vars syfte är 
att främja idrotten och turismen på Gotland (drivs av Gotlands 
Idrottsförbund och SISU). Regelbunden kontakt med ombuden.
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KonkurrenterFormalisering av spel rådet som resulterade i SPER, upp-
daterat gemensam spelansvarsutbildning för ombuden 
tillsammans med ATG. 

Exempel på dialoger under 2007

Kunder

 Medarbetare

Ombud/aff ärspartners

Leverantörer

Myndigheter

Ägare

Intresse-
organisationer

”Events” för spelkortskunder inom ramen för den så kal-
lade Spelkortschansen, där spelkortskunder kan vinna 
priser i form av biljetter till idrotts evenemang. Nytt spel-

ansvarsverktyg (Spelkoll), en ny sajt med information om 
spelansvar: spelalagom.se. Deltagit i marknadsundersök-
ningens dag (företagskunder).

Svenska Spel-akademin samlar koncernens interna 
utbildningar och har till uppgift att utifrån organisatio-
nens behov ta fram och organisera utbildnings insatser, 

ny chefsutbildning i samarbete med Högskolan på 
 Gotland. 

Ombudsgala på Globen för de största ombuden. Spel-
gala för restauratörerna där bland annat Årets Spel-
ansvarige utses. Distriktsansvariga träff ar aff ärspartners 

och ombud genom regelbundna besök. De som inte får 
personliga besök får regelbundet telefonsamtal av 
innesäljare. Referensgrupper.

Möte med Posten cirka en gång per månad för att disku-
tera produktionsfrågor, utveckling och lönsamhets-
utvecklande åtgärder. Möte med lottryckeriet från 
Kanada fyra gånger per år för att bland annat diskutera 

papperssorter och färgval utifrån de miljökrav som 
Svenska Spel ställer på tryckeriet.  Upphandlingar, 
regelbundna avstämningar, deltar vid spelmässor.

Svenska Spels årsstämma i Visby som är öppen för all-
mänheten , kvartalsmöten.

Deltagit vid sammanlagt tolv olika möten samt haft 
löpande telefonkontakt med spelberoendeföreningarna 
runt om i Sverige. Syftet är att få insikt i hur de som arbe-
tar nära problemspelare/spelberoende upplever vårt 
arbete och vad deras förväntningar är på oss. I de fall det 
inte fi nns en aktiv förening på orten har dialog förts med 
polis och socialförvaltning, som i t ex Sundsvall. I Malmö 

fi nns ett väl fungerande nätverk med representanter från 
kasinot, polisen, socialen, spelberoendeförening med 
fl era. Personalen har även deltagit vid fl era olika semina-
rier anordnade av intressentorganisationer samt anordnat 
egna där vi bjudit in ordföranden för Spelberoendes 
Riksförbund. Deltagit i Riksidrottsmötet i Örebro.

Deltagit i folkhälsostämman i Stockholm, fyra möten 
med OSS.

Lokala samhälletFokusgrupper, undersökningen ”Spelkartläggningen”. 
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Spelansvar utgår från forskning

A
tt inte ha kontroll över sitt spelande kan vara ett 

stort problem som oftast också drabbar anhöriga. 

Vad som kännetecknar en problemspelare är 

överkonsumtion i tid och pengar med negativa 

konsekvenser för ekonomi, arbete och relationer som följd.

Det är viktigt att klargöra att det inte är Svenska Spels upp-

gift att tillhandahålla eller fi nansiera vård av spelberoende. 

Dessa frågor hanteras av andra aktörer; i första hand Statens 

folkhälsoinstitut, Spelberoendes Riksförbund och kommu-

nernas socialtjänst. 

Ökad kunskap

Svenska Spels roll är att arbeta med förebyggande åtgärder, 

information och utbildning. Vi kallar det spelansvar. Allt spel-

ansvarsarbete inom Svenska Spel ska utgå ifrån den kunskap 

vi har om spelarnas beteende och produkternas egenskaper.

Ökad kunskap innebär bättre förutsättningar för ett eff ektivt 

spelansvar, därför stödjer vi spelforskning och verkar för mer 

forskning inom spelområdet. 

Forskning visar att spelansvaret fungerar allra bäst när man 

sätter det i händerna på spelarna. Med stöd i den forskning 

som fi nns kring spelansvar arbetar vi utifrån några grundläg-

gande principer. 

Spelaren ska ges möjligheten att själv fatta informerade 

beslut och därmed ha kontroll över sitt spelande. Verktygen 

för att ”spela lagom” ska tillhandahållas av Svenska Spel.

Åldersgränser på spel måste efterlevas och kreditspel får 

ej tillåtas.

Trovärdigt alternativ till illegal verksamhet

Svenska Spels roll på spelmarknaden uttrycks genom direktiv 

från ägaren och de tillstånd bolaget har. I uppdraget framgår 

att Svenska Spel ska beakta konsumenternas intresse av ett 

trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. Bolagets vikti-

gaste uppgift är därmed att kanalisera det spelintresse som 

fi nns på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Detta innebär att bolaget kontinuerligt behöver utveckla 

utbud, distribution, marknadsföring och försäljning. Men 

Svenska Spel ska inte erbjuda spel som kan antas vara alltför 

riskabla ur spelansvarssynpunkt. I de fall en betydande mark-

nad har uppstått kring en känslig spelprodukt, ska Svenska 

Spel erbjuda ett mindre farligt alternativ med adekvata 

begränsningar. Detta för att spelarna ska ha möjligheten att 

spela dessa spel under ansvarsfulla former. Svenska Spels 

poker på internet är ett exempel på detta. Pokern blev snabbt 

uppskattad av spelarna tack vare ett tydligt spelansvar. Spelet 

innehåller tvingande begränsningar och spelbudget samt 

inbyggda pauser. 

 Svenska Spel grundar beslut om spelansvar  utifrån forsk-

ning och analys. Om ett spel upplevs som riskabelt ska en 

analys göras. Om analysen visar att spelare skapas i det ”gula 

segmentet” ska verktyg erbjudas för att skydda spelarna eller 

– om så krävs – spelets egenskaper ändras. Läs om gröna, 

gula och röda spelare på sidan 42.

Spelansvar är den viktigaste ansvarsfrågan för Svenska Spel. Vad som kännetecknar 
en problemspelare är överkonsumtion i tid och pengar med negativa konsekvenser 
på ekonomi, arbete och relationer.  

HÅLLBARHETSREDOVISNING  / SPELANSVAR
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Allt spelansvarsarbete inom Svenska Spel ska 
utgå från den kunskap vi har om spelarnas 
beteende och produkternas egenskaper. 
Svenska Spels ansvar är till hundra procent 
förebyggande i form av utbildning, informa-
tion och verktyg till spelarna att själva hålla 
koll på sitt spelande – vi uppmanar alla våra 
kunder att spela lagom!

”Ansvar före vinst” är 
vår bärande strategi 
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Minimera negativa sociala konsekvenser

Förväntningarna på Svenska Spel, från ägare i form av över-

skott till staten och idrotten, och från allmänhet i form av hög 

säkerhet, bra produkter och ett gott spelansvar, är mycket 

höga. 2004 antog Svenska Spels styrelse en policy som anger 

riktlinjerna för Svenska Spels spelansvarsarbete. Policyn inne-

bär att koncernen aktivt ska verka för att minimera negativa 

sociala konsekvenser som kan uppstå i samband med spel-

verksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid 

alla verksamhetspåverkande beslut och resultera i konkreta 

åtgärder för ett stärkt spelansvar. 

Av policyn framgår hur bolaget avser att verka för att leva 

upp till dessa krav. Långsiktigt är Svenska Spels ambition att 

uppfattas som världsledande inom spelansvar och genom 

eff ektiva spelansvarsinsatser särskilja sig från övriga spelbolag 

på den svenska marknaden. Jämförelser med andra spelbolag 

görs kontinuerligt. 2006 tog WLA, World Lottery Association, 

beslut om riktlinjer/regelverk för ansvarsfullt spelande som 

medlemmarna förväntas leva upp till. Utifrån de riktlinjerna 

mäts bolagets måluppfyllnad via en årlig granskning som 

skickas till alla medlemmar inom WLA.

Självpåtagna marknadsföringsrestriktioner har införts för 

de spel som anses mer riskabla än andra till exempel kasino-

spelen, nätpoker och BingoLive. Svenska Spel har av den 

anledningen också valt att inte marknadsföra Vegas.

Införandet av nya frivilliga spelansvarsåtgärder sker utifrån 

väl avvägd analys. 

Arbetar proaktivt på kasinona

Svenska Spel ska utforma och tillhandahålla verktyg så att 

spelarna själva kan fatta beslut om sitt spelande. Exempel på 

denna typ av åtgärder är registrering av personlig spelbudget 

och den nya tjänsten Spelkoll. Kasinona erbjuder möjlighet till 

frivillig avstängning och besöksbegränsning. På kasinona 

arbetar vi proaktivt. Med detta menas att personalen tar 

kontakt med spelare som visar tecken på att de mår dåligt av 

sitt spelande. I samband med detta – oftast efter ett fl ertal 

samtal, eftersom det till stor del handlar om att en problem-

Svenska Spels spelansvar handlar om att erbjuda spelarna information, kunskap och konkreta verktyg för 
att ha kontroll över sitt spelande, det vill säga: inte gå från grönt till gult eller rött. En undersökning som 
gjorts visar att 98 procent av befolkningen har sunda spelvanor. (Källa: www.fhi.se)  

 Den stora majoriteten av spelare har 
inga problem med sitt spelande. De 
är att betrakta som ”normalspelare” 
(gröna spelare). Deras spelande är ett 
nöje; en social aktivitet bland andra 
aktiviteter. Skillnaderna i hur mycket 
och hur ofta normal spelarna spelar 
varierar från person till person. 

Majoriteten har sunda spelvanor

 Problemspelarna (gula spelare) är 
en grupp av spelare där spelandet 
påverkar deras eget liv – och de per-
soner som står dem nära – på ett 
negativt sätt. Problemspelarna är i 
huvudsak medvetna om att de ägnar 
för mycket tid åt sitt spelande men 
det vet inte riktigt hur de ska kunna 
sluta spela eller få spelandet under 
kontroll. 

 De spelberoende (röda spelare) 
ägnar huvuddelen av sin vakna 
tid och sin ekonomi, till spel. Den 
spelberoende och alla som står 
nära påverkas negativt. De spel-
beroende behöver professionell 
hjälp för att komma ur sitt bero-
ende och sluta spela. 
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Spelbolagens uppdrag: arbeta förebyggande

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan 
på spel tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda 
till spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom folkhälsoområdet. För att motverka de risker som är  
förknippade med spel om pengar krävs en reglering av spelmarknaden. 

-

Restaurangkasino

Svenska staten 

Övriga svenska
spelaktörer

Förebyggande

Svenska Spel ägs till 100% av svenska 
staten. Svenska Spels roll på spel- 
marknaden uttrycks genom direktiv 
från ägaren och de tillstånd bolaget har. 

Svenska Spel ska kanalisera svenskarnas 
spelande till en mer ansvarsfull miljö, 
som motvikt till de oreglerade eller 
illegala alternativen.

Svenska Spel

Statens folkhälsoinstitut får varje 
år 28 MSEK (t o m år 2010) av 
regeringen för att arbeta både 
förebyggande och behandlande 
genom bl a Stödlinjen, forskning, 
information och behandling.

Statens folkhälsoinstitut

Behandlande 

Kamratföreningar 
för spelberoende

Öppenvård

Privata 
behandlingshem

Det övergripande ansvaret för spelberoende vilar på 
riksdag och regering genom Socialdepartementet. 

Cirka 2 procent av Sveriges befolkning har problem 
med sitt spelande, cirka 0,6 procent är spelberoende, 
enligt Statens folkhälsoinstitut. 

Det förebyggande ansvaret vilar på hela den svenska 
reglerade spelmarknaden. 

I uppdraget ingår olika förebyggande åtgärder, 
information och utbildning. 

Så arbetar Svenska Spel med spelansvar

3
3
3
3

Konkreta åtgärder och verktyg,
några exempel

Verktyg

q Spelkoll
q Spelbudgetar
q Självtest
q Frivilliga avstängningar och besöks-

begränsningar på Casino Cosmopol.
 

Åtgärder

q Åldersgränser
q Provköp
q Kontroll och uppföljning

3
3
3

Utbildning och information,
några exempel

q Telefonnummer till Stödlinjen på samtliga 
lotter och spelkuponger samt på alla plat-
ser där Svenska Spels produkter tillhanda-
hålls.

q Öka kunskapen om spelansvar hos landets 
spelare.

q Utbildning och information om spelansvar 
till ombud, aff ärspartners och samtliga 
medarbetare inom Svenska Spel.

q Begränsade marknadsföringsinsatser 
särskilt av spel som anses känsliga 
ur spelansvars synpunkt.

3

3

3

3
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spelare själv måste komma till insikt med att han/hon har ett 

problem – berättar vi om vårt avstängningsprogram.

Samtliga verktyg fi nns på www.spelalagom.se.

Åldersgränser

Svenska Spel har infört 18-års åldergräns på alla spel i butik 

utom lotter. Att gränserna efterlevs kontrolleras genom så 

kallade provköp, vilket innebär att Svenska Spel genomför 

”på plats-kontroll” med hjälp av externa leveran törer. Bryter 

en aff ärspartner mot reglerna är det skäl till avstängning. 

Under 2007 gjordes 5 091 kontroller. Dessa kontroller resul-

terade i 27 avstängningar under året.

Kreditspel

Svenska Spel ska motverka spel på kredit och bevakar fort-

löpande spelombudens försäljning. Vid stora förändringar i 

försäljningen, eller andra indikationer, sker kontroll och upp-

följning. Om Svenska Spel fi nner bevis för kreditspel sägs 

avtalet med ombudet omedelbart upp. Under 2007 sades 

två ombud upp på grund av kreditspel. Totalt fi nns 6 385 

ombud. 

Sunda spelmiljöer

Svenska Spel ska verka för sunda spelmiljöer. På restauranger 

måste det råda en rimlig proportion mellan värdeautomater-

nas omsättning och restaurangens totala omsättning. Detta 

för att spelandet inte ska få en alltför dominerande roll i res-

taurangmiljön. Reglerna skärptes 1 januari 2007, vilket resulte-

rade i att Svenska Spel sade upp ett antal avtal. 

Inom kasinoverksamheten är förhållandet antal bord/auto-

mater 1/10 för att undvika karaktär av spelhall. Svenska Spel 

ska verka för att samtliga lokaler där våra spel tillhandahålls är 

utformade på ett sådant sätt att risken för ett negativt spel-

beteende minimeras. Det innebär även att värdeautomaterna 

måste placeras så att restaurangpersonalen hela tiden kan ha 

uppsikt över automaterna och spelarna. 

SPER är en branschorganisation som består av 
de aktörer som har regeringens eller Lotteri-
inspektionens tillstånd att bedriva spel- och 
lotteriverksamhet: A-lotterierna, ATG, Folkspel, 
IOGT-NTO Lotterier, Svenska Spel och Sveriges 
Bingoarrangörers Central organisation. Del - 
tagarna träff as minst fyra gånger per år.

Uppgifter

•  Utforma gemensamma riktlinjer för marknads-
föring av spel och lotterier i Sverige.

•  Utforma gemensamma ”spelregler” i övergri-
pande etiska frågor kring spel och lotterier.

Spelmarknadens etiska råd, SPER

OSS – Oberoende Spelsamverkan – är 
en intressentorganisation där bland 
andra Statens folkhälsoinstitut, Lotteri-
inspektionen, Spelberoendeföreningar 
och representanter för de största spel-
bolagen ingår.  

Forumet träff as fyra till sex gånger 
per år för att diskutera branschfrågor. 

OSS – Oberoende 
Spelsamverkan

•  Följa utvecklingen på spelmarknaden ur ett natio-
nellt och internationellt perspektiv.

•  Ta fram gemensamt utbildnings- och informations-
material i speletiska frågor och spel-
ansvarsfrågor.

•  Minst vartannat år genomföra spel-
etiska seminarier riktade mot media, 
reklambyråer, politiker, myndigheter 
etc.

•  Deltagarna åtar sig att följa de 
gemensamt fastställda riktlinjerna 
för marknads föring av spel och 
lotterier i Sverige.
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Utbildning och information

 Svenska Spel ska tillhandahålla information om spelansvar 

och information om vart man kan vända sig om man har pro-

blem. Telefonnumret till Statens folkhälsoinstituts stödlinje ska 

alltid fi nnas tillgängligt på de platser där Svenska Spels pro-

dukter tillhandahålls. Detta innefattar Svenska Spels samtliga 

ombud, restauranger och bingohallar med värdeautomater, 

Casino Cosmopol samt webbplatserna svenskaspel.se och 

casinocosmopol.se.

Svenska Spel ska därutöver bidra till att sprida information 

och öka kunskapen om spelansvar bland landets spelare. 

Detta gör det möjligt för spelaren 

att i högre grad fatta informerade 

beslut om sitt spelande.

Svenska Spel ska informera 

och utbilda ombud, restaura törer

 och personal i spelansvar. 

Spel ansvarsutbildningarna har 

målgruppsanpassats och är 

framtagna i samarbete med 

 Spelinstitutet. Samtliga anställda 

inom Svenska Spel utbildas i spel-

ansvar, alla nyanställda genomgår 

en särskild introduktion. Sedan 

2005 erbjuds alla ombud en inter-

aktiv utbildning som leder till diplo-

mering. Hittills har 1 548 ombud 

(försäljningsställen) diplomerats och 4 321 personer 

(anställda hos om  buden). Cirka två gånger i månaden samlas 

nyetablerade ombud hos Svenska Spel för att genomgå 

spelansvars utbildning och blir efter godkänt test diplome-

rade i Spel ansvar. Redan befintliga ombud erbjuds att göra 

utbildningen på internet. Hittills har 1 829 restauranger 

(3 001 personer) genomfört utbildningen. Målet är att samt-

liga 2 249 restauratörer ska utbildas under 2008. 

Ombud
• 1 548 ombud (försäljningsställen) 

har diplomerat sig sedan start 

• 4 321 personer (anställda hos 
ombuden) är diplomerade

Aff ärspartners Vegas
• 1 829 aff ärspartners (restauranger) 

har diplomerat sig sedan start 

• 3 001 personer (anställda hos 
 restauratörerna) är diplomerade

Utbildade i spelansvar

Marknadsföring

Marknadsföringen är en stor del av spelansvaret. Svenska 

Spel ska alltid följa branschens etiska riktlinjer för marknads-

föring av spel. Våra betydligt striktare riktlinjer gäller från 

1 januari 2008 och fi nns att läsa på svenskaspel.se/spelansvar. 

Verksamheter som är särskilt känsliga ur spelansvarssynpunkt 

marknadsförs endast i begränsad omfattning och med hän-

syn till spelets känslighet, det gäller till exempel kasino spelen. 

Våra marknadsföringsriktlinjer innebär att vi optimerar vinsten 

– inte maximerar den. n
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  juni presenterades verktyget Spelkoll – det första verkty-

get i världen som aktivt hjälper spelare att undvika att 

utveckla ett problemspelande. Spelkoll är ett resultat av 

Svenska Spels satsning på spelansvar där fokus ligger på 

att öka kundernas kontroll över sitt spelande. 

Genom att upptäcka de spelare som ligger i riskzonen att 

utveckla ett problemspelande och i god tid erbjuda dem 

hjälp att förändra sitt beteende, förebygger Svenska Spel 

problem spelande. Spelkoll bygger på information i Svenska 

Spels kunddatabas. Till skillnad från det konventionella syftet 

med kunddatabaser – att öka försäljningen – har utgångs-

punkten med Spelkoll varit den motsatta. Spelkoll ska identi-

fi era och hjälpa de spelare som skulle må bra av att spela min-

dre. Vid årsskiftet hade 18 833 kunder anmält sig till Spelkoll. 

Med databasinformationen fi ck Spelinstitutet i Piteå och 

datamining-företaget ICU Intelligence i Göteborg uppdraget 

att hitta ett verktyg som aktivt hjälper spelaren. Teknologin 

bygger på mer än 17 års forskning vid Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg. Lösningen har integrerat beteende-

vetenskap, psykologi, matematik, artifi ciell intelligens och 

teknik. 

Spelbeteendet matchas mot en modell och det visar i 

sin tur var spelaren befi nner sig. Grönt är lika med stabilt 

spelande, gult betyder riskabelt spelande och rött är en 

varningssignal för att man riskerar allvarliga spelproblem.

De spelare som hamnar i riskzonen (gult) rekommenderas 

att se över sitt spelande samt göra en spelbudget och ett 

självtest om sina spelvanor. Om kunden befaras vara spel-

beroende (röd) får han eller hon en uppmaning att ringa 

stödlinjen och en länk där spelaren kan stänga av sig själv 

från spel. Svenska Spel stoppar omedelbart kampanjutskick 

till de spelare som hamnar i riskzonen.

Än är det för tidigt att se om antalet problemspelare har 

minskat tack vare Spelkoll. En oberoende utvärdering av 

tjänsten kommer att göras under 2008 av två engelska 

 universitet. n

Spelkoll 
Verktyget som förebygger problemspelande

Strålande exempel  

”
”

"Svenska Spels arbete med Spelkoll är ett strålande 
exempel på spelansvar i framkant och det i särklass 
mest innovativa enskilda spelansvarsprojektet jag 
sett i världen. Det ska bli mycket spännande att följa 
utvecklingen av Spelkoll och jag hoppas helhjärtat 
att fl er följer i Svenska Spels spår. "

Mark Griffi  ths, doktor i psykologi och professor 
i spelstudier vid Nottingham Trent University. 

I
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venska Spels vinst går oavkortat tillbaka till samhäl-

let. Pengarna fördelas mellan statskassan, idrotten 

och övriga folkrörelser enligt den fördelningsmodell 

regeringen beslutat om. 

Vinstdelningen fungerar så att staten drar ett grundbelopp 

från vinsten, därefter fördelas kvarvarande del mellan å ena 

sidan staten 50 procent å andra sidan Riksidrottsförbundet 

drygt 40 procent och Ungdomsstyrelsen knappt 10 procent. 

Öppnar dörrarna till idrotten

Utöver detta har regeringen beslutat att under mandatperio-

den årligen tillföra Riksidrottsförbundet 500 miljoner i en sär-

skild satsning för att öppna dörrarna till idrotten för fl er barn 

och ungdomar, och utveckla verksamheten så de väljer att 

idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jäm-

ställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Dessa pengar, samt 

ett bidrag på 60 miljoner kronor som utgår till Riksidrotts-

förbundet, dras från statens 50-procentiga andel enligt vinst-

delningsmodellen.

Årets vinstdelning resulterade i att staten tillförs 3 657 mil-

joner kronor, Riksidrottsförbundet 1 394 miljoner och Ung-

domsstyrelsen 196 miljoner kronor.

Viktig partner för många

Förutom de direkta arbetstillfällen Svenska Spel skapar 

genom sin verksamhet bidrar också bolaget indirekt till syssel-

sättning och arbetstillfällen genom de drygt 8 000 ombud 

och aff ärspartners Svenska Spel samarbetar med. För många 

ombud är Svenska Spel en mycket viktig partner och källa till 

intäkter. Totalt betalades 1 916 miljoner kronor ut i provisioner 

till ombud och aff ärspartners under 2007.

Hälften tillbaka till spelarna

I snitt använder den vuxna befolkningen ungefär tre procent 

av den disponibla inkomsten till spel. Eftersom drygt hälften 

av dessa pengar återbetalas i form av vinster uppgår den del 

man spelar bort till ungefär 1,2 procent av den disponibla 

inkomsten. Svenska Spels bruttospelintäkter 2007 var 21 499 

miljoner kronor, vinnarnas andel av detta var 11 901 miljoner 

Svenska Spel verkar på en reglerad marknad som av sociala skäl är förbehållen ett 
begränsat antal aktörer. Som en positiv konsekvens av detta skapas ett överskott till 
samhällsnyttig verksamhet, exempelvis barn- och ungdomsidrott. Denna lösning är 
inte på något sätt unik för Sverige, i princip samtliga europeiska länder har organiserat 
sin spelmarknad på liknande sätt. 

Ekonomiskt ansvar

HÅLLBARHETSREDOVISNING  / EKONOMISKT ANSVAR

S

Svenska Spel är en av landets största idrottssponsorer.
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Svenska Spels Samhällspris 2007 

Klubb                                  Projekt                                    Prissumma, kr 

IFK Göteborg                     Flickfotboll 100 000
Ljungskile SK                Föreningar i samverkan 75 000
Bunkefl o IF Bunkefl oprojektet 50 000
GAIS Lek för livet 50 000
AIK Älska AIK varsamt 50 000
Helsingborgs IF Dagens ungdom – vår framtid 50 000
IF Brommapojkarna Samarbete m Rädda Barnen 50 000
Landskrona BoIS BoIS i Centrum 25 000
IF Sylvia Fotbollsfritids  25 000
GIF Sundsvall Fotboll plus/Integrera oss  25 000

Totalt  500 000 

Elitidrottsstipendiet 
Elitidrottsstipendiet delas ut av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. 
Syftet med Elitidrottsstipendiet är att möjliggöra för elitidrottare att 
samtidigt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala 
studier på lägst halvfart. Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat 
och utdelas med 20 000 kronor per termin. Stipendiet är avsett för 
studie året 2007/2008 och delas ut till 50 stipendiater.

Sportjournaliststipendiet
Svenska Spel och Svenska Sportjournalistförbundet delar varje år ut 
stipendier till sportjournalister som vill förkovra sig i sitt yrke eller 
utveckla sina kunskaper kring någon idrott, eller fördjupa sig inom ett 
specialområde. Den sammanlagda summan är 100 000 kronor varav 
40 000 går till Stora Sportjournaliststipendiet som i år delades ut till en 
sportjournalist som ska skriva om klimatets påverkan på vinteridrotten. 
Resterande medel fördelas på fyra mindre stipendier. 

Forskningsstipendiet
Svenska Spels forskningsstipendium syftar till att stimulera forskning 
runt spel. Stipendiet är på 25 000 kronor per år. 

Svenska Spels Samhällspris
I samband med fotbollsavtalet mellan Svensk Elitfotboll (SEF) och 
Svenska Spel beslutade man att starta Svenska Spels Samhällspris. 
Bakgrunden till det är att man vill uppmärksamma klubbar som jobbar 
med projekt för ett bättre samhälle – med fokus på områdena jäm-
ställdhet/jämlikhet, barn och ungdomars hälsa, integration och före-
byggande arbete mot huliganism. Därefter valdes de tio pristagarna ut. 
Den största prissumman gick till nyblivna svenska mästarklubben IFK 
Göteborg för deras satsning på fl ickfotboll. Klubben har tidigare inte 
haft fl ick- och damfotboll.

Det är viktigt att klargöra att pengarna inte går till klubbens kassa 
utan riktas direkt till projekten. 

Svenska Spels stipendier för insatser inom idrott och forskning

allFair-priset
allFair-priset är en utmärkelse som delas ut årligen av Idrottsetikfören-
ingen allFair och Svenska Spel. Priset premierar föredömligt agerande för 
etik och moralfrågor inom idrottens alla grupperingar, det vill säga aktiva 
idrottare, tränare/ledare/domare samt föräldrar/publik. Syftet med priset 
är att premiera den eller de personer inom idrottens värld som på ett 
aktivt sätt fungerat som positiva förebilder för rent spel ute på landets 
idrottsarenor. Priset består av 15 000 kronor som ska användas till aktivite-
ter som främjar rent spel inom utsedd pristagares förbund och/eller fören-
ing. allFair-pris för 2007 tilldelas Borgeby FK för att man från starten arbe-
tat med Fair Play-tanken och etablerat denna hos personer kopplade till 
föreningens verksamhet. Priset är på 15 000 kr och pengarna ska använ-
das för att främja Fair Play.

Det Svenska Idrottsledarpriset
Det Svenska Idrottsledarpriset delas ut av Svenska Spel tillsammans 
med föreningen Coachen och går till ledare inom breddidrotten. Priset 
har kommit till för att uppmärksamma duktiga ledare inom det svenska 
föreningslivet. Tre priser delas ut per år till Årets Eldsjäl, Årets Unga 
domare och Årets Kvinnliga ledare. Priset har instiftats av Coachen och 
Svenska Spel och delas ut årligen sedan 2004. Priset är 5 000 kronor var.

Svenska Spels stipendier

Stipendium                            Summa, kr  % 

Elitidrottsstipendiet 2 000 000 75,3

Sportjournaliststipendiet 100 000 3,8

Forskningsstipendiet 25 000 0,9

Svenska Spels Samhällspris 500 000 18,8

allFair-priset 15 000 0,6

Det Svenska Idrottsledarpriset 15 000 0,6

Totalt 2 655 000 100

Daniel Eriksson och Erik Nilsson 
fi ck stipendium för sitt arbete om 
pokerspel på internet.
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kronor. 292 av de vinster Svenska Spel betalade ut under år 

2007 var på en miljon kronor eller mer. Nettoomsättningen 

från spelverksamhet med mera uppgick 2007 till 7 915 miljo-

ner kronor.

Ingen vinstmaximering

I direkta kostnader satsade Svenska Spel cirka 34 miljoner kro-

nor under 2007 på att förebygga spelproblem. Räknar man in 

de intäkter bolaget avstår ifrån genom att inte vinstmaximera 

är summan givetvis väsentligt högre. Spelkartläggningen som 

genomförs årligen visar att problemen bland dem som spelar 

hos Svenska Spel är mindre jämfört med spelare som spelar hos 

bolag som verkar utanför den svenska regleringen. Att detta 

också innebär lägre sociala kostnader både på individ- och 

samhällsnivå råder knappast något tvivel om. Någon mer djup-

gående samhällsekonomisk analys av eff ekterna av Svenska 

Spels och andra aktörers spelansvarsåtgärder (eller brist på 

åtgärder) har dock inte gjorts vad vi känner till. En sådan analys 

vore mycket värdefull såväl för Svenska Spel som olika besluts-

fattare och samhällsintressen som berörs av spelmarknaden.

Ökar möjligheterna 

Svenska Spel är en av landets största idrottssponsorer och 

sponsrar högsta serierna och landslagen i fotboll, ishockey, 

handboll, bandy och innebandy. Bolaget bedriver även så kal-

lad Good Citizen-sponsring på Gotland i syfte att stärka det 

lokala föreningslivet. För de sponsrade verksamheterna bidrar 

Svenska Spels engagemang till större möjligheter att utveckla 

verksamheten.

Mångkulturella aff ärer

Svenska Spels ambition är att verka för att vara alla svenskars 

spelbolag och därmed tillvarata det mångkulturella samhäl-

lets möjligheter. Det ska vi göra genom att bejaka kunders, 

ombuds och medarbetares olikheter. 

För att lyckas med vår ambition har vi under året inlett 

projektet Mångkulturella aff ärer. Vi har tittat närmare på ett 

antal områden: personal, produktutveckling, marknadsföring 

och spelansvar. Syftet är att med konkreta åtgärder möta 

både de ökade aff ärsmöjligheterna och kraven på större 

ansvarstagande.

Kostnadseff ektiva inköp

Alla inköp över 200 000 kronor som sker inom koncernen 

måste granskas av inköpsavdelningen (som tillhör koncern-

stab Ekonomi & Koncernstöd) före genomförandet. Inköp på 

500 000 kronor eller mer upphandlas alltid av inköpsavdel-

ningen. Detta för att säkerställa kostnadseff ektiva inköp och 

upphandlingar samt tillvarata synergier inom koncernen. 

Genom den centrala inköpsfunktionen minskar också risken 

för mutförsök och andra oegentligheter. 

All personal har informerats och utbildats i dessa frågor, 

bland annat via företagets intranät. En föreläsning i ämnet 

hölls av Institutet mot mutor under hösten 2006. En särskild  

granskning av Svenska Spels skydd mot korruption har även 

genomförts under 2006. n

Fotboll 
•  Gotlands Fotbollsförbund 

(elitlägret i Halmstad bl a) 
• VIF Gute (division I, herrar) 

Basket 
• Visby Ladies (damligan) 

Innebandy 
• Endre IF (elitserien, damer) 
• Visby IBK (division II, herrar) 

Ishockey 
•  Visby/Roma och Sudrets HC 

(division II, herrar) 

Gotländska klubbar som sponsras genom Good Citizen-verksamheten

Golf 
• Gotska GK 
• När GK 
• Slite GK 
• Visby GK 
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Staten, idrottsrörelsen och barn- och ungdomsverksamheten vinner på Svenska Spel. 
Hundratusentals spelare vinner små och stora summor på Svenska Spel. Som arbetsgivare 
strävar vi också efter att skapa trivsel och ett stort engagemang så att även medarbetarna 
blir vinnare. Därför kallar vi vår arbetsgivarstrategi ”Du vinner på Svenska Spel”.

”Du vinner på Svenska Spel”

nder 2007 har koncernstab Personal infört en 

modell för organisationen, där koncernens 

”längsta uppgift” – det vill säga de övergripande 

långsiktiga målen och arbetsuppgifterna – bryts 

ner till enskild medarbetare. På så sätt har varje enskild tjänst 

i företaget en defi nition som ger möjlighet att styra organisa-

tionens kompetens till rätt befattning.

Attraktiv arbetsplats

Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsplats med bra arbets-

förhållanden, marknadsmässiga löner och en sund och säker 

arbetsmiljö, som främjar verksamhetens och personalens 

utveckling på ett eff ektivt och långsiktigt sätt.

Kompetens, förmåga och drivkraft ska tillsammans med 

resurser och befogenheter vara i balans med arbetsuppgifter 

och ansvar. Alla anställda ska ha möjlighet att uppleva 

arbetsglädje och känna stolthet över sitt arbete och sin 

arbetsplats.

Verksamheten styrs genom de ”längsta uppgifter” – lång-

siktiga mål och arbetsuppgifter – som formulerats för varje 

chef och medarbetare. Målen ska vara tydliga och mätbara. 

Med en rak och tydlig kommunikation skapar vi goda förut-

sättningar att nå de enskilda och gemensamma målen. Före-

taget ska tillhandahålla den organisation, ersättning, stimu-

lans, kultur, utveckling och det ledarskap som erfordras för 

att varje medarbetares kompetens, förmåga och drivkraft 

ska utvecklas på bästa sätt.

Ett gott ledarskap

Svenska Spel har identifi erat de karaktärsegenskaper som 

utmärker ett gott chefskap i koncernen: självinsikt, aff ärsmäs-

sighet, helhetssyn, lyhördhet och engagemang. Bland annat 

baserat på detta sker bedömningar i en årlig chefsrevision 

med syfte att stärka ledarskapet. Svenska Spel har under året 

påbörjat en ny chefsutbildning i samarbete med Högskolan 

på Gotland.

Kompetensutveckling

Varje roll i koncernen ska tillsättas med medarbetare som 

uppfyller kompetensbehovet och som förhåller sig enligt de 

värdegrunder Svenska Spel står för: Aff ärsmässighet, Lyhörd-

het, Engagemang och Ansvar. Som arbetsgivare ska Svenska 

Spel alltid pröva om det är möjligt att med stöd av kompe-

tenshöjande insatser skapa förutsättningar för att öka en 

medarbetares förmåga att utföra sitt uppdrag.

Svenska Spel-akademin är paraplybeteckningen för 

Svenska Spels samtliga utbildningsinsatser som omfattar 

chefsutbildningar, interna utbildningar för medarbetare av 

U
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Medarbetare från 
aff ärsområde Internet & Telefon

Lars Silvén, 
kundsupport

Renata Dos Santos Queiroz, 
marknadsassistent

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 tillräcklig 
återkoppling på hur du 
presterar i ditt arbete?

Är du fri från negativ stress?

Uppl

ever du att dina 

indi

viduella arbetsmål är 

möjl

iga att nå?

Sama

rbetar ni bra inom 

din 

arbetsgrupp?

Visa

r din närmaste chef 

resp

ekt för dig?

Kan 

du påverka din 

arbe

tssituation?

Är n

i fria från konflikter 

som 

negativt påverkar 

arbe

tet i din arbetsgrupp?

Får 

du tillräcklig 

åter

koppling på hur du 

pres

terar i ditt arbete?

Är d

u fri från negativ stress?

%

76

65

73

55

51

86

88

Årets totala 
Nöjd Medarbetar-

index (NMI)

Resultat från 2007 års 
medarbetarundersökning
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Svenska Spels 
värdegrunder
Svenska Spel sprider glädje till miljoner 
människor, uppfyller små och stora drömmar, 
skapar spänning och gemenskap. Det gör 
Svenska Spel till ett roligt företag att jobba på. 
I grunden fi nns de värdegrunder som medar-
betarna lever efter; Aff ärs mässighet, Lyhördhet, 
Engagemang och Ansvar. Alla värden har 
koppling till vår satsning på miljö och hållbar 
utveckling.

Aff ärsmässighet
• 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 

intressenter
•   Vi lyssnar, tolkar och känner av budskap
•  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 våra intressenter 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

olika slag, introduktionsprogram, hjälp till kompetensutveck-

lingsplaner, lånelitteratur och hjälp till skräddarsydda utbild-

ningar för grupper och enskilda. Utbildning i Spelansvar är 

obligatorisk för alla som är anställda på Svenska Spel.

Under året har en implementering av en HR-portal 

(ett administrativt personalverktyg) påbörjats, som när den 

är helt införd ska stödja och eff ektivisera det administrativa 

informationsfl ödet för medarbetare och chefer samt möjlig-

göra kompetensplanering.

Mångfald och jämställdhet

En blandning av kompetens, kön, kulturell bakgrund, ålder, 

utbildning och personliga erfarenheter främjar och utvecklar 

den gemensamma aff ären och mötet med spelare och 

aff ärs  partners. Vi accepterar ingen form av kränkande sär-

behandling, diskriminering eller mobbning. Under 2007 

förekom inga rapporter om kränkande särbehandling. 

Löner

Lönerna är individuella och diff erentierade. Lön och löne-

utveckling sätts utifrån arbetsuppgifter, kompetens och 

resultat, där även marknadsfaktorn kan påverka. Varje år 

genomförs en lönekartläggning som presenteras i jämställd-

hets- och mångfaldsplanen, där även åtgärder fastslås och 

följs upp.

Under året har en tvist mellan Casino Cosmopol och 

Tjänste  mannaförbundet HTF avgjorts i Arbetsdomstolen. 

Den handlade om vissa grupper av anställdas rätt till ersätt-

ning för obekväm arbetstid. Casino Cosmopol har ansett att 

ersättningen för obekväm arbetstid har utgått med ett fast 

belopp som har räknats in i de berördas löner, medan HTF 

hävdat att dessa personer har haft rätt till separat ersättning 

för obekväm arbetstid utöver ordinarie fast månadslön. I sin 

dom fastslår Arbetsdomstolen att nio av de tolv yrkesgrup-

per som berörts av tvisten har rätt till ob-ersättning. Casino 

Cosmopol kommer att kompensera berörda i enlighet med 

domslutet.
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Medelantal anställda
       Varav   Varav
Antal anställda 2007 män 2006    män

Moderbolag 700 61% 647 59%       
Dotterbolag 888 51% 839 51%
Koncern 1 588 56% 1 486 55%

Antal heltidstjänster
 2007 2006

Moderbolag 711 644
Dotterbolag 923 899
Koncern 1 634 1 543

Beräknade på årets totala schemalagda arbetstid.

Antal medarbetare
  Varav  Varav
  2007 män  2006 män

Moderbolag 771 473 689 407
Dotterbolag 1 510 732         1 256 615
Koncern 2 281 1 205 1 945 1 022

Samtliga anställda inklusive timanställda.

Fördelning Visby  Varav  Varav
/Sundbyberg  2007 män  2006 män

Visby 360 198 351 190
Sundbyberg 318 207 338 217

Genomsnittsålder
 2007 2006 

Moderbolag 41 41
Dotterbolag 31 30
Koncern 35 34

Åldersfördelning 

Antal personer 2007 varav % 2006 varav %

<30 703 31 817 42
30-49 1 333 58 953 49
>49 245 11 175 9
Totalt 2 281 — 1 945 —

Kvinnliga chefer
% 2007 2006

Moderbolag 35 36
Dotterbolag 41 43
Koncern 38 40

 

Anställningstid 

% 2007 2006

<5 år 50 82
6–9 år 31 6
>10 år 19 12

Frisknivå 
% 2007 2006

Moderbolag 84 83
Dotterbolag 66 64
Koncern 74 73

 Defi nition av Frisknivå: Andelen medarbetare som under 
24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5 %. 

Nöjda medarbetare 
% 2007 2006

Nöjd Medarbetarindex  86 91

Hälsa 
 2007 2006 Mål

Frisknivå, %1 74 83 80
Återrehabilitering, % 80 75 65
Aktiva rehabiliteringar, 
personer2 21 13 <20

1.  Defi nition av Frisknivå: Andelen medarbetare som under 
24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5 %. 

2.  Avser koncernen.

Utbildning
 

Andel med högskoleutbildning är cirka 35 procent.

Andel anställda med kollektivavtal

Andel anställda med kollektivavtal 100%.

Personalomsättning 
% 2007            2006

Moderbolag 11 11
Dotterbolag 24 25
Koncern 18 19

Fakta om medarbetarna
För metodik som använts under de senaste åren hänvisas till Personalavdelningen.
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Arbetsmiljö

Svenska Spel verkar för en god arbetsmiljö, där riskfaktorn för 

försämrad hälsa och olyckor är så låg som möjligt och där 

medarbetarna mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Vi lägger 

särskild vikt vid förebyggande åtgärder inom psykisk och 

social arbetsmiljö för individen och på gruppnivå. 

Arbetsmiljön utvärderas vid årlig arbetsmiljörevision och 

medarbetarundersökning. Åtgärder hanteras i särskild hand-

lingsplan. 

Friskvård

Svenska Spel verkar för att öka hälsomedvetandet hos de 

anställda genom våra egna motionshallar, subventioner vid 

motion utanför företaget, erbjuda välbalanserad kost i egen 

lunchmatsal, kultur via konstföreningar och andra aktiviteter 

som leder till god fysisk och psykisk hälsa.

Viktiga händelser 2007

•  Startat implementering av en HR-portal.

•   Förberett och genomfört kollektivavtalsförhand-
lingar tillsammans med Almega. 

•  Haft en tvist i Arbetsdomstolen gällande övertids-
ersättning för HTF-anslutna på kasinona.

•  Infört en organisationsstyrmodell där koncernens 
längsta uppgift bryts ner ända ner till enskild 
medarbetare. 

•   Startat ny chefsutbildning i samarbete med 
Högskolan på Gotland.

Prioriteringar under 2008

•  Slutföra implementering av HR-portalen. 

•   Kommunicera arbetsgivarstrategin 
”Du vinner på Svenska Spel”.

•   Fokusera på rekrytering av talanger för de behov 
som är identifi erade för de kommande 5 åren. 

•   Lansera stöd för sammansättning av individuella 
förmånspaket. 

•   Starta ett magisterprogram i ledarskap i spel-
branschen i samarbete med Högskolan på Gotland.

Spelansvar

För den anställde innebär spelansvar delaktighet i att aktivt 

förebygga minderårigt spelande, uppmuntra till individuell 

spelbudget, informera spelare om möjlighet till frivillig av -

stängning eller begränsade besöksmöjligheter på kasinona. 

I det dagliga arbetet ska var och en ta hänsyn till företagets 

spelansvar vid genomförandet av arbetsuppgifterna. Alla 

anställda genomgår en interaktiv spelansvars utbildning. 

Mänskliga rättigheter

Svenska Spels verksamhet är nationell och vi konstaterar att 

det inte föreligger risker för väsentliga brott mot mänskliga 

rättigheter vid investeringar och leverantörsbedömningar. n
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Säkerhet är en mycket viktig 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 och lotterier. Svenska Spel hör sedan 2007 till den 
exklusiva skara svenska företag som är certifi erade enligt den internationella standarden 
ISO 27001.

Certifierade för kvalitet i säkerhetsarbetet

n omfattande övervakning av transaktioner och 

spelbeteenden fi nns inbyggd i alla våra spel. Detta 

gör vi för att säkerställa att spelet går rätt till och 

att ingen deltagare skaff ar sig fördelar med otill-

låtna medel. Som exempel fi nns inom kasinona kamera-

övervakning 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 organisationen World Lottery Association 

(WLA) organiserar spelbolag som verkar på en reglerad mark-

nad 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.

Ledningssystem för informationssäkerhet 

En förutsättning för ett förnyat WLA-certifi kat var att kraven för 

ISO 27001 var uppfyllda. Standarden ställer krav med syftet att 

säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet för 

all aff ärskritisk information. Sådan information omfattar inte 

bara det som lagras 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.

Kravet är nytt sedan 2006 och innebär att vi ytterligare 

strukturerar våra säkerhetsprocesser och rutiner och arbetar 

med kontinuerlig och systematisk förbättring. n

Viktiga händelser 2007

•   Svenska Spel blev företag nummer nio i Sverige som 
certifi erats enligt ISO/IEC 27001 – Ledningssystem för 
informationssäkerhet. 

•  Ledningssystemet blev även reviderat för att klara de 
utökade kraven i nya säkerhetsstandarden WLA-SCS:2006 
från World Lottery Association.

•   Krafttag i form av ökad kontroll ifrån Svenska Spel för att 
se till att illegalt spel inte förekommer hos våra ombud.

Prioriteringar under 2008

•  Uppgradering till andra generationens kamera-
övervaknings system för samtliga kasinon.

•  Ytterligare satsning på incidentuppföljning och 
ut rednings arbete av säkerhetsincidenter som exempelvis 
bedrägeriförsök och misstanke om illegalt spel hos våra 
partners.

• Utveckling av ledningssystemet för informationssäkerhet.

• Ytterligare utveckling av utbildningsprogram för säkerhet.

HÅLLBARHETSREDOVISNING  / SÄKERHET

E
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Svenska Spel vill vara en miljötänkande koncern. Vi ska verka för och bidra till en varaktigt 
hållbar samhällsutveckling genom att sträva efter att i alla delar av vår verksamhet arbeta 
för en ständigt förbättrad miljö. Våra övergripande mål är att verka för att de produkter och 
tjänster vi tillhandahåller ska orsaka minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 

Miljö

venska Spel har sedan fl era år en miljöplan som 

utgår från företagets miljöpolicy. Koncernens stra-

tegi är ”glokal”, vilket innebär att vi ska samarbeta 

med lokala aktörer i projekt som leder till global 

påverkan. Vår energianvändning är och kommer att vara cen-

tral och innebär att vi ska sträva efter en ökad resurshushåll-

ning som ska leda till en minskad miljöbelastning och mins-

kade kostnader på såväl kort som lång sikt. Under 2008 

kommer vi att inleda ett särskilt projekt med syfte att minska 

bolagets miljöpåverkan.

Grundläggande för allt miljöarbete har varit och är att ta 

reda på vad det är i organisationens verksamhet, produkter 

eller tjänster som har en betydande miljöpåverkan. Den miljö-

utredning som gjordes 2004 ledde till följande lista:

1. Godstransporter

2. Tjänstetransporter

3. Elanvändning

4. Fjärrvärmeanvändning

5. Papper och tryckning av lotter m fl  produkter

6.  Inköp av tjänster för marknadsföring och 

fastighetsförvaltning

7. Hantering av farligt avfall

8. Hantering av kemikalier

9. Utsläpp av köldmedia

Punkterna 7–9 regleras i lagstiftningen och är därför bety-

dande. Vid hantering av farligt avfall, kemikalier och köld-

media tillämpas försiktighetsprincipen.

HÅLLBARHETSREDOVISNING  / MILJÖ

Sedan början av 90-talet arbetar Svenska Spel med miljö-

frågan bland annat genom ett internt miljöråd. Under 2007 

utökades miljörådet med fl era deltagare, och i samband med 

det anordnades två utbildnings- och workshopsdagar med 

ett uppskattat besök från Gotlands kommuns miljöansvarige. 

Ansvarig för rådet är företagets miljösamordnare. I december 

beslutades om ett ökat miljöfokus 2008 och en miljöchef har 

rekryterats. Organisatoriskt tillhör Miljö staben Kommunikation 

& Samhälle, avdelning CSR/Corporate Aff airs.

Särskilda miljökrav

Det har under många år funnits särskilda miljökrav bland 

annat för fastigheter, trycksaker, transporter och logistik. 

Under 2007 infördes det även särskilda riktlinjer för områden 

som har en betydande miljöpåverkan. Dessa områden är 

transporter, nya riktlinjer för fl yg, elektronik, fastighet och livs-

medel.

Svenska Spel prioriterar leverantörer som lyfter fram miljö-

frågor. Samtliga leverantörer av trycksaker innehar Svanen-

licens, tre har även ISO14001-certifi kat.

Under nästa år stärker vi våra grundläggande krav vid upp-

handling och inköp. Miljökrav kommer att ställas på två olika 

nivåer, dels som ”skall-krav” (det vill säga ”måste”) dels som 

”utvärderingskrav”. Vid utvärdering ska leverantörer som upp-

fyller detta ges fördel. 

Dessutom ska vi förbättra och utveckla vårt miljölednings-

system. Systemet ska täcka alla identifi erade områden med 

fokus på transporter, energi, material och att strävar efter en 

eff ektiv användning av företagets resurser. ISO 14001 ska 

in föras som standard.

S
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Optimering av transporter

En av de viktigaste prioriteringarna för 2008 kommer att vara 

att optimera resandet och sträva efter att ytterligare minska 

transporterna.

Svenska Spel säljer spel via 6 385 ombud och 2 245 restau-

ranger, pubar och bingohallar runt om i landet vilket innebär 

många och långa godstransporter. Svenska Spel har sedan 

några år ett avtal med Posten som har inneburit en minsk-

ning av miljöbelastningen med 203 ton (23 procent) CO
2
 

under året. Totalt har det inneburit en besparing på 25 

miljoner kronor.

Den starka utvecklingen av Gotlandsbaserade aff ärer har 

medfört ett ökat resande. Under 2007 infördes nya rese-

instruktioner för anställda som bland annat innebär att alla 

interna möten ska genomföras via videolänk eller telefon. 

Om det av särskilda skäl krävs ett möte, bokas mötet på den 

ort som medför minst antal resande. Möjlighet för fl er video-

möten har skapats genom ett utökat antal mötesrum samt 

inköp av fl er videoanläggningar. Vi ska också bli duktigare 

på att samordna våra möten.

Idag har Svenska Spel 89 tjänste- och förmånsbilar varav 

39 är miljöbilar. Nya instruktioner för inköp av bilar har anta-

gits vilket innebär att alla våra bilar kommer att vara miljöbilar 

i slutet av 2009. 

Ökad energieff ektivitet

Svenska Spel är ett modernt företag med en ökad digitaliser-

ing som innebär ständigt ökade krav på energi och därmed 

ökade kostnader. Det innebär att företaget ständigt strävar 

efter en ökad energieff ektivitet samt att hitta alternativ till 

dagens energikällor för såväl uppvärmning av fastigheter 

som energi till drift och kommunikation. Sedan 2004 har vi 

avtal om grön el. Vår datapark byts löpande ut mot ny mer 

energieff ektiv teknik. Under 2008 kommer klimat neutrala 

energiprojekt att hamna högt på agendan.

Optimera materialförbrukningen

Svenska Spel är ett pappersintensivt företag genom 

kuponger, kvitton, lotter och olika former av trycksaker och 

kampanjmaterial.

Under 2007 har ett arbete pågått för att optimera material-

förbrukningen. Kuponger och programblad har minskat, 

medan  lotter och kvitton har ökat med anledning av en ökad 

försäljning. Detta sammantaget har gett en besparing på 16,9 

miljoner kronor.

Möten med lottryckerierna hålls regelbundet 
för att säkerställa att miljökraven på bland 

annat papperssort och färgval efterlevs.
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Sammanställningen omfattar endast godstransporter 
av reklam och förbrukningsmaterial till Svenska Spels 
ombud och restauratörer samt Casino Cosmopols 
transporter. 

Totala utsläpp 2007 i jämförelse med 2006 inne-
fattar en beräknad utsläppsminskning i det nya upp-

lägget med Posten. Utsläppen för den tidigare entre-
prenören (MTD) utgår ifrån antagandet att de nu 
konsoliderade sändningarna tidigare krävde 30% 
mer transportarbete. Från leverans 3–4 ggr/vecka 
till 2 ggr/vecka i nuvarande upplägg. 

Fakta om miljöarbetet

Miljöbilar

 20071 2006

Antal bilar 89 69
varav miljöbilar 39 11

1. Inklusive Casino Cosmopol

Sammanställning av mängd papper

 Produktion av, vikt i ton 2007 2006, 2005 2004 2003

Kuponger 510 545 516 639 634
Programblad 217 253 225 232 245
Kvittorullar 357 220 174 165 197
Lotter 240 218 247 219 282
Totalt  1 324 1 235 1 163 1 255 1 358
Diff , ton  88,9 72,5 –92,4 –103 –195
Diff , ton % 7,2 6,2 –7,4 –7,6 –14,4

•  Ökningen av pappersvikten beror på att de nya terminalerna skriver ut mer information än tidigare och på att försäljningen har 
gått bra. Det gäller även lotterna. 

•  Programblad och Kuponger har minskat trots bra försäljning tack vare optimering av tilldelningen.  

Vatten- och energiförbrukning lokaler 
  Vatten, kbm1) El, kWh Energi, kWh
Svenska Spel  2007  2006 2007 2006  2007  2006 

Moderbolag totalt 13 331 13 636 5 058 069 5 044 560 3 539 577 3 829 461
Dotterbolag totalt 23 123 21 016 8 370 547 8 075 782 3 719 850 3 890 790
Totalt 34 652 36 454 13 428 616 13 120 342 7 259 427 7 720 251

1.  All vattenförbrukning baseras på kommunalt vatten, liksom spillvattnet går till kommunala avloppsreningsverk. 

Flygresor
Flygresor mellan Visby och Sundbyberg

 2007 2006 2005

Antal anställda 
moderbolag 700 647 611
Antal enkelresor 11 035 9 956 8 500
Enkelresor per 
anställd, i snitt 15,8 15,4 13,9
CO

2
 utsläpp, ton 541 488 417

Moderbolaget
• 15,8 enkelresor per anställd. En ökning på 0,4 resor per anställd.
• Konsulternas resor är med i statistiken för 2006/2007 men ej 

medräknade i snitt per anställd.

Brev och paket, leveranser med Posten
Utsläpp, ton CO2 Nox CO HC PM 

Paket Svenska Spel1 7,460 0,047 0,008 0,003 0,001
Paket Casino Cosmopol1 1,714 0,011 0,002 0,001 0
Konsoliderade sändningar HIT, Väg2 274,670 2,110 0,250 0,140 0,030
Konsoliderade sändningar HIT, Flyg2 35,600 0,090 0,350 0,020 0
Lotter HIT, Väg2 313,240 2,410 0,290 0,160 0,040
Brev Svenska Spel3 55,200 0,140 0,740 0,140 0,020
Summa 688 4,8 1,6 0,5 0,1

1.  Utsläppen för Paket är beräknade ur Posten Logistiks Miljökalkyl.
2.  Utsläppen för Konsoliderade sändningar och Lotter är beräknade genom ekonomisk allokering av HIT:s utsläpp 

med undantag för fl ygtransporterna som är beräknade via SAS:s miljökalkyl för godstransporter.
3. Beräknade på första halvårets utfall som dubblerats.  Källa: Posten

Miljöberäkningar för Svenska Spel 2007

För metodik som använts de senaste åren hänvisas till miljöchefen på CSR/Public Aff airs.
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Viktiga händelser 2007

 • Utökat miljöråd från fyra till åtta deltagare.

•  Utvecklat en miljösajt på vårt intranät.

•  Uppmärksammat Världsmiljödagen på samtliga 
 verksamhets   orter.

• Uppdaterat miljöriktlinjerna för inköp av varor och tjänster 
med specifi ka riktlinjer för områden som har en be tydande 
miljöpåverkan. Dessa områden är trycksaker, transporter, 
elektronik, fastighet och livsmedel.

• Påbörjat miljöutredning för kasinoverksamheten.

• Beslut att alla tjänstebilar som köps in ska vara miljöbilar.

• Bidrog med 300 000 kronor till SNF och ”Rädda Östersjön”, 
och blev därmed guldsponsor hos SNF.

• Fortsatt arbete med sampackning och minskning av 
 transporter.

Prioriteringar under 2008

•  Minska resandet genom fl er videomöten och 
bättre samordning.

• Slutföra miljöutredning för kasinoverksamheten.

• Skapa verktyg för uppföljning av CO2-utsläpp.

• Fortsätta att optimera antalet godstransporter.

•  Kommunikationsstrategi för miljö.  

•  Utveckla nya miljö projekt.

•  Utreda och skapa möjlighet till förbättring i fokus-
områdena energi och material.

•  Fortsatt optimering av materialförbrukning 
(programblad, lotter, kuponger och kvittorullar).

•  Skapa möjlighet för återvinning genom tydliga 
rutiner och processer.

• Förbättra och utveckla befi ntligt miljölednings-
system.

• Utreda 14001-certifi ering.

Resultatet har uppnåtts tack vare eff ektivare rutiner för 

distri bution av utskick till ombuden, vilket haft positiva eff ek-

ter på våra transporter och därmed på vår miljöpåverkan.

Under 2007 ökade det kuponglösa spelandet med tolv 

procent. Ett projekt för att ytterligare öka det kuponglösa 

 spelandet pågår. Ett annat projekt är övergången till digitala 

väggtidningar och informationstavlor. 

Allt papper från Svenska Spel går att återvinna. Bättre ruti-

ner ska skapas för att så sker i alla led i verksamheten.

Miljöutredning för kasinoverksamheten

Under året startade en miljöutredning för kasinoverksamhe-

ten. Syftet är att ge en nulägesbeskrivning av Casino Cosmo-

pols miljöpåverkan 2007 och bygga en grund för det framtida 

miljöarbetet. Utredningen beräknas vara klar i början av 2008. 

I samband med detta kommer många av de punkter som 

identifi erades vid koncernens miljöutredning 2005 att aktuali-

seras, exempelvis livsmedel, elektronik, fastighetsförvaltning 

och energieff ektivisering.

Ökad medvetenhet i organisationen

För att höja medvetenheten i organisationen har en miljösajt 

utvecklats på intranätet. Världsmiljödagen uppmärksammades 

genom att ekologisk mat serverades i personalmatsalarna. 

Årets julklapp var ett bidrag till Svenska Naturskyddsfören-

ingen (SNF) och ”Rädda Östersjön”, eftersom alla kontor och 

kasinon ligger i anslutning till Östersjön. Bidraget var 300 000 

kronor. Svenska Spel blev därmed Guldsponsor hos SNF. 

Samtliga medarbetare erbjöds att se Al Gores fi lm ”En obe-

kväm sanning”, 120 personer nappade på erbjudandet. n
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GRI-index

   Redovisas l

  Sidhän- Redovisas delvis  w

 Kriterier visning Redovisas ej m 

1 Strategi och analys 
1.1 Uttalande om vision och strategi avseende hållbarhet 2–3 l

1.2 Hållbarhetsrelaterad påverkan, risker och möjligheter 2–3 l

2 Organisationsprofi l
2.1 Namn på organisationen Omslag l

2.2 Primära produkter, tjänster och varumärken 9, 18–21 l

2.3 Organisationens operativa struktur inklusive väsentliga avdelningar, operativa bolag, dotterbolag och joint ventures 11 l

2.4 Huvudkontorets adress Omslag l

2.5 Länder, där verksamhet bedrivs 4–8 l

2.6 Ägarförhållanden 36, 65 l

2.7 Marknadsbeskrivning 8–9 l

2.8  Organisationens storlek inklusive antal anställda, nettoomsättning, totalt kapital uppdelat på eget kapital och skulder 
samt kvantitet på tillhandahållna produkter och tjänster fl ik, 65–71 l

2.9 Väsentliga förändringar under rapportperioden avseende storlek, struktur och ägarskap 2, 11 l

2.10 Erhållna utmärkelser under redovisningsperioden 2, 36 l

3 Rapportparametrar

 Rapportprofi l
3.1 Rapportperiod för tillhandahållen information 33 l

3.2 Datum för senaste rapporten 11, 35 l

3.3 Rapportcykel 35 l

3.4 Kontaktcenter för frågor avseende rapporten eller dess innehåll 33 l

 Omfattning och avgränsning
3.5 Defi nition av redovisningens innehåll 33, 38–39 l

3.6 Avgränsningar i rapporten 33 l

3.7 Specifi ka begränsningar i rapportens omfattning eller avgränsning 33 l

3.8 Grunder för rapportering avseende jämförbarhet 33 l

3.9 Mätmetoder och grunder för beräkningar 53, 58 l

3.10 Förklaring av eff ekten av retroaktiv ändring av information i tidigare rapporter och orsaken till en sådan ändring 33 l

3.11 Väsentliga förändringar från föregående period avseende omfattning, begränsningar  
 eller mätningsmetoder som används i rapporten 33 l

 GRI innehållsindex
3.12 Förteckning över placeringen på upplysningarna i rapporten, det vill säga sidor 
 eller webblänkar där informationen kan erhållas 60–63 l

 Granskning 
3.13 Policy och nuvarande praxis för extern försäkran av rapporten 35, 64 l

4 Styrning, åtaganden och engagemang 
4.1 Bolagsstyrningsstruktur 11, 102 l

4.2 Indikation om ordföranden i det högsta beslutande organet även är operativ chef 108 l

4.3 Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter 108 l

4.4 Mekanismer för aktieägare och anställda att lämna rekommendationer eller vägledning till det högsta beslutande organet 108 l

4.5 Samband mellan ledningens ersättning och organisationens prestation vad beträff ar fi nansiella och icke-fi nansiella mål 88 l

4.6 Processer som tillämpas i det högsta beslutande organet för att förhindra intressekonfl ikter  m

4.7 Process för att bedöma det högsta beslutande organets medlemmars kvalifi kationer och expertis  m

4.8 Aff ärsidé, värderingar, uppförandekod och principer relevanta för hållbarhetsprestanda, och deras status 12, 52 l

4.9 Styrelsens rutiner för att bevaka hållbarhetsprestanda  m

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens prestationer, särskilt beträff ande hållbarhet  m

 Engagemang i externa initiativ
4.11 Organisationens hantering av försiktighetsprincipen 56 l

4.12 Anslutning till externa frivilliga koder, principer eller andra initiativ 44, 55 l

4.13 Medlemskap i föreningar och/ eller nationella/ internationella organisationer 42, 44, 45, 55 l

Nedan presenteras en sammanfattning av Svenska Spels hållbarhetsredovisning enligt 
GRI. Av tabellen framgår i vilken utsträckning Svenska Spel valt att redovisa indikatorerna.

HÅLLBARHETSREDOVISNING  / GRIINDEX
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 Intressenters engagemang
4.14 Lista över intressenter 38–39 l

4.15 Princip för identifi ering och urval av intressenter 38–39 l

4.16 Metod för dialog med intressenter, inklusive antal möten 38–39 l

4.17  Centrala ämnen och angelägenheter som har framkommit genom intressenters engagemang och hur företaget 
har svarat på dessa centrala ämnen och angelägenheter, inklusive hur företaget har svarat genom sin rapportering  m

 Ekonomiska indikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Ekonomisk presentation
EC1 Ekonomisk presentation 72–73 l

EC2 Ekonomiska eff ekter och andra risker och möjligheter som följer av klimatförändring  m

EC3 Täckning av bolagets skyldigheter avseende förmånsbestämda planer 73, 82–83, 95 l

EC4 Signifi kanta fi nansiella bidrag från off entliga organ 83 l

 Marknadsnärvaro
EC5 ADD  Förhållande mellan standard ingångslönen i jämförelse med den lokala miniminivå 

på väsentliga marknader där bolaget fi nns representerat 68 w

EC6  Policys, arbetssätt och i vilken proportion bolaget använder lokala leverantörer 
på väsentliga marknader där bolaget fi nns representerat  m

EC7 Lokala anställningar och proportion i den högsta ledningen 110 l

 Indirekt ekonomisk påverkan
EC8 Utveckling och eff ekt av infrastrukturinvesteringar och samhällsnyttiga tjänster 47 w

EC9 ADD Förstå och beskriva betydande indirekta ekonomiska eff ekter och utsträckningen av dessa  m

 Miljöindikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Material
EN1 Materialförbrukning uppdelat på vikt och volym 57–58 l

EN2 Andel återvunnet inputmaterial  m

 Energi
EN3 Direkt energikonsumtion uppdelat på primära energikällor 57–58 l

EN4 Indirekt energikonsumtion uppdelat på primära energikällor  m

EN5 ADD Total energibesparing tack vare bevarande- och eff ektivitetsförbättringar.  m

EN6 ADD  Initiativ för att tillhandahålla energieff ektiva och förnyelsebara produkter och tjänster 
samt minskning av energibehovet tack vare dessa initiativ 57 w

EN7 ADD Initiativ för att minska indirekt energikonsumtion samt minskning som har uppnåtts  m

 Vatten
EN8 Totalt vattenintag uppdelat på källa 58 l

EN9 ADD Vattenkällor som väsentligt påverkas av bolagets vattenintag 58 l

EN10 ADD Andel och total volym av vatten som återvinns och återanvänds  m

 Biologisk mångfald
EN11 Disponerade landområden och biologisk mångfald  m

EN12 Aktiviteters påverkan på biologisk mångfald  m

EN13 ADD Livsmiljöer som är skyddade eller återställda  m

EN14 ADD Strategier, aktuella åtgärder och framtida planer för att hantera påverkan på biologiska mångfalden  m

EN15 ADD Rödlistade och nationellt listade arter  m

 Utsläpp och avfall
EN16 Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 58 w

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser  m

EN18 ADD Initiativ för att reducera växthusgasemissioner och uppnådda minskningar  m

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen  m

EN20 NO
x
, SO

x
 och andra väsentliga luftemissioner uppdelat på vikt och typ 58 w

EN21 Total mängd vattenutsläpp uppdelat på kvalitet och destination 58 l

EN22 Total vikt av avfall uppdelat på sort och bortskaff ningsmetod  m

EN23 Oförutsedda utsläpp  m

EN24 ADD Farligt avfall enligt Baselkonventionen  m

EN25 ADD Vattenutsläpp och biologisk mångfald  m

   Redovisas l

  Sidhän- Redovisas delvis  w

 Kriterier visning Redovisas ej m 
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 Produkter och tjänster
EN26 Initiativ för att mildra produkters och tjänsters miljömässiga påverkan samt utsträckning av minskningen  m

EN27 Andel av produkter som har sålts och deras förpackningsmaterial som återtas uppdelat på kategori  m

 Överensstämmelse med lagar och regler
EN28 Monetärt värde av väsentliga böter och antal icke-monetära sanktioner för att bolaget inte har uppfyllt 
 tillämplig miljölagstiftning  m

 Transporter
EN29 ADD Väsentlig miljömässig påverkan avseende transporter 58 l

 Totalt
EN30 ADD Totala utgifter och investeringar för att skydda miljön uppdelat på kategorier  m

 Arbetsindikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Anställda
LA1 Alla anställda uppdelat på anställningsform, anställningsavtal och region 53, 87 w

LA2 Personalomsättningen – totalt antal och andel uppdelat i åldersgrupper, kön och region 53 w

LA3 ADD Förmåner som lämnas till heltidsanställda, men inte till tillfälligt anställda eller deltidsanställda 54 w

 Relation mellan anställda och ledning
LA4 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal 53 l

LA5 Kortaste varselperiod vid organisatoriska förändringar och om tiden är specifi cerad i kollektivavtal  m

 Arbetsmiljö
LA6 ADD Representation i hälso- och säkerhetskommittéer/ -utskott  m

LA7 Andel skadefall, yrkesrelaterade sjukdomar, frånvarodagar och totalt antal yrkesrelaterade dödsfall uppdelat på region 53 w

LA8 Assistans för anställda, deras familjer och samhällsmedborgare med allvarliga sjukdomar  m

LA9 ADD Hälso- och säkerhetsfrågor som omfattas av formella avtal med fackföreningar  m

 Utbildning
LA10 Medelantalet utbildningstimmar per år och per anställd uppdelat på yrkeskategorier  m

LA11 ADD  Plan för att utveckla anställdas färdigheter och livslångt lärande 
som stödjer anställdas fortsatta anställningsbarhet och bistår dem att hantera karriärslut 50 w

LA12 ADD Andel anställda som får regelbundna utvärderingar avseende deras prestation och karriärutveckling 51, 53 w

 Mångfald och jämställdhet
LA13  Sammansättning av styrelsen och ledningen samt uppdelning av de anställda 

utifrån kön, åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra mångfaldsmått 53, 87, 110 l

LA14 Förhållandet mellan kvinnors och mäns genomsnittliga ersättning uppdelat på yrkeskategorier 52 l

 Människorättsliga indikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Investeringar och tillvägagångssätt vid upphandling
HR1 Mänskliga rättighetsklausuler vid investeringsavtal 54 l

HR2 Granskning att leverantörer följer mänskliga rättighetsklausuler 54 l

HR3 ADD Relevant utbildning avseende mänskliga rättighetsaspekter  

 Diskriminering
HR4 Totala antalet diskrimineringsincidenter och åtgärder vidtagna 52 l

 Föreningsfrihet
HR5 Betydande risk för kränkning av föreningsfrihet  m

 Barnarbete
HR6 Betydande risk för incidenter med barnarbete  m

 Tvångsarbete och obligatoriskt arbete
HR7 Betydande risk för incidenter med tvångsarbete och obligatoriskt arbete  m

 Säkerhetsutövande
HR8 ADD Utbildning av säkerhetspersonal inom mänskliga rättigheter  m

 Urinvånares rättigheter
HR9 ADD Totalt antal incidenter som involverar urinvånarnas rättigheter och åtgärder  m

   Redovisas l

  Sidhän- Redovisas delvis  w
 Kriterier visning Redovisas ej m 
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 Samhällsindikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Samhälle
SO1 Metoder för att hantera samhällspåverkan 40–46 l

 Korruption
SO2 Andel och totalt antal aff ärsenheter som granskats avseende risker relaterade till korruption  m

SO3 Andel av anställda som har utbildats inom organisationens policys och riktlinjer gällande anti-korruption 49 l

SO4 Åtgärder som har vidtagits vid incidenter av korruption  m

 Politik
SO5 Politisk ställning och delaktighet i utvecklingen av politiken och lobbying  m

SO6 ADD Totala värdet på fi nansiella och in natura bidrag till politiska partier eller liknande institutioner uppdelat per land  m

 Motverkande av konkurrens
SO7 ADD Totalt antal rättsliga åtgärder som följer av motverkande av konkurrens, antitrust och monopolutövande samt deras utfall 4, 6 l

 Överensstämmelse med lagar och regler
SO8  Monetärt värde av betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner 

för att organisationen inte har uppfyllt gällande lagar och regler  m

 Produktansvarsindikatorer

 Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

 Kunders hälsa och säkerhet
PR1 Produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet 40–46 l

PR2 ADD Rättsfall avseende produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet  m

 Märkning av produkter och tjänster
PR3 Märkning av produkter och tjänster 40–43 l

PR4 ADD Antal överträdelser av lagar för produktinformation och -märkning  m

PR5 ADD Tillvägagångssätt för att ta reda på kundnöjdhet inklusive resultat av undersökningar som mäter kundnöjdhet  m

 Marknadskommunikation
PR6 Program för anslutning till standarder och frivilliga koder som rör marknadskommunikation 44 l

PR7 ADD Incidenter som rör överträdelser inom marknadskommunikation  m

 Kunders integritet
PR8 ADD Klagomål avseende kunders integritet  m

 Överensstämmelse med lagar och regler
PR9 Böter vid bristande efterlevnad av lagar och regler  m

   Redovisas l

  Sidhän- Redovisas delvis  w

 Kriterier visning Redovisas ej m 
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HÅLLBARHETSREDOVISNING  / BESTYRKANDERAPPORT

Bestyrkanderapport

Till läsarna av Hållbarhetsredovisningen

Vi har, på uppdrag av AB Svenska Spel, översiktligt granskat 

fyra prestandapresentationer i Hållbarhetsredovisningen 

2007. Dessa prestandapresentationer utgörs av indikatorerna 

”Stöd för reglerad marknad, %”, ”Spelarbas, %”, ”Spelare med 

problem, %” samt ”Statliga bolag tar mer ansvar, %”. Därutöver 

har vi, i Hållbarhetsredovisningen 2007, granskat Svenska 

Spels egen deklaration avseende vald redovisningsnivå enligt 

GRI. Svenska Spel har valt Application level C+. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att vi skall 

uttala oss om huruvida vi funnit några omständigheter som 

tyder på att redovisningen inte i allt väsentligt är upprättad 

enligt av Svenska Spel framtagna och angivna kriterier. Den 

översiktliga granskningen har utförts i enlighet med det för-

slag till rekommendation om översiktlig oberoende gransk-

ning av frivillig separat hållbarhetsredovisning som utgivits av 

FAR SRS. 

Svenska Spels styrelse har den 12 mars 2008 avgivit Hållbar-

hetsredovisningen. Företagsledningen i Svenska Spel ansvarar 

för arbetet med ansvarsfrågorna och redovisningen av det-

samma. Svenska Spels stabsfunktion Kommunikation & Sam-

hälle ansvarar för övergripande samordning, mätning och 

analys av de granskade prestandapresentationerna. Vår upp-

gift är att uttala oss om indikatorerna ”Stöd för reglerad mark-

nad, %”, ”Spelarbas, %”, ”Spelare med problem, %” samt ”Stat-

liga bolag tar mer ansvar, %” i Hållbarhetsredovisningen 2007. 

Vår uppgift är därutöver att uttala oss om Svenska Spels egen 

deklaration avseende vald redovisningsnivå enligt GRI, 

 Application level C+, i Hållbarhetsredovisningen 2007. Vi gör 

vårt uttalande baserat på vår utförda översiktliga granskning.

Prestandapresentationerna i Hållbarhetsredovisningen 

2007, som utgörs av indikatorerna ”Stöd för reglerad marknad, 

%”, ”Spelarbas, %”, ”Spelare med problem, %” samt ”Statliga 

bolag tar mer ansvar, %”, är upprättade utifrån tillämpliga, av 

företaget specifi kt framtagna och angivna redovisnings- och 

beräkningsprinciper, vilka tillsammans utgör de kriterier mot 

vilka vår översiktliga granskning genomförts. Svenska Spels 

egen deklaration av redovisningsnivå görs i enlighet med 

GRI:s riktlinjer, Application level C+, och utgör de kriterier mot 

vilka vår granskning av Svenska Spels egen deklaration har 

genomförts.

Den översiktliga granskningen har bland annat omfattat:

•  Samtal med ansvariga för att samla in information om 

väsentliga händelser och aktiviteter under den tidsperiod 

som redovisningen omfattar.

•  Genomgång av beräknings- och redovisningsprinciper för 

resultatredovisningen av prestandapresentationerna.

•  Övergripande genomgång av Svenska Spels system och 

rutiner för registrering, redovisning och resultatrapport-

ering av prestandapresentationerna.

•  Samtal med utvalda medarbetare samt besök på Sundby-

bergskontoret för att säkerställa att data och information 

rapporterats och aggregerats på ett i allt väsentligt enhet-

ligt sätt och i överensstämmelse med av Svenska Spel 

 fastställda principer.

•  Granskning av underliggande dokumentation för att 

 säkerställa kvalitetssäkring av resultatredovisningen.  

Rapportering av de löpande resultaten av vår granskning har 

skett till Petra Forsström, CSR & Public aff airs.  

Det har vid vår översiktliga granskning inte framkommit 

några omständigheter som tyder på att vare sig redovis-

ningen av de fyra prestandapresentationerna som utgörs av 

indikatorerna ”Stöd för reglerad marknad, %”, ”Spelarbas, %”, 

”Spelare med problem, %” samt ”Statliga bolag tar mer ansvar, 

%” eller Svenska Spels egen deklaration av redovisningsnivå 

i Hållbarhetsredovisningen 2007 inte i allt väsentligt är upp-

rättad enligt angivna kriterier.

  Stockholm den 13 mars 2008

  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 Per Wardhammar   Lars-Olle Larsson 

 Auktoriserad revisor  Specialistledamot FAR SRS 
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Ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisations-

nummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning 

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 

2007 omfattande sidorna 65–99.

Koncernens verksamhet och struktur

Ägarförhållanden

Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten.

Ägarens uppdrag

I samband med bolagsstämman den 25 april 2007 överlämnade 

 ägaren ett dokument med information till styrelsen för Svenska Spel. 

Dokumentet innehåller bl a; ”Ägaren har inför 2007 gjort en justering 

av uppdraget för Svenska Spel, vilket nu är följande:

AB Svenska Spel skall efter tillstånd av regeringen anordna spel och 

lotterier. AB Svenska Spel skall beakta konsumenternas intresse av ett 

trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. En väl utbyggd service 

såväl i storstad som i glesbygd skall eftersträvas.

Sociala skyddshänsyn skall prioriteras när spelformer utvecklas och 

i övrig verksamhet. Risken för bedrägerier och olagligt spel skall också 

beaktas. Maximal säkerhet i spelhanteringen skall eftersträvas. En 

eff ektiv och oberoende kontroll skall möjliggöras för tillsynsmyndig-

heten. 

AB Svenska Spel skall i sin marknadsföring av verksamheten ha en 

ansvarsfull inriktning som också innebär ett socialt åtagande, i syfte 

att inte uppfattas som alltför påträngande.”

Gällande tillstånd

Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar

Regeringen har 2006-12-14 lämnat AB Svenska Spel tillstånd att 

anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten 

fr o m den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008.

Värdeautomater

Regeringen har 2006-11-30 lämnat AB Svenska Spel tillstånd att 

anordna spel på värdeautomater för allmänheten fr o m 1 januari 

2007 till och med den 31 december 2008.

Kasinospel

Regeringen har 2007-12-20 lämnat AB Svenska Spel eller helägt dotter-

bolag tillstånd att fr o m den 1 januari 2008 till och med den 31 decem-

ber 2009 för allmänheten anordna kasinospel inklusive penningauto-

matspel och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000).

Poker över internet

Regeringen har 2007-11-08 lämnat AB Svenska Spel eller helägt dot-

terbolag tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över internet 

från och med den 1 januari 2008 till och med den 30 juni 2008.

Ekonomiska ägarkrav

Av AB Svenska Spels bolagsordning 4 § framgår att till utdelning av 

tillgängliga vinstmedel ska inget belopp utdelas till aktieägaren. Alla 

till utdelning tillgängliga vinstmedel ska i stället disponeras på sätt 

som regeringen föreskriver.

Viktiga händelser 2007
Första kvartalet
•  Aktierna och fastigheten i 

Svenska Spels Fastighets AB 
 tillträds av köparen.

•  Lansering av det nya nummer-
spelet Limbo i januari.

•    Nedläggning av Limbo i mars 
på grund av problem med 
kontroll av att uppsatta regler 
följs.

•  Spela lagom-symbolen lan-
serades – ytterligare ett steg 
i spelansvarsarbetet.

Andra kvartalet
•   Regeringen lämnar direktiv 

för en 18-månaders utredning 
om en moderniserad och upp-
stramad spellagstiftning.

•   Svenska Spel beslutar införa 
obligatorisk ålderskontroll vid 
spel på värdeautomater, samt 
utökade kontroller av efter-
levnaden av ålderskontroll 
vid spel i butik.

•  Lansering av det nya spel-
ansvarsverktyget ”Spelkoll”.

•   Certifi ering enligt WLA secu-
rity standard för lotteri inklu-
sive ISO 27001, ledningssystem 
för informationssäkerhet.

•  Beslut om avveckling av 
aff ärsområde International.

Tredje kvartalet
•  De två första bingohallarna i 

Svenska Spels regi öppnar i 
Sundbyberg och Skärholmen.

•  Svenskaspel.se vinnare i klas-
sen ”Socially Responsible 
Operator of the Year”, en täv-
ling arrangerad av eGaming 
Review Industry Awards.

•   Lansering av Oddset Live i 
butik (livespel innebär att 
kunden kan spela på Oddset 
under pågående match/
evenemang).

Fjärde kvartalet
•  Nya etiska riktlinjer för mark-

nadsföring införs.
•   Lansering av prenumerations-

tjänst för lotter.
•   Svenska Spels spelansvars-

program i internationellt 
 samarbete.

•   Försäljning av 51 procent inne-
hav i UAB Winloto i Litauen.

•   Prövning i arbetsdomstolen 
rörande arbetstidsförhållan-
den för viss personal inom 
Casino Cosmopol.
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Av regeringens tillstånd den 14 december 2006 till AB Svenska 

Spel att anordna lotterier framgår att bolagets vinstmedel, i den mån 

så lämpligen kan ske, löpande under räkenskapsåret, ska lånas ut till 

svenska staten, Riksgäldskontoret. Inbetalningarna ska ske kvartalsvis, 

senast den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober och den 15 februari. 

Utdelningsbara vinstmedel ska kvittas mot AB Svenska Spels ford-

ringar på svenska staten, Riksgäldskontoret. Vad som återstår av 

 utdelningsbara vinstmedel efter kvittning av fordringar, lagstadgade 

fonderingar, av riksdag och regering beslutade dispositioner och 

övriga vedertagna dispositioner ska betalas in till svenska staten.

Legal struktur

I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och 

dotterbolagen Casino Cosmopol AB och Svenska Spels Förvaltnings 

AB. Svenska Spels Förvaltnings AB bildar en underkoncern med dotter-

bolagen Casino Cosmopols Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB, 

AB Svenska Spels Servicecenter och AB Svenska Spels Internetservice.

Operativ struktur

Organisationen är strukturerad i två divisioner med underliggande 

aff ärsområden samt ett antal koncernstaber. Divisionschefer och 

stabschefer rapporterar direkt till VD.

Styrningen av verksamheten utgår från en centralisering av den 

långsiktiga planeringen och strategifrågor och en decentralisering 

av den operativa verksamheten.

Strategisk inriktning

Den långsiktiga målsättningen i ett tioårsperspektiv för Svenska Spel 

är att oaktat regleringsform fortfarande vara ett trovärdigt, ansvars-

fullt och eff ektivt spelbolag med en marknadsandel av det totala 

 nettospelandet i Sverige som inte är lägre än 50 procent och därmed 

klara av att generera lika stora vinster som under 2007. Verksamheten 

ska då som nu bygga på ansvar före vinst.

Denna långsiktiga målsättning ska uppnås genom följande över-

gripande strategier:

• En överlägsen service och spelupplevelse i alla våra aff ärer

•  Utveckling av konkurrenskraftiga och efterfrågade produkter 

och distributionsformer

• Världsledande spelansvar

• Laddning av varumärket

 – Svenska Spel i framkant, Spelansvar, Samhällsnyttan

• Internationella produktsamarbeten

 – Spel i pooler med andra WLA-bolag

• Starkare kundrelationer

• Stärkt intellektuellt kapital

 – Ökad verkningsgrad, högre förnyelsegrad, balanserad risk.

För att styra och följa upp de åtgärder som görs i det kortsiktiga per-

spektivet och styrningen mot den långsiktiga målsättningen använder 

Svenska Spel en styrmodell som bygger på uppföljning av mätområ-

den och mätpunkter inom de strategiska områden som identifi erats.

Mål och måluppfyllelse

Finansiella mål och måluppfyllelse

De fi nansiella mål som styr koncernen utgörs i huvudsak av den resul-

tatbudget som fastställs av styrelsen före ingången av räkenskapsåret. 

Vid styrelsemötet efter halvårsskiftet presenteras en revidering av års-

budgeten i form av en prognos till årets slut. 

För 2007 redovisas följande mål och måluppfyllelse:

 Budget Prognos

MSEK Mål Måluppf.  Mål Måluppf.

Resultatbudget/prognos  
Rörelseresultat 4 918 5 128 5 077 5 128
Resultat efter fi nansiella  
poster och skatt 4 958 5 247 5 141 5 247

AB Svenska Spel
556460-1812

Casino Cosmopol AB
556485-4296

 Svenska Spels 
Förvaltnings AB

556597-7278

CC Casino 
Restaurang AB

556586-7016

Casino Cosmopols
Fastighets AB
556598-3409

AB Svenska Spels
Internetservice

556485-4320

AB Svenska Spels
Servicecenter
556240-7881

Svenska Spels legala struktur
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Icke-fi nansiella mål och måluppfyllelse

•  Nöjd medarbetarindex, målsättning 80 procent, resultat 

86    procent

• Ledarskapsindex, målsättning 80 procent, resultat 67 procent

• Hälsoindex, målsättning 80 procent, resultat 67 procent

• Sjukfrånvaro, målsättning < 3,5 procent, resultat 3,78 procent

•  Andelen positiva till varumärket Svenska Spel, målsättning 

33  procent, resultat 33 procent.

Finansiell information, koncernen

Ny princip för intäktsredovisning

Svenska Spel har, fr o m. ' ärde kvartalet, ändrat princip för redovis-

ning av intäkter från spelverksamheten. Intäkter från spelverksam-

heten redovisas numera som ett nettobelopp jämfört med tidigare 

brutto som fördelades på spelintäkter och utbetalda vinster, ombuds-

provisioner samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultaträkningen för 

 ”Nettoomsättning från spelverksamheten m.m.” Jämförelsetalen för 

föregående år är justerade i enlighet med den nya principen. Någon 

eff ekt på rörelseresultatet eller årets resultat föreligger inte.

Anledningen till den förändrade principen är att de lotterier och 

spel som anordnas av Svenska Spel baseras på en omfördelning av 

inbetalda medel mellan deltagarna i lotteriet och spelet. Svenska Spel 

tillhandahåller de plattformar som ger kunderna möjligheter att i 

nöjes syfte omfördela medel mellan deltagarna i lotteriet eller spelet. 

De inbetalningar som köpare av lotter eller spel gör anses därför till 

en väsentlig del vara uppburna för deltagarnas räkning. Detta innebär 

att Svenska Spels intäkter inte i sin helhet kan anses vara erhållna för 

egen räkning. Svenska Spels intäkter utgörs således av det nettotill-

skott som genereras från tillhandahållandet av plattformarna för olika 

spel och lotterier.

Årets resultat

Koncernens resultat efter fi nansiella poster och skatt 2007 är det över-

lägset bästa sedan bildandet 1996, (+440 MSEK). I resultatet ingår för-

säljningen av aktierna i ett av koncernens fastighetsbolag, men även 

med eff ekten av denna försäljning exkluderad är resultatet långt över 

tidigare års nivå (+347 MSEK, +7,2 procent).

Resultatförbättringen är en kombination av ökade intäkter och en 

stabilisering på kostnadssidan. Intäktsökningen gäller för samtliga 

aff ärer. Rörelseresultatet ökar med 7,7 procent jämfört med 2006 och 

rörelse marginalen uppgår till 23,6 procent, jämfört med 23,5 procent 

2006.  

MSEK 2007 2006 Förändring, %

Bruttospelintäkter 21 499 20 071 7,1
Nettospelintäkter 9 598 8 905 7,8
Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 7 915 7 351 7,7
Rörelseresultat 5 128 4 763 7,7

MSEK 2007 2006 Förändring, %

Rörelseresultat exkl.                           
jämf. störande poster 5 035 4 763 5,7
Resultat efter fi nansiella 
poster och skatt 5 247 4 807 9,2
Resultat efter fi nansiella poster
och skatt exkl. jämf. störande poster 5 154 4 807 7,2
Rörelsemarginal, % 23,6 23,5 
Rörelsemarginal exkl. 
jämf. störande poster, % 23,2 23,5 
Balansomslutning 7 968 7 076 12,6
Eget kapital 5 248 4 810 9,1
Kassafl öde från den löpande 
verksamheten 5 224 5 318 –1,8
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 172 254 –32,3
Investeringar i immateriella 
tillgångar 33 95 –64,6
Nettoinvesteringar i  
fi nansiella tillgångar –148 64 –330,4
Soliditet, % 65,9 67,9 
Marknadsandel reglerad marknad, % 56 55
Resultat per aktie, TSEK 2 624 2 404 9,2

Jämförelsestörande poster

I resultatet efter fi nansiella poster och skatt ingår resultatet av försälj-

ningen av aktierna i Svenska Spels Fastighets AB. Realisationsvinsten 

vid avyttringen av aktierna uppgår till 93 MSEK.

Den positiva resultatutvecklingen för resultatet efter fi nansiella pos-

ter och skatt exklusive jämförelsestörande poster är till övervägande 

del hänförbart till en ökad nettoomsättning från spelverksamheten.

Utvecklingen per aff ärsområde

Nettospelintäkterna (bruttospelintäkterna reducerade med vinnarnas 

andel) för koncernen totalt har ökat i förhållande till föregående år 

med 693 MSEK eller 7,8 procent.

Samtliga aff ärsområden visar på en ökning i jämförelse med före-

gående år.
   Föränd- Föränd-
Nettospelintäkter, MSEK 2007 2006  ring, MSEK ring, %

Aff ärsområde Butik 5 307 5 223 84 1,6
Aff ärsområde Restaurang 1 928 1 822 106 5,8
Aff ärsområde Förening 21 5 16 333,8
Division Ombud Totalt 7 256 7 050 206 2,9

Aff ärsområde Internet 
& Telefon 1 181 853 328 38,3
Aff ärsområde Kasino 1 153 1 002 151 15,1
Aff ärsområde Bingohallar 8 — 8 —
Division Direkt Totalt 2 342 1 855 487 26,3
Koncernen Svenska Spel 
Totalt 9 598 8 905 693 7,8

Nettoomsättningen från spelverksamheten  m.m. för koncernen upp-

går till 7 915 MSEK (7 351), en ökning med 564 MSEK eller 7,7 procent.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Moderbolaget

I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksam-

heten. Nettospelintäkterna i moderbolaget uppgår till 8 445 MSEK         

(7 903). Moderbolagets andel av de totala nettospelintäkterna i 

 koncernen är 88,0 procent (88,8). 

Resultatet efter fi nansiella poster och skatt uppgår till 5 133 MSEK 

(4 766), en resultatförbättring med 367 MSEK eller 7,7 procent.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 125 MSEK 

(206) och investeringar i immateriella tillgångar till 33 MSEK (89).             

Medelantalet anställda uppgår till 700 (647), varav 61 procent är män 

(59).

Personal

Vid utgången av 2007 var antalet anställda 2 281 (1 945). Omräknat till 

medelantalet anställda under 2007 uppgår antalet till 1 588 (1 486).  

Av antalet anställda är 53  procent män (53) och 47 procent kvinnor 

(47).

Lönerna är individuella och diff erentierade. Lön och löneutveck-

ling sätts utifrån arbetsuppgifter, kompetens och resultat. Varje år 

genomförs en lönekartläggning för att analysera och identifi era 

av vikelser från de inriktningar som fastslagits. Åtgärdsplaner tas fram 

om analysen visar på behov av åtgärder.

HTF har stämt Casino Cosmopol för brott mot kollektivavtalet 

avseende hur bolaget har tolkat möjligheten att den fasta månads-

lönen inkluderar ersättning för obekväm arbetstid. Arbetsdomstolen 

har funnit att bolaget gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott.  

Resultat från den årliga medarbetarundersökningen visar på att 

86 procent är nöjda med att arbeta på Svenska Spel (91 procent).

Frisknivån, defi nierad som andelen medarbetare som under 

24 månader haft en sjukfrånvaro på mindre än 3,5 procent, uppgår till 

74 procent, en ökning i förhållande till motsvarande mätning 2006. 

Sjukfrånvaron uppgår till 3,8 procent, en minskning med 0,8 procent i 

förhållande till 2006.

Risker och riskhantering

Svenska Spels verksamhet är exponerad för ett fl ertal risker i den dag-

liga verksamheten. Genom ett begränsat och kontrollerat risktagande 

kan aff ärsmöjligheter tillvaratas i syfte att stödja uppnåendet av års-

målen och den långsiktiga målsättningen.

Målsättningen som Svenska Spel har satt upp för sin riskhantering 

är att säkerställa att verksamheternas aff ärs- och verksamhetsplane-

ring fokuserar på områden där särskild riskbedömning ska ske och att 

de största riskerna och hoten mot verksamhetsmålen identifi eras, 

samt att åtgärder vidtas för att hantera dessa.

Om Svenska Spels verksamheter skall fungera och utvecklas utan 

störningar ställs det krav på en strukturerad, eff ektiv och aff ärsdriven 

riskhantering.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets internkontroll och 

riskhantering. 

Samordning och uppföljning av varje enhets olika risker ombesörjs 

av en oberoende riskkontrollfunktion – Risk Manager – som har till 

uppgift att koordinera och administrera koncernens övergripande 

riskhanteringsprocess .En sammanställning över koncernens mest 

 kritiska risker och hanteringen av dessa avrapporteras kvartalsvis till 

säkerhets- och riskkommitté och koncernledning, samt årsvis till 

 revisionsutskott och styrelse.

Identifi ering av viktiga risker 

Svenska Spel har valt att dela in riskerna i fyra kategorier – bransch- 

och marknadsrisker, aff ärsrisker, operationella risker och tillgångsrisker.

Bland bransch- och marknadsriskerna 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 och 

som i sin tur kan leda till en aff ärsrisk. Spelområdet inom EU är inte 

harmoniserat. Spelandet regleras på nationell nivå och samordnas till 

största delen inom respektive land. 

Aktuella risker inom detta område är bl a det fördragsbrottsärende 

som EU anmält Sverige för, samt den spelutredning som pågår och 

som ej har en förutsägbar slutprodukt.

Konkurrensen på spelmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren 

och förväntas öka ytterligare. Utländska internetaktörer har etablerat 

sig i Sverige, och spel på internet omsätter betydande summor.

Förändringar i spelbeteendet mot snabba spel och högre återbetal-

ningsprocent till vinnarna är en påtaglig aff ärsrisk, 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, prissättningsmodel-

ler, säljlogik etc.

Respektive enhet inom Svenska Spel ansvarar för att begränsa och 

hantera operationella risker genom väl dokumenterade rutiner, tillför-

litliga IT-system, strategiska IT-system med tillförlitliga reservsystem 

och rutiner samt en god intern kontroll.

Inom riskkategori tillgångsrisker är det främst personella och fi nan-

siella risker som är aktuella. De personella riskerna är framförallt hän-

förbara till områden som stress, sjukdom och sårbarhet. Även perso-

nalomsättning och nyckelpersonberoenden är risker inom detta 

område.

De fi nansiella riskerna bedöms generellt sett ligga på en låg nivå. 

Koncernen Svenska Spel är självfi nansierad främst beroende av att 

kassafl öden med god marginal täcker verksamhetens kostnader. 

 Koncernen saknar även räntebärande skulder.  Hanteringen av de 

fi nansiella riskerna i koncernen regleras av  fastställd fi nanspolicy och 

kredit policy. Hanteringen av dessa risker inom koncernen är centrali-

serad till koncernstab Ekonomi.

Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts för vissa valuta-

risker som uppstår från valutaexponeringar hänförliga till inköp av 

material och tjänster från leverantörer utanför Sverige. Koncernens 

fi nanspolicy kräver att koncernen hanterar sin valutarisk mot den 

funktionella valutan genom användande av säkringsinstrument.  
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Även ränterisker i kassafl öden bedöms som låga då kassafl öde från 

den löpande verksamheten i begränsad omfattning är beroende av 

förändringar i marknadsräntor. Uppkommande överskott av likvida 

medel lånas kvartalsvis ut till Riksgäldskontoret.

Riskerna för kreditförluster bedöms som begränsade eftersom spel 

inte får ske på kredit vilket innebär att koncernens intäkter ute slut-

ande utgörs av kontanttransaktioner. En löpande prövning sker även 

av Svenska Spels ombud, restauranger och föreningar för att tidigt i 

processen upptäcka om någon samarbetspartner inte kan uppfylla 

sina ekonomiska åtaganden. 

Koncernen placerar överskottslikviditet hos sin huvudbankförbin-

delse på konto med speciella räntevillkor i avvaktan på att överskotts-

likviditet kvartalsvis lånas ut till Riksgäldskontoret. 

Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen bygger varje 

år upp betydande belopp av likvida medel och fritt eget kapital vilket 

i sin helhet årligen delas ut till Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrel-

sen samt ägaren. Den kassafl ödesanalys som framgår av räkenska-

perna för 2007 ger en god uppfattning om det förväntade kassa-

fl ödet för 2008.

Ytterligare och mera detaljerad information fi nns att läsa i avsnittet 

redovisnings- och värderingsprinciper sidorna 84–85.

Hållbarhetsredovisning

Svenska Spel publicerar för ' ärde året en Hållbarhetsredovisning. 

I år sker redovisningen enligt principerna för GRI (Global Reporting 

Initiative). Syftet med redovisningen är att ge en balanserad bild av 

Svenska Spels insatser avseende spelansvar, miljö, säkerhet och med-

arbetare. 

Spelansvar

Spelansvar är den viktigaste ansvarfrågan för Svenska Spel. Under året 

har Svenska Spel infört 18-års åldersgräns på alla spel utom lotter i 

butik och infört ansvarsbudskap i all kommersiell reklam. Svenska Spel 

har skrivit på den kod som European Lottery skapat för hur spelbolagen 

ska arbeta med spelansvar. Koden implementeras i verksamheten 

under 2008. Svenska Spel har också utvecklat tjänsten Spelkoll – ett 

verktyg som hjälper kunden att hålla sitt spelande på en hälsosam 

nivå. Ambitionen är att implementera Spelkoll i samtliga distribu-

tionskanaler. Under året skärps sanktioner mot de ombud, både i 

butiker och restauranger, som inte upprätthåller åldersgränserna. 

Beslut har tagits att införa obligatorisk åldersverifi ering på värdeauto-

mater samt att tillämpa nya, mer restriktiva riktlinjer för marknads-

föring, utöver de begränsningar som gäller generellt för branschen. 

Miljö

Under året har Svenska Spel tagit fram riktlinjer för inköp av varor och 

tjänster med specifi ka miljöriktlinjer för områdena livsmedel, trans-

port, elektronik, trycksaker och fastighet. Under 2008 ska resandet 

optimeras och transporterna minskas. Arbetet med att utveckla 

befi ntligt miljöledningssystem fortsätter. Internt uppmärksammar 

Svenska Spel internationella miljödagen, bland annat genom att 

 servera ekologisk mat och erbjuda alla medarbetare att se Al Gores 

fi lm ”En obekväm sanning”. 

Säkerhet

Certifi ering enligt World Lotteriy Association-security Control Stan-

dard är genomförd och Svenska Spel är även som företag nummer 

nio i Sverige certifi erat enligt standarden ISO 27001 – Ledningssystem 

för informationssäkerhet.

Medarbetare

Svenska Spels policy är att vara en attraktiv arbetsplats med bra 

arbetsförhållanden, marknadsmässiga löner och en sund och säker 

arbetsmiljö som främjar verksamhetens och personalens utveckling 

på ett eff ektivt och långsiktigt sätt. Varje roll ska tillsättas med medar-

betare som uppfyller kompetensbehovet. Svenska Spel har under 

året påbörjat en ny chefsutbildning i samarbete med Högskolan på 

Gotland. 

Styrelsearbetet under 2007

Svenska Spels styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre 

och högst tio ordinarie ledamöter. Därutöver fi nns tre ordinarie 

arbetstagarrepresentanter samt tre suppleanter till dessa. Företagets 

chefsjurist är styrelsens sekreterare. 

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men är föredragande 

vid styrelsens sammanträden. 

Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens organisation och 

förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande 

och minst en gång per kvartal följa bolagets och koncernens utveck-

ling. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både 

rätt och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har 

betydelse för bolaget och koncernen.

Årligen fastställs en arbetsordning för styrelsen och en instruktion 

för verkställande direktören i samband med det konstituerande sam-

manträdet i anslutning till årsstämman. 

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott samt ett ersätt-

ningsutskott. 

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn av 

rutinerna för redovisning, fi nansiell rapportering, riskhantering och 

intern kontroll hos AB Svenska Spel och dess dotterbolag. Företagets 

självbedömning av den interna kontrollen rapporteras till revisions-

utskottet. 

Ersättningsutskottet handlägger och bereder frågor avseende lön 

och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga 

personer i koncernledningen. Såväl ersättningsutskott som revisions-

utskott rapporterar till styrelsen.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöver det konstitue-

rande mötet normalt hålla fyra möten per år. Arbetsordningen anger 

vilka ärenden som ska behandlas vid varje möte.
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Under verksamhetsåret 2007 har styrelsen haft 11 protokollförda 

sammanträden. Huvudfrågor har varit:

Nr 1 2007: Bokslut, pressmeddelande kvartals- och årsresultat

Nr 2 2007: Bolags- och ägarfrågor

Nr 3 2007: Årsredovisning, revisionsrapport

Nr 4 2007: Delårsrapport första kvartalet

Nr 5 2007: Investeringsärenden- och tillståndsansökningar

Nr 6 2007: Konstituerande möte efter årsstämman

Nr 7 2007: Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor

Nr 8 2007: Delårsrapport andra kvartalet och strategisk plan för   

 aff ärsinriktning

Nr 9 2007: Investerings- och avtalsfrågor samt spelansvars-

 åtgärder 

Nr 10 2007: Delårsrapport tredje kvartalet 

Nr 11 2007: Verksamhetsplan och budget samt organisations-  

 justering.

Ingen valberedning fi nns Inom Svenska Spel.  Processen med tillsät-

tande och entledigande av styrelseledamöter hanteras av ägaren. 

Styrelsens sammansättning framgår nedan och ytterligare presenta-

tion av ledamöterna framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens Sammansättning 2007

 A. Huvud- B. Ersätt- C. Revisions
 styrelse ningsutskott utskott

Av årsstämman 
valda ledamöter 
Anders Gustafzon Ordförande Ordförande 
Stefan Borg1 Ledamot  
Björn Fries1 Ledamot  Ledamot
Karin Johansson Ledamot  Ledamot
Lena Jönsson1 Ledamot Ledamot 
Lars-Åke Lagrell2 Ledamot
Lena Melinder  Ledamot  Ordförande
Kjell Nordström2 Ledamot 
Lars Otterbeck1 Ledamot Ledamot 
Marianne Samuelsson2 Ledamot 

Arbetstagarrepresentanter 
Anders Andersson Ledamot  
Håkan Bergström2 Ledamot  
Britta Höglund Suppleant  
Lina Ingelsson1 Suppleant  
Sabina Lindkvist Suppleant  
Bertil Sandström Ledamot  
Elin Sundin Ledamot  

1. Invald vid årsstämman den 25 april 2007. 
2. Lämnade styrelsen i samband med årsstämman den 25 april 2007.

Ersättning till ledande befattningshavare

Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för VD och 

övriga i koncernledningen antogs senast vid årsstämman den 25 april 

2007. Principerna framgår av bolagsstyrningsrapporten sidan 102.

Utsikter för 2008

Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i 

snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis bero-

ende av hur politikerna avser att reglera och kontrollera den totala 

svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer internationellt, med 

 internationella spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spel-

regleringen har urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå 

eller på nationell nivå. Nuläget innebär att Svenska Spel i många 

av seenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer 

till exempel vad gäller lansering av nya produkter och återbetalnings-

nivå till spelarna. 

Regeringen lade i juni fram sina direktiv för en utredning om den 

framtida spelpolitiken. Denna utredning ska vara klar den 15 decem-

ber 2008 och kommer efter remiss, beredning, proposition och lag-

stiftande att ligga till grund för en ny och moderniserad spellagstift-

ning. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, 

men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktivite-

ter, där beslutet ligger inom bolaget. Risken är dock påtaglig för att 

det under perioden för framtagande av den förändrade lagstift-

ningen kommer att råda stor försiktighet avseende förändringar som 

till exempel nya eller förändrade spelformer inom den reglerade spel-

marknaden. Detta samtidigt som de utländska aktörerna kan fortsätta 

att agera utan begränsningar.

Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda nya och förny-

ade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna 

och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav 

på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån 

Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången 

understryker.

I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd 

som upphörde vid årsskiftet 2006/2007, två års förlängning för kasino 

och ett halvårs förlängning för pokerspel på internet. Inga av de till-

ståndsförändringar som bedöms nödvändiga för att stödja den över-

gripande strategin har hittills tillgodosetts. 

Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna 

konkurrens och därmed kanalisera spelandet till ett reglerat och 

ansvarsfullt alternativ, genom att tillstånd inte ges för nya produkter 

och nya distributionsformer, kommer spelarna att fortsätta att identi-

fi era andra alternativ. Risken är uppenbar för mindre kontroll av spe-

landet och att bolagets nettospelintäkter kommer att visa en kraftig 

minskning till förmån för de ej reglerade alternativen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet 

fi nns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i 

Sverige, detta dock under förutsättning att inte ytterligare restrik-

tioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som 

omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där sam-

hället förmår att utöva en eff ektiv tillsyn och kontroll, en nödvändig-

het om den svenska spelmodellen ska fi nnas kvar.

Händelser efter balansdagen

Vid årsskiftet infördes en ny organisation innebärande att de tidigare 

divisionerna Direkt och Ombud upphörde. De ersattes av divisionen 

SOL ”Spel och Lotterier” innehållande aff ärsområdena Butik, Internet 

& Telefon och Förening, samt divisionen BRK innehållande  Bingohallar, 

 Restaurangspel och Kasino. Den nya organisationen väntas medföra 

eff ektivitetsvinster beroende på att de rörelsebetingade sambanden 

mellan de i de nya divisionerna ingående enheterna på ett bättre sätt 

kan tillvaratas.

Förslag till vinstdisposition

Av Svenska Spels bolagsordning framgår att alla till utdelning tillgäng-

liga medel ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver och 

inget belopp får utdelas till aktieägaren. Disponeringen av till utdel-

ning tillgängliga medel grundar sig därför på budgetpropositionen 

2003/04 (den s k vinstdelningsmodellen) och budgetpropositionen 

2007/08. I budgetpropositionen 2003/04 framgår att ett vinstdel-

ningssystem baserat på AB Svenska Spels samlade överskott införs 

från och med 2004. En andel av överskottet från AB Svenska Spels 

verksamhet bör, efter avdrag för ett grundbelopp som tillfaller staten, 

öronmärkas för barn- och ungdomsverksamhet bland annat inom 

områdena idrott, friluftsliv, kultur, samhällsliv och livsåskådning.

Denna andel bör ligga på en nivå motsvarande det överskott som 

värdeautomatspelet genererade 2002 och bör uppgå till 50 procent 

av bolagets vinst efter avdrag för grundbeloppet.

I budgetpropositionen 2007/08 är regeringens förslag att riksda-

gen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 

2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten 

i form av ett bidrag på 60 MSEK, dels beslutar om ett bidrag på 500 

MSEK att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som mot-

svarar 1/26 av bolagets överskott 2007 från nya Penninglotten avsett 

för konst, teater och andra kulturella ändamål.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till 5 247 536 635 

kronor, varav 5 133 435 445 kronor utgör årets resultat och 114 101 190 

kronor utgörs av balanserade vinstmedel. 

Utbetalningarna ska ske tidigast efter det att protokollet från års-

stämman justerats och senast 30 juni avseende utbetalningen till 

 staten. Utbetalning till övriga sker efter rekvisition.

Fritt eget kapital i moderbolaget

SEK

Balanserade vinstmedel 114 101 190
Årets resultat 5 133 435 445
Summa  5 247 536 635

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående 

belopp disponeras enligt följande:

SEK Utbetalas Prop Utgiftsområde

Till Riksidrottsförbundet 560 000 000 2007/08  17
Till Riksidrottsförbundet 834 490 000 2003/04   2
Till Ungdomsstyrelsen 195 744 000  2003/04  2
Till kulturändamål 311 000  2007/08  17
Till staten  3 656 924 000 2003/04  2
Balanseras i ny räkning 67 635
Summa 5 247 536 635

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition

Styrelsens för AB Svenska Spel yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktie-

bolagslagen (2005:551) med anledning av styrelsens förslag till vinst-

disposition inför bolagets årsstämma den 15 april 2008. Styrelsen har 

föreslagit att AB Svenska Spels till utdelning tillgängliga vinstmedel för 

räkenskapsåret 2007 skall disponeras i enlighet med vad som anges i 

förslaget till årsstämman. 

Den föreslagna vinstdispositionen påverkar inte AB Svenska Spels 

bundna egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. 

Efter utbetalning enligt föreslagen vinstdisposition kommer AB Svenska 

Spel ha ett fritt eget kapital om 67 635 kronor och ett totalt eget kapital 

på 307 635 kronor, oaktat de förändringar som skett efter balansdagen.

Inkluderas även förändringar efter balansdagen påverkas det fria 

egna kapitalet av periodresultat för minst fyra månader innan utbe-

talning av föreslagen vinstdisposition blir aktuell. Detta innebär en 

ökning av det fria egna kapitalet med ca 1,5 miljarder kronor. 

Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet kommer 

över tiden att variera men bedöms ändå vara betryggande med 

beaktande av den bransch bolaget verkar inom och det extremt 

starka kassafl öde som genereras. Moderbolaget och koncernen 

 kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt med god marginal även efter den föreslagna vinstdispositionen. 

Moderbolagets och koncernen kommer även efter den föreslagna 

vinstdispositionen ha förmåga att göra nödvändiga investeringar 

som krävs för Moderbolagets och koncernens utveckling och fort-

satta framgång.

Med anledning av det ovan sagda är den föreslagna vinstdisposi-

tionen även försvarlig med hänsyn till de krav som Moderbolagets 

och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på det 

egna kapitalet i Moderbolaget och koncernen samt med hänsyn till 

Moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. 
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Resultaträkning, koncernen
1 januari–31 december
MSEK Not 2007 2006

Nettoomsättning från spelverksamhet mm 2, 3 7 915 7 351
Övrig intäkt 4 93 —

Aktiverat arbete för egen räkning  20 89
   
Personalkostnader 6 –895 –804
Övriga externa kostnader 7 –1 696 –1 612
Av- och nedskrivningar immateriella och   
materiella anläggningstillgångar 10, 11 –309 –261
Rörelseresultat 24 5 128 4 763
   
Resultat från fi nansiella investeringar    
Resultat från andel i intresseföretag  — 3
Resultat försäljning andelar i dotterbolag 4 –4 —
Finansiella intäkter 8 215 118
Finansiella kostnader 8 –90 –76
Summa fi nansiella poster  121 45
    
Resultat efter fi nansiella poster  5 249 4 808
Skatt 9 –2 –1

ÅRETS RESULTAT  5 247 4 807

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare  5 247 4 807

Resultat per aktie 17  
Genomsnittligt antal aktier  2 000 2 000
Resultat per aktie, före och efter utspädning, TSEK  2 624 2 404
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 MSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 5, 10 269 321
Materiella anläggningstillgångar 11 1 024 1 353
Finansiella tillgångar 12 1 137 1 262
Summa anläggningstillgångar  2 430 2 936
   
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar och övriga fordringar 12, 13 426 370
Avräkning Riksgälden 12, 26 1 400 1 000
Förutbetalda kostnader  14 72 89
Kortfristiga placeringar 12 269 37
Likvida medel 12, 15 3 371 2 643
Summa omsättningstillgångar  5 538 4 139
SUMMA TILLGÅNGAR  7 968 7 076
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    16
Aktiekapital   0 0
Reserver  0 0
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  5 247 4 807
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   5 248 4 807
Minoritetsintresse  — 2
Summa eget kapital  5 248 4 810
   
Långfristiga skulder   
Obetalda vinster 18 1 076 1 001
Övriga långfristiga skulder 19 43 34
Avsatt till pensioner 20 16 18
Summa långfristiga skulder  1 134 1 054
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder och övriga skulder 12, 21 644 482
Obetalda vinster 18 436 384
Förutbetalda intäkter 23 81 81
Regleringsfonder 22 95 67
Vinstfonder 22 330 198
Summa kortfristiga skulder  1 586 1 212

Summa skulder  2 721 2 266
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 968 7 076

Balansräkning, koncernen
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Kassaflödesanalys, koncernen
1 januari–31 december
MSEK Not 2007 2006

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  5 247 4 807
Justeringar för poster som ej ingår i kassafl ödet     
    Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och
    materiella anläggningstillgångar 10, 11 309 261
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  –94 –3
    Förändring av pensionsskuld 20 –3 2
    Övriga justeringar  –23 –6
Aktuell skatt  — —
Kassafl öde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder  5 436 5 061
   
Kassafl öde från förändring av 
rörelsetillgångar och rörelseskulder   
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  –55 –10
Förändringar av övriga omsättningstillgångar  –615 147
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  163 44
Förändring av övriga rörelseskulder  295 75
Kassafl öde från den löpande verksamheten 8 5 224 5 318
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 11 –172 –254
Investeringar i immateriella tillgångar 10 –33 –95
Nettoinvesteringar i fi nansiella tillgångar 12 148 –64
Försäljningar av fi nansiella tillgångar  365 —
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 8
Kassafl öde från investeringsverksamheten  311 –405

Finansieringsverksamheten   
Utbetalning av föregående års resultat   –4 807 –4 569
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  –4 807 –4 569
   
Årets kassafl öde  728 344
Likvida medel vid periodens början 15 2 643 2 299
Likvida medel vid periodens slut 15 3 371 2 643

Förändringar i eget kapital, koncernen
     Summa eget 
    Balanserade kapital hänförligt 
    vinstmedel till moder-  Hänförbart till
  Aktie-  inklusive bolagets minoritets- Summa
MSEK Not kapital Reserver årets resultat aktieägare intresse eget kapital

Eget kapital 31 december 2005 16 0,2 0 4 569 4 569 — 4 569
Årets resultat    4 807 4 807 0 4 807
Summa totalt redovisade 
intäkter och kostnader    9 376 9 376  9 376
Utdelning avseende 2005    –4 569 –4 569 — –4 569
Transaktioner med minoriteten     2 2 2
Eget kapital 31 december 2006  0,2 0 4 807 4 810 2 4 810
Årets resultat    5 247 5 247 0 5 247
Summa totalt redovisade 
intäkter och kostnader    10 054 10 057 2 10 057
Utdelning avseende 2006    –4 807 –4 807 — –4 807
Transaktioner med minoriteten     –2 –2 –2
Eget kapital 31 december 2007  0,2 0 5 247 5 248 0 5 248
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Resultaträkning, moderbolaget
1 januari–31 december

 MSEK Not 2007 2006

Nettoomsättning från spelverksamhet mm 2 6 699 6 279
Aktiverat arbete för egen räkning  20 89
Personalkostnader 6 –468 –427
Övriga externa kostnader 7 –1 487 –1 450
Av- och nedskrivningar immateriella och
materiella anläggningstillgångar 10, 11 –248 –178
Rörelseresultat   4 516 4 313
    
Resultat från fi nansiella investeringar    
Resultat från andel i intresseföretag  — 3
Resultat från andelar i koncernföretag 27, 28 519 381
Resultat från andelar i dotterbolag 4 –4 —
Finansiella intäkter 8 223 145
Finansiella kostnader 8 –120 –76
Summa fi nansiella poster  618 453
   
Resultat efter fi nansiella poster  5 133 4 766
Skatt  9 — —
ÅRETS RESULTAT  5 133 4 766
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MSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 5, 10 266 317
Materiella anläggningstillgångar 11  
    Byggnader och Mark  24 25
    Om- och tillbyggnad  19 16
    Pågående nyanläggning  — 2
    Inventarier och datorer   406 449
Finansiella tillgångar   
    Andelar i koncernföretag 27 71 151
    Långfristiga fordringar koncernföretag   570 790
    Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 1 137 1 262
Summa anläggningstillgångar  2 493 3 013
   
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar   
    Kundfordringar  13 393 327
    Fordringar hos koncernföretag  531 433
    Avräkning Riksgälden 12, 26 1 400 1 000
    Övriga fordringar 13 15 26
    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 57 83
Kortfristiga placeringar 12 283 68
Kassa och bank 15 3 205 2 463
Summa omsättningstillgångar  5 884 4 401

SUMMA TILLGÅNGAR  8 377 7 414
   

Balansräkning, moderbolaget
Tillgångar
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MSEK Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital    16  
Bundet eget kapital   
    Aktiekapital   0 0
    Reservfond  0 0
Fritt eget kapital   
    Balanserad vinst  114 155
    Årets resultat  5 133 4 766
Summa eget kapital   5 247 4 921
   
Avsättningar
    Avsatt till pensioner 20 15 16
Summa avsättningar  15 16

Långfristiga skulder   
    Skulder till koncernföretag  0 0
    Obetalda vinster 18 1 076 1 001
    Övriga långfristiga skulder 19 43 34
Summa långfristiga skulder  1 119 1 036
   
Kortfristiga skulder   
    Leverantörsskulder 21 210 213
    Obetalda vinster 18 436 384
    Skulder till koncernföretag  569 339
    Regleringsfonder 22 95 67
    Vinstfonder 22 312 186
    Övriga kortfristiga skulder 21 165 128
    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 209 124
Summa kortfristiga skulder  1 995 1 441
   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  8 377 7 414
   
POSTER INOM LINJEN    
Ställda säkerheter 25 1 2
Ansvarsförbindelser 25 — 0

Balansräkning, moderbolaget
Eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys, moderbolaget
1 januari–31 december
MSEK Not 2007 2006

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  5 133 4 766
Justeringar för poster som ej ingår i kassafl ödet    
    Av- och nedskrivningar immateriella och 
    materiella anläggningstillgångar 10, 11 248 178
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  0 –4
    Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 28 –519 –381
    Förändring av pensionsskuld 20 –1 1
    Övriga justeringar  –21 –9
Aktuell skatt  — —
Kassafl öde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder  4 841 4 550
   
Kassafl öde från förändring i 
rörelsetillgångar och rörelseskulder   
Förändring av kundfordringar  –66 –21
Förändringar av övriga omsättningstillgångar  –675 137
Förändring av leverantörsskulder  –3 –34
Förändring av övriga rörelseskulder  642 28
Kassafl öde från den löpande verksamheten  4 739 4 661
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 11 –125 –206
Investeringar i immateriella tillgångar 10 –33 –89
Nettoinvesteringar i fi nansiella tillgångar 12 586 68
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2 7
Erhållen utdelning  381 381
Kassafl öde från investeringsverksamheten  810 161
   
Finansieringsverksamheten   
Utbetalning av föregående års resultat   –4 807 –4 569
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  –4 807 –4 569
   
Årets kassafl öde  742 253
Likvida medel vid periodens början 15 2 463 2 210
Likvida medel vid periodens slut 15 3 205 2 463

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

  Aktie- Reserv- Balanserade Årets Summa
MSEK Not kapital fond vinstmedel resultat eget kapital

Eget kapital 31 december 2005 16 0,2 0,1 158 4 566 4 724
Årets resultat      — 4 766 4 766
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader   158 9 332 9 490
Utdelning avseende 2005    –2 –4 566 –4 569
Eget kapital 31 december 2006  0,2 0,1 155 4 766 4 921
Årets resultat      — 5 133 5 133
Summa totalt redovisade intäkter och kostnader   155 9 899 10 054
Utdelning avseende 2006    –41 –4 766 –4 807
Eget kapital 31 december 2007  0,2 0,1 114 5 133 5 247

     
Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret. 
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Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

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

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets 
och koncernens fi nansiella rapporter
Koncernens rapportvaluta och moderbolagets funktionella valuta är 
svenska SEK. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till när-
maste miljon.  

Att upprätta fi nansiella rapporter enligt IFRS kräver att företagsled-
ningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som har bety-
delse vid tillämpningen av redovisningsprinciper och redovisade belopp. 
Bedömningarna och uppskattningarna baseras på historiska erfarenheter 
och rimliga förväntningar på framtida händelser. Utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna ses över regel-
bundet. Bedömningar som har inverkan på de fi nansiella rapporterna 
beskrivs närmare i not 30. 

Förändringar av redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående 
räkenskapsår med undantag för tillämpningen av IAS 18 – Intäkter punkt 8. 

Standarder och tolkningsuttalanden som gäller 
från och med 1 januari 2007
Nedanstående förändringar i standarder och tolkningsuttalanden har analy-
serats med avseende på deras inverkan på koncernens fi nansiella rapporter.

Tillägg till IAS 1 – Utformningar av fi nansiella rapporter
Förändringarna i den nya standarden innebär att det krävs upplysningar 
om mål, policies och processer för hantering av koncernens kapital och 
kapitalbas bland annat uttryckt som avkastningsmål, soliditetsmål och 
utdelningspolicy.  Förändringarna innebär mindre justeringar i koncernens 
upplysningar. 

IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar
Förändringarna i och med den nya standarden innebär bland annat att det 
krävs kvantitativa upplysningar om fi nansiella risker samt kvalitativ informa-
tion om policies, mål för riskhantering och redovisningsprinciper. 
 Förändringarna innebär mindre justeringar i koncernens upplysningar. 

IFRIC 7, 8, 9 och 10 har inte haft någon eff ekt på koncernens redovisning. 

Standarder och tolkningsuttalanden som publicerats 
men ännu ej trätt i kraft. 
Följande nya standarder och tolkningsuttalanden förväntas påverka 
Svenska Spel i kommande fi nansiella rapporter:

Tillägg till IAS 1 – Utformning av fi nansiella rapporter
Ändringen, som syftar till att förbättra användarnas förmåga att analysera 
och jämföra informationen i de fi nansiella rapporterna, träder i kraft den 
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1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med 
detta datum. Koncernen har ännu inte utvärderat hur detta kommer att 
påverka utformningen av koncernens fi nansiella rapporter.

IFRS 8 – Segmentsrapportering
Den nya standarden, som träder i kraft 1 januari 2009, innebär i huvudsak 
att koncernens segment ska identifi eras och redovisas utifrån den interna 
operativa rapporteringen som används av koncernens utsedda Chief 
 Operating Decision Maker (CODM). Då koncernens identifi ering av seg-
ment redan utgår utifrån den interna operativa rapporteringen är bedöm-
ningen att den nya standarden inte innebär några förändringar i seg-
mentsrapporteringen.

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

IFRIC 11, 12, 13 och 14 förväntas inte ha någon inverkan på koncernens 
redovisning. 

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.

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff ningsvärden 
med undantag för vissa fi nansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. 

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

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Denna 
metod innebär att moderbolaget indirekt äger dotterbolagets tillgångar 
samt svarar för dess skulder och eventualförbindelser. Skillnaden mellan 
anskaff ningsvärdet för förvärvet överstigande nettovärdet av förvärvade 
 tillgångar och övertagna skulder samt eventualförbindelser redovisas som 
goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen 
som intäkt. 

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

Samtliga koncernbolag har kalenderår som räkenskapsår och tillämpar 
enhetliga redovisningsprinciper.

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

Segmentsrapportering
Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppfölj-
ning av avkastningen på koncernens tjänster och varor, varför rörelsegrenar 

är den primära indelningsgrunden. Den redovisade indelningen i primära 
segment baseras på den interna organisationsstrukturen med indelningen i 
aff ärsområden. Ingen redovisning sker av sekundära segment eftersom en 
geografi sk indelning inte är relevant, då all verksamhet bedrivs i Sverige. 

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

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förlus-
ter som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning 
av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdiff erenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet medan valutakursdiff erenser på fi nan-
siella fordringar och skulder redovisas bland fi nansiella poster. Betalnings-
fl öden i utländska valutor är av begränsad omfattning.

Valutakurser
 Balans- Balans-
 dagskurs dagskurs
Valuta  2007-12-31 2006-12-31

USD 6,4925 6,8975
EUR 9,4985 9,0750
GBP 12,9350 13,5175

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

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

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

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning av tillgången. Vinst eller för-
lust 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.
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Avskrivningstider  Antal år

Byggnader 50
Om- och tillbyggnad egen fastighet 10
Om- och tillbyggnad annans fastighet 20–30
(baserat på hyresavtalets löptid)
Mark Ej avskrivning
Markanläggning 20
Spelterminaler 5
Inventarier 5
Datorer 3–5

Lånekostnader
Lånekostnader balanseras inte i anskaff ningsvärdet för anläggningstill-
gångar, utan belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. 
 Koncernen har inga räntebärande skulder.

Immateriella tillgångar 
Utgifter som leder till förbättrade spelprodukter eller processer redo visas 
som tillgång i balansräkningen om produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt användbar, tillräckliga resurser fi nns att fullfölja utveck-
lingen och därefter använda och sälja den immateriella tillgången. Det 
redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner 
och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och 
konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen 
som kostnad när de uppkommer. I balans räkningen redovisade utveck-
lingsutgifter är upptagna till anskaff ningsvärde 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. Aktiviteter 
under förstudiefasen, samt underhålls- och utbildningsinsatser kostnads-
förs 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. Nyttjandeperioderna 
och eventuella restvärden omprövas vid varje bokslutstillfälle.

Avskrivningstider  Antal år

Nya applikationer för spelprodukter 3 (3)
Systemplattformar för nya spelprodukter 5–10 (5–10)

Nedskrivningar av icke-fi nansiella tillgångar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balans-
dag 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 nyttjandeperiod och 
immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning bestäms 
återvinningsvärdet årligen. Nedskrivning redovisas när en tillgångs eller en 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivning belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar vilka redovisas till upplupet anskaff nings-
värde beräknas som nuvärdet av framtida kassafl öden diskonterade till den 
eff ektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Till-
gångar med kort löptid diskonteras inte. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar till de lägsta nivåer där det fi nns separata iden-
tifi erade kassafl öden (kassagenererande enheter).

Återvinningsvärdet för övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde 
minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nytt-
jandevärdet diskonteras framtida kassafl öden med en diskonteringsfaktor 
som beaktar riskfri ränta, marknadsrisk och den risk som är förknippad med 
den specifi ka tillgången. För en tillgång som inte genererar kassafl öden 
som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas återvinnings-
värdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av investeringar som hålls till förfall eller lånefordringar och 
kundfordringar som redovisas till upplupet anskaff ningsvärde återförs om 
en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en hän-
delse som inträff at efter det att nedskrivningen gjordes. Nedskrivningar 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.

Finansiella instrument
Finansiella instrument klassifi ceras som antingen, fi nansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar 
som hålls till förfall, lånefordringar och kundfordringar, fi nansiella tillgångar 
som kan säljas samt andra fi nansiella skulder. Finansiella instrument redovi-
sas initialt till anskaff ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader, med undantag för när instrumentet 
tillhör kategorin fi nansiella instrument värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen. Redovisningen sker därefter beroende på klassifi ceringen av 
instrumentet. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan till tillgången 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Ledningen 
fastställer klassifi ceringen av de fi nansiella tillgångarna och skulderna vid 
det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rappor-
teringstillfälle.  

En fi nansiell tillgång eller -skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort i balansräkningen när rätten att erhålla 
kassa fl öden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
ägande rätten. En fi nansiell skuld tas bort från balansräkningen när förplik-
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Förvärv och avyttring av fi nansiella tillgångar redovisas på aff ärs dagen, 
vilket är den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra till-
gången, 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
En fi nansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultat-
räkningen klassifi ceras antingen som att den innehas för handel eller att 
den är identifi erad som fi nansiellt instrument värderat till verkligt värde 
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället.

Finansiella tillgångar och skulder innehavda för handel 
(valutaterminskontrakt)
Valutaterminskontrakt tecknas i enlighet med koncernens fi nanspolicy för 
att säkra fl öden i utländsk valuta avseende inköp av materiella anläggnings-
tillgångar. Dessa derivat värderas till verkligt värde och värdeförändring-
arna redovisas löpande via resultaträkningen som ”Finansiella intäkter/
kostnader”.  Koncenen tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Finansiella placeringar i realränteobligationer med syfte att fondera medel 
för framtida utbetalningar av vinster till vinnare i Triss Månadsklöver rubri-
ceras i balansräkningen som ”Finansiella tillgångar/Andra långfristiga värde-
pappersinnehav” respektive ”Kortfristiga placeringar” och klassifi ceras 
under dessa kategorier.

Värdeförändringar kopplade till placeringar i realränteobligationer fast-
ställda utifrån realränteobligationernas noterade marknadspriser samt realise-
rade vinster vid försäljning av dessa placeringar redovisas i resultaträkningen 
som ”Finansiella intäkter” eller ”Finansiella kostnader” i den period de uppstår.
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Finansiella skulder avseende obetalda vinster för
lotteriet Triss Månadsklöver
Klassifi ceringen av denna skuldpost med tillhörande tillgångspost baseras 
på att placeringarna initialt identifi erats som poster värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen. Att tillgångsposten med dess innehåll av real-
ränteobligationer och skuldposten utgörande framtida utbetalningar till 
vinnare i Triss Månadsklöver värderas enligt samma princip (verkligt värde) 
leder till relevant information. Alternativet att tillgångsposten värderas till 
upplupet anskaff ningsvärde och skulden till verkligt värde leder till inkon-
sekvenser i värdering och redovisning av vinst/förlust på olika grunder.

Andra fi nansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet 
anskaff ningsvärde. Upplupet anskaff ningsvärde bestäms utifrån den eff ek-
tivränta som beräknats när skulden togs upp, vilket innebär att över- och 
undervärden periodiseras över skuldens löptid. 

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och värde-
ras utan diskontering till nominellt belopp.

Regleringsfond
Vinster för lotterier och spel vilka inte blivit inlösta preskriberas på förfallo-
dagen. Perioden för vinstinlösen för restaurangspel är 30 dagar. För andra 
spel är perioden för vinstinlösen normalt 90 dagar och för lotter 1,5 år. Vid 
preskribering intäktsförs 50 procent av oinlösta vinster. Resterande 50 pro-
cent 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 god-
kända reklamationer, samt för att återföra medel till vinnare genom att till 
exempel öka vinsttätheten eller förstärka vissa vinst grupper i samband 
med kampanjer.

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

Investeringar som hålls till förfall
Finansiella tillgångar som hålls till förfall är fi nansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd 
 löptid vilka innehas i avsikt att behålla dem till förfall. Om koncernen skulle 
sälja mer än ett oväsentligt belopp i kategorin fi nansiella tillgångar som 
klassifi cerats för behållande till förfall, måste hela kategorin omklassifi ceras 
(s.k. tainting) till kategorin fi nansiella tillgångar som kan säljas. 

Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens fi nanspo-
licy i noll kupongobligationer och företagscertifi kat. Kortfristiga placeringar 
med en löptid vid anskaff ningstill fället understigande tre månader klassifi -
ceras och värderas som likvida medel. Övriga kortfristiga placeringar med 
löptid mellan tre och tolv månader klassifi ceras under denna kategori då 
avsikten är att hålla dem till förfall. Redovisning sker till upplupet anskaff -
ningsvärde med tillämpning av eff ektivräntemetoden.

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 anskaff ningsvärde 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.  Eftersom den för-
väntade löptiden är kort sker värderingen till det odiskonterade nominella 
belopp som förväntas infl yta. Bedömning sker individuellt om det fi nns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas bland  rörelsekostnaderna.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat 
där tillgångarna klassifi cerats som att de kan säljas. Tillgångar i denna kate-
gori värderas till verkligt värde med värdeförändring bokad mot eget kapi-
tal. Koncernen har inga fi nansiella tillgångar inom denna kategori.

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

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaff nings- och nettoförsäljnings-
värdet. Anskaff ningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först ut 
(FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedelsråvaror 
för den i koncernen bedrivna restaurangverksamheten. Varulagret redovi-
sas i balansräkningen bland Kundfordringar och övriga fordringar.

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

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas direkt i resultaträkningen utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeff ekt 
redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte mässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-
ning av skattesatser som beslutats per balansdagen. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
och avvecklade verksamheter
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning redovisas till det lägsta 
av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag av 
försäljningskostnader. Förluster till följd av värdenedgång eller omvärde-
ring redovisas i resultaträkningen.

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

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning klassifi ce-
ras antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Alla koncer-
nens pensionsplaner är förmånsbestämda. Enligt ett uttalande från Rådet 
för fi nansiell rapportering UFR 2 ska pensionstryggande enligt ITP- planen 
klassifi ceras som en förmånsbestämd plan. 

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 
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hänföras till de försäkrade förmånstagarna. Dessa förpliktelser redovisas 
därför enligt UFR 5 som en avgiftsbestämd pensionsplan.

Äldre pensionsåtaganden i koncernen uppgår till oväsentliga belopp. 

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägning av personal endast 
om företaget bevisligen är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten, eller när ersättning lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. Avsättning redovisas när inget krav föreligger 
på motprestation från den anställdes sida.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befi ntlig 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträff ad händelse och 
det är sannolikt att ett utfl öde av ekonomiska resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig beräkning av beloppet 
kan göras. Där eff ekten 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. Huvuddelen av dessa avsättningar utgörs av avsätt-
ningar för pensioner.

Pensioner
Det pensionsåtagande som Svenska Spel har via Svenska Spels Pensions-
stiftelse täcks inte till fullo av de medel som Stiftelsen har till sitt för-
fogande. Skillnaden redovisas i balansräkningen som en avsättning.

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

Intäktsredovisning
Svenska Spel har ändrat principerna för redovisning av intäkter från spel-
verksamheten. Dessa redovisas som ett nettobelopp jämfört med tidigare 
bruttoredovisning som fördelades på spelintäkter, utbetalda vinster, provi-
sioner till ombud samt övriga intäkter.  Nettot kallas i resultaträkningen för 
”Nettointäkter från spelverksamheten m.m.” Jämförelsetalen för föregå-
ende år är justerade i enlighet med den nya principen. Någon eff ekt på 
rörelseresultatet eller årets resultat föreligger inte.

Anledning till den förändrade principen är att de lotterier och spel som 
anordnas av Svenska Spel baseras på en omfördelning av inbetalda medel 
mellan deltagarna i lotteriet eller spelet. Svenska Spel tillhandahåller de 
plattformar som ger möjlighet för kunderna att i nöjessyfte omfördela 
medel mellan deltagarna i lotteriet eller spelet. De inbetalningar som 
köpare av lotter eller spel gör anses därför till en väsentlig del vara upp-
burna för deltagarnas räkning, Svenska Spels intäkter utgörs därför av det 
nettoöverskott som genereras från tillhandahållande av plattformarna för 
olika spel- och lotterier.

I  not 2 fi nns en fördelning av spelarnas insatser, utbetalda provisioner 
till ombud, utbetalda vinster samt övriga intäkter.

Intäktsredovisningen i not 2 skiljer sig något åt mellan olika spelformer. 
Intäkter från spel, lotterier och värdeautomater bruttoredovisas, vilket inne-
bär att insatserna redovisas som intäkt och vinnarnas andel som kostnad. 
Intäkterna från spel och värdeautomater uppkommer i princip vid insatstill-
fället, medan intäkterna för lotterier uppkommer i samband med att 
ombuden buntvis aktiverar lotter för försäljning, vilket i princip motsvarar 
försäljningstillfället. Alla intäkter från spel på kasino (spelbord och spelauto-
mater) nettoredovisas. Detta innebär att vinnarnas andel reducerar intäk-
ten, vilket är gängse redovisningssätt inom kasinoverksamhet. Kasinointäk-
ter uppkommer i princip vid insatstillfället och i praktiken vid stängning av 
spelbord eller spelautomat. 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 procentandel Svenska Spel 
tillgodogjort sig av gjorda insatser benämnd ”rake”.

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

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

Ränteintäkter beräknas med tillämpning av eff ektivräntemetoden och 
redovisas i den period till vilken de hänförs. Eff ektivräntan är den ränta som 
gör att nuvärdet av framtida in- och utbetalningar under räntebindnings-
tiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 

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

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

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

Statliga stöd
Svenska Spel erhåller inga statliga eller andra fi nansiella stöd.

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

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

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och Rådet för fi nansiell rapportering normer i RFR 2.1 
”Redovisning för juridiska personer”. Detta innebär att moderbolaget i års-
redovisningen för den juridiska personen ska tillämpa av EU godkänd IFRS 
standard samt uttalanden från IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen 
för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt med hänsyn till sam-
banden mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaderna mellan 
koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har till-
lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbola-
gets fi nansiella rapporter.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga place-
ringar med en löptid från anskaff ningstidpunkten upp till ett år.     
        
Avsättning för pensioner 
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestämmel-
serna i Tryggandelagen. 

Utdelning och utdelningspolitik
Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i Moderbola-
gets och Koncernens fi nansiella rapporter då utdelningen beslutats av 
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Moderbolagets aktieägare. Moderbolaget anteciperar utdelning från 
dotter bolagen. Av bolagsordningen framgår att moderbolagets fria eget 
kapital i sin helhet årligen utdelas till idrotten, ungdomsstyrelsen, kulturella 
ändamål samt ägaren, Staten.

Finansiell riskhantering

Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika fi nansiella risker: mark-
nadsrisk innefattande valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassa-
fl ödet samt kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhan-
teringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten i de fi nansiella marknaderna 
och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma eff ekter på koncer-
nens fi nansiella resultat. Koncernen använder derivat för att säkra riskexpo-
neringen i framtida valutatransaktioner.

Riskhanteringen sköts av en central ekonomiavdelning i samarbete 
med en säkerhetsavdelning enligt policies fastställda av styrelsen. Avdel-
ningarna utvärderar och säkrar fi nansiella och andra risker i samarbete 
med koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga policies 
såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifi ka områden 
såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av fi nansiella instrument 
samt placering av överlikviditet.

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts för valutarisker som 
uppstår från valutaexponeringar hänförliga till inköp av specialiserad utrust-
ning samt tryckning av lotter. Exponering fi nns mot USD respektive EUR och 
GBP. Valutarisken uppstår enbart genom framtida aff ärstransaktioner då 
koncernen inte har några tillgångar eller skulder i andra valutor än svenska 
SEK och inte heller några nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Koncernens fi nanspolicy kräver att koncernen hanterar sin valutarisk 
mot den funktionella valutan genom användande av terminskontrakt. 
Detta innebär att valutafl ödena ska säkras till 100 procent av kontrakterade 
fl öden i samband med att avtal tecknas. Prognoserade fl öden ska säkras 
mellan 50–100 procent över en 6–12 månaders period. Planerade investe-
ringar med en betydande osäkerhet, till exempel avseende valuta och 
storlek på fl öde, ska inte säkras förrän avtal tecknats. 

Koncernens transaktionsexponering uttryckt i motvärde MSEK fördelar sig 
på följande valutor;

Valuta 2007  2006

EUR 80,7 73,2
USD 40,4 147,2
GBP 1,6 6,7
Summa 122,7 227,1

Eftersom så gott som alla koncernens inkomster och utgifter utgörs av 
betalningar i svenska SEK och den valutarisk som är hänförlig till framtida 
aff ärstransaktioner är täckt av terminskontrakt är den kvarstående valuta-
risken försumbar. Förändringar av värdet på koncernens funktionella valuta 
i förhållande till andra valutor har därför på kort sikt ingen inverkan på kon-
cernens resultat.

Ränterisker avseende kassafl öden och verkliga värden
Eftersom Koncernen inte har några räntebärande nettotillgångar utöver de 
likvida medel som genereras under varje verksamhetsår är koncernens 
intäkter och kassafl öde från den löpande verksamheten i begränsad 
omfattning beroende av förändringar av marknadsräntor. Uppkommande 
överskott av likvida medel lånas kvartalsvis ut till Riksgäldskontoret. Kon-
cernen har inga räntebärande skulder. Sammantaget innebär detta att 
exponeringen för ränteförändringar avseende kassafl ödet är begränsad. 
Koncernen använder sig inte av ränteswappar för att omvandla rörliga  
räntor till fasta räntor.

En förändring av marknadsräntorna med en procentenhet innebär 
påverkan på resultatet med upp till 25 MSEK på årsbasis.

Koncernens ränterisker avseende verkliga värden hänför sig till ränte-
fl uktuationer avseende placeringar i realränteobligationer och placeringar 
av överlikviditet. 

Realränteobligationer används för att säkerställa koncernens åtaganden 
till vinnare inom Triss Månadsklöver. Svenska Spel betalar för varje vinst en 
engångssumma till fristående förvaltare. Denna betalning baseras på en 
nuvärdeberäkning av framtida vinstututbetalningar vid aktuell räntenivå 
på den svenska realräntemarkanden. Inbetalningen avpassas så att den 
täcker framtida utbetalningar till vinnaren. Skulden till vinnaren justeras 
årligen med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Vid hanteringen av 
ränterisken för realränteobligationerna ingår det i förvaltarens uppdrag att 
säkerställa att räntekänsligheten för placeringarna i tillgången, realränte-
obligationerna, är densamma som för skulden till vinnarna, samt att ränte-
känsligheten i portföljen av realränteobligationer är så lika skuldens ränte-
känslighet som möjligt. 

Sammantaget bedöms koncernens ränterisk knuten till innehavet av 
realränteobligationer balanseras av ränteexponeringen för motsvarande 
skuld till vinnarna i Triss Månadsklöver, varför ränterisken avseende verkligt 
värde i realränteobligationer är försumbar.

En mindre del av koncernens likvida medel placeras i fi nansiella instru-
ment vilka till övervägande delen utgörs av nollkupongobligationer och 
förstklassiga företagscertifi kat som behålls till förfall. För den portfölj som 
fanns vid utgången av året medför en förändring av marknadsräntan resultat-
fl uktuationer om 2-3 MSEK per procentenhets förändring av marknadsräntan.
 
Kreditrisker
Eftersom spel inte får ske på kredit och därmed koncernens intäkter uteslu-
tande utgörs av kontanttransaktioner är kreditrisken i koncernens verksam-
het begränsad. Kreditrisk uppkommer emellertid genom placering av lik-
vida medel och andra tillgodohavanden hos banker och fi nansinstitut. 
Exponering för kreditrisk fi nns även för redovisningsmedel som löpande 
genereras hos ombud, föreningar och restauranger som på uppdragsbasis 
säljer koncernens utbud av spel och lotterier. 

Med kreditrisk avses risken för att dessa samarbetspartners inte kan 
uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Dessa risker hanteras enligt koncer-
nens kreditpolicy där rutinerna för hantering av ekonomiska fl öden, kredit-
bedömningar, säkerheter med mera är fastställda. Syftet med kreditpoli-
cyn är att begränsa risken att motparten inte fullgör sina förpliktelser 
genom val av kreditvärdiga motparter och genom att engagemanget per 
motpart begränsas.

Rutinerna för godkännande av spelombud och restauranger är utarbe-
tade i detalj och bygger på placering av ombuden i riskklasser. För ombud 
med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik begärs borgen eller 
deponering av medel som pantsätts för det rätta fullgörandet av ombu-
dets förpliktelser. Redovisningsmedel inhämtas veckovis med autogiro och 
ombud som inte betalar tidsenligt sägs upp enligt preciserade regler. 
Kreditförlusterna framgår av tabellen nedan.

Kreditförluster 2007 2006

Avsättning vid årets början 2,1 1,9
Reservering för befarade förluster 1,7 1,5
Konstaterade förluster –1,0 –0,8
Återvunna tidigare reserveringar –1,0 –0,5
Avsättning vid årets slut 1,8 2,1

Koncernen placerar överskottslikviditet hos sin huvudbankförbindelse på 
konto med speciella räntevillkor i avvaktan på att överskottslikviditet kvar-
talsvis lånas ut till Riksgäldskontoret. I begränsad omfattning sker placering 
av överskottslikviditet i nollkupongobligationer och företagscertifi kat med 
en bättre avkastning än placering på bankkonto med speciella villkor. 
Omfattningen av placeringarna framgår av not 12.

forts. not 1
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Not 2    Intäkter per väsentligt intäktsslag

 Koncern Moderbolag
MSEK 2007 2006  2007 2006

Tjänsteförsäljning    
Bruttospelintäkter 21 499 20 071 20 346 19 069
Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) –11 852 –11 114 –11 852 –11 114
Provisioner –1 916 –1 787 –1 916 –1 787

Varuförsäljning    
Intäkter från restaurangverksamhet 94 86 — —
Kostnad sålda varor –33 –29 — —

Hyresintäkter    
Uthyrning av spelterminaler 52 54 52 54
Uthyrning av lokaler — 9 — —

Övrigt 71 61 69 57
Summa nettoomsättning från spelverksamhet mm 7 915 7 351 6 699 6 279

Not 3    Rapportering per segment

Den redovisade indelningen i primära segment baseras på den interna 
organisationsstrukturen med indelning i aff ärsområden. Internpriser 
 mellan koncernens olika segment är satta så att de ger säljande part den 
fulla intäkten efter avdrag för vinnarnas andel, ombudsprovisioner, ersätt-
ning till ombuden för vinstutbetalning, inlämningsavgifter m.m. 

Redovisningen visar fördelningen av intäkter och kostnader samt till-
gångar och skulder på följande aff ärsområden; Division Ombud som 
utgörs av rörelsegrenarna Butik, Restaurangspel och Förening samt Divi-
sion Direkt som utgörs av Internet & Telefon, Kasino och Bingohallar. Aff ärs-
området Kasino bedrivs i två legala bolag, vilket medför att alla resultat- 
och balansposter direkt kan hänföras till aff ärsområde Kasino. Övriga 
aff ärsområden som Butik, Restaurangspel, Förening, Internet & Telefon 
samt Bingohallar drivs i moderbolaget AB Svenska Spel. En fördelning till 
dessa aff ärsområden har skett av direkt hänförbara resultat- och balans-
räkningsposter, medan gemensamma poster som inte kan fördelas efter 
orsak redovisas under rubriken ”ofördelat”. 

Konsolideringen är gjord enligt samma principer som för koncernen. 
Koncernens indelning av primära segment baseras på den interna orga-

nisationsstrukturen vilken består av aff ärsområden. Ingen redovisning sker 
av sekundära segment då all verksamhet är förlagd till Sverige.

Division Ombud
–  Aff ärsområde Butik

Försäljning av lotter och spel via ombud.
–   Aff ärsområde Restaurangspel

Försäljning av spel via Vegas-maskiner i restauranger och Bingohallar.
–  Aff ärsområde Förening

Försäljning av lotter via idrottsföreningar.

Division Direkt
–  Aff ärsområde Internet & Telefon

Försäljning av lotter och spel via internet och telefon.
–   Aff ärsområde Kasino 

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

–   Aff ärsområde Bingohallar 
Drift av bingohallar. Den första bingohallen öppnades 11 september 
2007 i Sundbyberg. Ytterligare 3 bingohallar öppnades under 2007.  

Övrig verksamhet     
Innefattar koncernens fastighetsverksamhet, samt aff ärsområden under 
uppbyggnad.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken defi nieras som risken för att koncernen inte skall ha till-
gång till likvida medel för att tidsenligt kunna betala förutsedda och oför-
utsedda åtaganden eller att fi nansiering bara kan erhållas till avsevärd kost-
nad. Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen bygger varje år 
upp betydande belopp av likvida medel och fritt eget kapital vilket i sin 
helhet årligen delas ut till idrotten, ungdomsstyrelsen samt ägaren. 

De fi nansiella skulderna utgörs av obetalda vinster, fonderade vinster 
och leverantörsskulder. Likviditetsrisken i fi nansiella skulder är hänförlig till 
att koncernen inte skulle ha tillräckliga likvida medel för att betala utfallna 
obetalda vinster till vinnare i de spel och lotterier som anordnas av Svenska 
Spel. Denna risk bedöms som försumbar med hänsyn till att majoriteten av 
alla spel och alla lotterier bygger på en omfördelning av medel mellan del-
tagarna i spelen. Eftersom spel inte får ske på kredit så fi nns de medel som 
skall fördelas mellan deltagarna i spelet eller lotteriet i form av kontanter 
vid tidpunkten för spelets eller lotteriets stängning. För lotteriet Triss 
Månadsklöver utfaller vinsterna över upp till 25 år. Detta lotteri administre-
ras av extern part och baseras på att det för varje vinst inbetalas medel till 
förvaltaren som täcker alla framtida betalningar av vinster till vinnaren

Den kassafl ödesanalys som framgår av räkenskaperna för 2007 ger en 
god uppfattning om det förväntade kassafl ödet för 2008.

Kapitalrisk
Normalt är målsättningen avseende kapitalstrukturen att trygga koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten och att skapa en optimal kapital-
struktur för att därigenom hålla kostnaderna för kapital nere. 

Svenska Spel verkar under speciella förhållanden på en reglerad mark-
nad med ett bundet eget kapital i koncernen om 200 TSEK. Koncernen har 
inga räntebärande skulder. Årligen genererar koncernen betydande över-
skott som bygger upp moderbolagets och koncernens fria eget kapital, vil-
ket efter beslut på nästkommande bolagsstämma i sin helhet delas ut till 
idrotten, ungdomsstyrelsen samt ägaren.

Sett över tiden har koncernens soliditet legat kring 65–70 procent vilket 
innebär att koncernens kapitalstruktur därmed i praktiken står sig väl i jäm-
förelse med majoriteten av noterade bolag.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på fi nansiella instrument som handlas på en aktiv marknad 
baseras på noterade marknadspriser (köpkurser) på balansdagen. Koncer-
nens innehav av fi nansiella instrument består enligt koncernens fi nanspolicy 
enbart av marknadsnoterade fi nansiella instrument. Koncernen har inga 
ränte swappar. Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom 
användning av noterade kurser för valutaterminer på balansdagen.

Redovisat värde för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts mot-
svara deras verkliga värden eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur. 
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 Division Ombud Division Direkt

Rörelsegrenar/  Rörelsegren  Rörelsegren  Rörelsegren   Eliminering Koncernen
segment Rörelsegren Restaurang- Rörelsegren Internet & Rörelsegren Bingo- Övrig Ej interna Svenska
Primära  Butik spel Förening Telefon Kasino hallar verksamhet fördelat poster Spel
segment, MSEK 2007 2006 2007 2006  2007 2006  2007 2006 2007 2006 2007 2006  2007 2006  2007 2006 2007 2006 2007 2006

Intäkter

Nettoomsättning 
från spelverksamhet mm 4 328 4 327 1 147 1 084 10 — 1 159 858 1 357 1 195 8 — — — 39 84 –188 –197 7 915 7 351

Aktiverat arbete
för egen räkning — — — — — — — — — — — — — — 20 89 — — 20 89

Rörelseresultat 
per rörelsegren 3 199 3 176 814 870 –40 — 781 537 475 402 –118 — 75 17 –58 –239 — — 5 128 4  763

Resultat från andel 
i intresseföretag                   — 3

Resultat försäljning  

andelar i dotterbolag                   –4 —

Finansiella intäkter                    215 118

Finansiella kostnader                     –90 –76

Skatt                   –2 –1

Årets resultat                     5 247 4 807

Tillgångar 438 435 284 299 — — 153 130 838 701 27 — 514 704 6 303 5 179 –589 –372 7 968 7 076

Summa tillgångar 438 435 284 299 — — 153 130 838 701 27 — 514 704 6 303 5 179 –589 –372 7 968 7 076

Skulder 85 88 — — — — 155 118 838 650 — — 442 694 2 890 2 250 –1 690 –1 534 2 721 2 266

Summa skulder 85 88 — — — — 155 118 838 650 — — 442 694 2 890 2 250 –1 690 –1 534 2 271 2 266

Investeringar 19 7 44 156 0 — 0 0 34 35 38 — 1 8 70 142 — — 206 348

Av- och 
nedskrivningar* 70 28 90 72 1 — 32 0 48 63 13 — 9 19 46 78 — — 309 261

* Nedskrivningar för 2007 uppgår totalt till 56,9 MSEK (0,7).

forts. not 3

I december träff ades avtal om försäljning av Svenska Spels innehav av 51 
procent av aktierna i dotterbolaget UAB Winloto i Litauen. Köpare var UAB 
Lotelita, det statligt ägda lotteribolaget i Litauen och den litauiska Natio-
nella Olympiska Kommitén. Köparna var tidigare gemensamt ägare till 49 
procent av aktierna i UAB Winloto. Köpeskillingen uppgick till 1 LIT motsva-
rande 2,67 SEK. Försäljningen medförde en total avvecklingskostnad om 
–26 MSEK, varav verkligt värde av överlåtna materiella tillgångar uppgår till 
2,5 MSEK. 

UAB Winloto har konsoliderats i Svenska Spel-koncernen under 2007. 
Redovisning av försäljningen enligt IFRS 5 tillämpas inte av materialitetsskäl.

I december 2006 försålde det helägda dotterbolaget Svenska Spels För-
valtnings AB aktierna i Svenska Spels Fastighets AB innehållande fastighe-

Not 4    Sålda dotterbolag    

ten Orgeln 7 i Sundbyberg i Stockholm. Den nye ägaren tillträdde aktierna 
och fastigheten den 15 januari 2007. Svenska Spel är en betydande hyres-
tagare i den sålda byggnaden utan att det därigenom uppkommer ett 
fi nansiellt leasingförhållande. Försäljningen medförde en skattefri realisa-
tionsvinst av 93 MSEK.

Nettokassafl öde från avvecklad verksamhet
Under räkenskapsåret 2006 hade Svenska Spels Fastighets AB ett kassa-
fl öde från den löpande verksamheten om 12 MSEK, kassafl öde från inves-
teringsverksamheten uppgående till 0 MSEK och ett kassafl öde från fi nan-
sieringsverksamheten uppgående till –13 MSEK. Den nye ägaren tillträdde 
fastigheten och aktierna i Svenska Spels Förvaltnings AB den 15 januari. 
Kassafl ödet för det sålda bolaget är därför för 2007 försumbart.  

Uppgörelse har träff ats med ett antal idrottsalliansers driftbolag om över-
tagande av rörelse, personal och hyreskontrakt för av driftbolagen bedri-
ven Bingoverksamhet. Köpeskillingen för de övertagna rörelserna erläggs 
successivt under en 5-årsperiod till driftbolagen som en del av överskottet 
från de i Bingolokalerna placerade värdeautomaterna. Planerad men ännu 
inte inledd verksamhet innefattar ytterligare cirka 20  rörelser som övertas 
under 2008–2011 med lokalisering i medelstora städer främst i syd- och 
mellansverige. Verksamheten i de aktuella rörelserna drivs med tillstånd 
från Länsstyrelsen. 

Nuvärdet av den köpeskilling som Alliansernas driftbolag beräknas 
erhålla för köp av de fyra rörelser som övertagits under 2007 uppgår till 
13,7 MSEK  vid en kalkylränta av 11,5 procent.

Not 5    Förvärv av rörelser

Förvärvsanalys   
Svenska Spel har inrett de lokaler som används och anskaff at spelutrust-
ningen. De övertagna rörelserna innehåller inga materiella anläggningstill-
gångar. Svenska Spel har självt utvecklat den IT-plattform som används för 
verksamheten och avser att driva verksamheten under eget varumärke 
”Bingo Live”. Sammanfattningsvis innehåller de köpta rörelserna inga för-
värvade nettotillgångar. Köpeskillingen hänför sig därför i sin helhet till den 
avtalsrättsligt grundade immateriella rätt som Alliansernas driftbolag över-
låter till Svenska Spel att anordna Bingospel i vissa geografi ska områden. 
Tillgången avskrivs linjärt under en 5-årsperiod. Det verkliga värdet av den 
överlåtna immateriella  rättigheten anses överensstämma med köpeskil-
lingen. Fördelningen av köpeskillingen är preliminär.
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Not 6   Anställda, personalkostnader och ersättningar

 2007 2006
Medelantalet anställda Antal anställda varav män, % Antal anställda varav män, %

Moderbolaget 700 61 647 59
Övriga koncernbolag 888 51 839 51
Summa 1 588 56 1 486 55

 2007 2006
Styrelse, VD och koncernledning Antal varav män Antal varav män

Styrelse  10 6 10 6
VD 1 1 1 1
Koncernledning  8 7 8 6

 Koncern Moderbolag
Sjukfrånvaro, % 2007 2006  2007 2006

Sjukfrånvaro  3,78 4,60 2,33 3,57
Sjukfrånvaro, kvinnor 5,57 6,80 4,55 6,80
Sjukfrånvaro, män 2,33 2,80 0,97 1,30
    
Sjukfrånvaro, 29 år och yngre 4,79 5,60 1,31 1,90
Sjukfrånvaro, 30–49 år 2,89 3,70 2,01 2,90
Sjukfrånvaro, 50 år och äldre 4,53 6,40 4,27 6,50
    
Sjukfrånvaro 1–14 dagar 2,24 2,40 1,16 1,35
Sjukfrånvaro 15–60 dagar 0,01 0,44 0,02 0,34
Sjukfrånvaro >60 dagar 1,53 1,79 1,15 1,88

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

 2007 2006
 Styrelse, VD och  Övriga Styrelse, VD och  Övriga
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, TSEK koncernledning anställda koncernledning anställda

Moderbolaget    
Löner och ersättningar 12 381 273 287 11 089 251 754
Sociala avgifter 4 906 101 764 4 465 91 429
Pensionskostnader 3 194 44 570 3 141 39 704
Summa 20 481 419 621 18 695 382 887
    
Övriga koncernbolag*    
Löner och ersättningar — 270 107 3 072 247 373
Sociala avgifter — 89 439 1 110 83 902
Pensionskostnader — 21 288 379 17 877
Summa — 380 834 4 561 349 152
*Ingen särskild ersättning utgår för styrelseuppdrag i dotterbolag.
    
Koncernen    
Löner och ersättningar 12 381 543 394 14 161 499 127
Social avgifter 4 906 241 313 5 575 175 331
Pensionskostnader 3 194 65 858 3 520 57 581
Summa 20 481 850 565 23 256 732 039

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

Anders Gustafzon, Styrelsens ordförande 180 — 15 0 195
Stefan Borg, Styrelseledamot sedan den 25/4 2007  60 — — — 60
Björn Fries, Styrelseledamot sedan den 25/4 2007 60 6 — — 66
Karin Johansson, Styrelseledamot 90 12 — — 102
Lena Jönsson, Styrelseledamot 60 — 4 — 64
Lena Melinder, Styrelseledamot 90 17 — — 107
Lars Otterbeck, Styrelseledamot sedan den 25/4 2007 60 — 5 — 65
Anders Andersson, Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant 13 — — — 13
Bertil Sandström, Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant 12 — — — 12
Elin Sundin, Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant 12 — — — 12
Britta Höglund, Suppleant/Arbetstagarrepresentant 10 — — — 10
Lina Ingelsson, Suppleant/Arbetstagarrepr. sedan den 25/4 2007 4 — — — 4
Sabina Lindqvist, Suppleant/Arbetstagarrepresentant 10 — — — 10
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 Koncern Moderbolag
Revisionsarvoden, TSEK 2007 2006  2007 2006

Revisionsuppdrag 1 722 2 313 1 007 1 722
Andra uppdrag 452 734 381 734
Riksrevisionen 389 234 320 157
Summa 2 563 3 281 1 708 2 613

Ersättningar till revisorer för revisionsuppdrag och andra uppdrag avser 
kostnader till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för 2007 och kostnader 
till Ernst & Young 2006.

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

Not 7    Ersättning till revisorer

Styrelse
Under 2007 har styrelsens ordförande Anders Gustafzon erhållit ett arvode 
med 180 TSEK (180) och övriga ledamöter arvoden med sammanlagt 510 
TSEK (585). Till företagets personalrepresentanter med anställning i företaget 
har sammanträdesarvode utgått med 69 TSEK (71). 

Utöver ordinarie styrelsearvode har ersättning även utgått till ledamöter 
i det inom styrelsen inrättade Revisionsutskottet med totalt 35 TSEK (34) 
och för Ersättningsutskottet med totalt 29 TSEK (29).

Moderbolagets styrelse är densamma som i koncernen. Inga separata 
ersättningar utgår för de olika uppdragen. Styrelseledamöterna i övriga 
koncern bolag är anställda i moderbolaget och uppbär ingen ytter ligare 
ersättning än den lön som utgår i huvudanställningen.

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

Ersättning och andra ersättningsvillkor till koncernledningen, utom VD, 
beslutas av VD i samråd med Ersättningsutskottet.  

Ersättning med mera till VD beslutas av styrelsen efter beredning i 
Ersättningsutskottet .  

Verkställande direktör och Koncernchef
Verkställande direktör och tillika koncernchef Jesper Kärrbrink, har under 
året uppburit lön och förmåner till ett värde av 3 735 TSEK (3 369). Övriga 
förmåner avser tjänstebil och pensionsförmåner.  

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

Verkställande direktör i övriga koncernbolag är anställda i moderbolaget 
och uppbär ingen ytterligare ersättning än den lön som utgår i huvud-
anställningen.  
 
Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen, sam-
manlagt 7 personer, har summan av löner och andra ersättningar, inklusive 
värdet av övriga förmåner, uppgått till  11 305 TSEK (10 349). Ledamöternas 
individuella löner och andra ersättningar redovisas i tabellen ovan.

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

Arvoden och övriga ersättningar till koncernledning, TSEK   Lön/arvode  Övriga förmåner Pensionskostnader Övrig ersättning Summa

Håkan Bergström avgick den 25/4 2007 8 — — — 8
Lars-Åke Lagrell, avgick den 25/4 2007 30 — — — 30
Kjell Nordström, avgick den 25/4 2007 30 — 3 — 33
Marianne Samuelsson avgick den 25/4 2007 30 — 3 — 33
Summa 759 35 29 0 823

Jesper Kärrbrink, VD, Koncernchef 2 937 80 718 — 3 735
Anders Hägg, Ekonomidirektör 1 091 72 505 — 1 668
Mathias Hedlund, Chef Division Direkt 1 621 16 234 — 1 871
Annica Axelsson, Chef Division Ombud 706 2 105 — 813
Håkan Sjöstrand, Tf Chef Division Ombud 1 121 89 280 — 1 490
Eva Wetterdal, Personaldirektör 1 007 56 333 — 1 396
Bengt Palmgren, Chefsjurist 1 107 74 354 — 1 535
Andreas Jansson, Informationschef 864 23 202 — 1 089
Anders Granvald, IT-chef 1 103 3 337 — 1 443
Summa 11 557 415 3 068 — 15 040

forts. not 6
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Not 8    Finansiella intäkter och kostnader

 Koncern Moderbolag
Finansiella intäkter, MSEK 2007 2006  2007 2006

Ränteintäkter 97 38 105 65
Kursvinster 5 0 5 0
Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver 111 76 111 76
Övriga fi nansiella intäkter 2 4 2 4
Summa 215 118 223 145

 Koncern Moderbolag

Finansiella kostnader, MSEK  2007 2006  2007 2006

Räntekostnader 0 0 0 0
Kursförluster –2 –9 –2 –9
Värdeförändringar skulder, Triss Månadsklöver –88 –67 –88 –67
Övriga fi nansiella kostnader — — –30 —
Summa –90 –76 –120 –76

Övriga fi nansiella kostnader avser nedskrivning av andelar i koncernföretag med 30 MSEK (0).
 Koncern Moderbolag

Betalda och erhållna räntor i den löpande verksamheten, MSEK 2007 2006  2007 2006

Betald ränta 0 0 0 0
Erhållen ränta 97 38 105 65

I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 23,8 MSEK (32,1).

Not 9    Skatter

 Koncern Moderbolag

Redovisade i resultaträkningen, MSEK 2007 2006  2007 2006

Aktuell skattekostnad (–) / –skatteintäkt     
Periodens skattekostnad — — — —
Justering av skatt hänförlig till tidigare år — — — —
 
Uppskjuten skattekostnad (–) / –skatteintäkt    
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –2 –1 — —
Totalt redovisad skattekostnad  –2 –1 — —

I Svenska Spel-koncernen fi nns skattemässiga underskottsavdrag om 137 MSEK (127). Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats då det inte är sannolikt 
att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Not 10    Immateriella tillgångar 

 Koncern Moderbolag

Balanserade utvecklingsutgifter, MSEK 2007 2006  2007 2006

Ackumulerade anskaff ningsvärden
Ingående balans 377 88 371 88
Förvärv — 5 — —
Omklassifi cering  51 284 51 284
Utgående balans 428 377 422 371

Ackumulerade av- och nedskrivningar    
Ingående balans –89 –46 –88 –46
Årets avskrivningar –46 –43 –45 –42
Årets nedskrivningar –39 — –39 —
Utgående balans –174 –89 –172 –88
Redovisat värde 253 287 250 283

 Koncern Moderbolag

Pågående projekt, MSEK 2007 2006  2007 2006

Ingående balans 34 228 34 228
Under året nedlagda kostnader 32 89 32 89
Omklassifi cering –51 –284 –51 –284
Utgående balans* 16 34 16 34

*13,7 MSEK avser förvärv av bingorörelse (se även not 5) och 2,2 MSEK avser projektet svenskaspel.se.
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Anskaff ningsvärden för immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar innefattar aktiverade utvecklingsutgifter för fem 
kassagenererade enheter. Den största enheten är en spelplattform för 
aff ärsområdena Butik samt Internet & Telefon kallad GEM. Bokfört värde för 
GEM uppgår till 216 MSEK (243). Avskrivningstiden är bedömd till 10 år och 
investeringen är helt avskriven år 2016. Avskrivningstiden 10 år tillämpas då 
IT-plattformar av det slag som GEM representerar enligt bolagets erfaren-
het nyttjas över en period av minst 10 år. En annan enhet är en spelplatt-
form för aff ärsområde Restaurang kallad ES. Det bokförda värdet är 15 MSEK 
(24). Avskrivningstiden är bedömd till 5 år och investeringen är helt avskri-
ven år 2009. En ny spelplattform som skall ersätta ES är under utveckling 
och tas i bruk under 2008. Denna plattform hyrs från leverantören och 
drivs parallellt med nuvarande ES-plattform under cirka ett år då äldre 
värdeautomater styrda av denna plattform fasas ut. 

En ny spelplattform har utvecklats och tagits i bruk för det nya aff ärs-
området Bingohallar till en utgift av 42 MSEK, varav 30 MSEK nedskrivits 
efter prövning av balansgillhet. Skäl för nedskrivningen är att det koncept 
som plattformen utvecklats för inte kunnat realiseras. Avskrivningstiden för 
plattformen uppgår till 5 år och den är helt avskriven 2012. Därtill kommer 
nedskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter om 9 MSEK för spelsystemet 
Limbo som lagts ner under året. 

Oavskrivet belopp för några mindre system som ej testats för balans-
gillhet, men vilka uppenbart är balansgilla, samt ännu ej idrifttagna spel-
system uppgår till totalt 14 MSEK.

Årlig prövning av balansgillhet av immateriella tillgångar
Vid den årliga prövningen av balansgillhet av immateriella tillgångars värde 
görs beräkning av återvinningsvärdet för respektive immateriell tillgång. 
Som återvinningsvärde används nyttjandevärdet beräknat genom diskon-
tering av framtida bedömda kassafl öden hänförliga till respektive immate-

riell tillgång. De väsentliga antaganden som ligger bakom de bedömda 
kassafl ödena är främst beräknad försäljning hänförlig till respektive IT-
plattform och erfarenhetsmässigt beräknad marginal. Bedömningen av 
försäljningen har gjorts genom interna analyser av tillgänglig marknad och 
uppnådd marknadspenetration för de spel och lotterier som bedrivs från 
de aktuella systemplattformarna. Som underlag för de bedömda kassafl ö-
dena fi nns koncernens prognoser för 2007 samt budget för 2008. Beräk-
ningarna för 2009 baseras på en extrapolering med samma tillväxttal som 
använts i budgeten för 2008 jämfört med prognos för 2007. 2009 används 
som terminalår utan ytterligare tillväxtantaganden för kommande perio-
der. En diskonteringsränta om 11,5 procent, före skatt, har använts i beräk-
ningen av återvinningsvärdet. Prövningen visar att inget nedskrivnings-
behov föreligger med undantag för spelplattformen för Bingohallar. 
Återvinningsvärdet överstiger med god marginal nyttjandevärdet för 
alla testade kassagenererande enheter förutom ovan nämnt undantag. 
Genomförda känslighetysanalyser visar att även väsentliga ändringar för 
t ex kalkylräntan inte förändrar detta förhållande.

Omklassifi cering
Omklassifi cering görs för pågående utvecklingsprojekt när dessa tas i kom-
mersiellt bruk. Omklassifi cering har under året gjorts av nummerspelet 
Limbo med 9 MSEK samt IT-plattformen för Bingohallar med 42 MSEK när 
dessa system driftsatts.

Föregående år avsåg om klassifi ceringarna spelplattformen GEM i 
anslutning till att plattformen driftsattes.

Utgifter för utvecklingsprojekt
Det totala beloppet av utgifter för utvecklingsprojekt som kostnadsförts 
under perioden uppgår till 41 MSEK (29) och avser såväl moderbolaget 
som koncernen.

Not 11    Materiella anläggningstillgångar 

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

Ackumulerade anskaff ningsvärden 
Ingående balans 2006-01-01 540 252 248 2 1 915 2 959
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
      
Ingående balans 2007-01-01 539 260 250 11 1 636 2 696
Förvärv — 0 1 19 151 171
Omklassifi ceringar — 3 23 –26 — 0
Avyttringar –296 –55 — — –77 –428
Utgående balans 2007-12-31 244 208 273 4 1 710 2 439
      
Ackumulerade av- och nedskrivningar
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

forts. not 10
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  Om- och till- Om- och till- 
 Byggnader byggnad i egen  byggnad i annans Pågående Inventarier
Koncernen, MSEK och mark fastighet fastighet nyanläggning och datorer Totalt  

Ingående balans 2007-01-01 –74 –46 –41 — –1 107 –1 269
Årets avskrivningar –2 –7 –10 — –186 –205
Avyttringar 55 23 — — 73 151
Utgående balans 2007-12-31 –21 –30 –52 — –1 220 –1 323
      
Ingående balans 2007-01-01 — — –68 — –6 –74
Årets nedskrivningar — — –3 — –15 –18
Utgående balans 2007-12-31 — — –71 — –21 –92

Redovisat värde 2006-12-31 466 213 140 11 523 1 353
Redovisat värde 2007-12-31 223 178 150 4 469 1024
      
Taxeringsvärden      
Taxeringsvärden byggnader 260     
Taxeringsvärden mark 97     

Under december 2006 såldes aktierna i Svenska Spels Fastighets AB med tillträde i januari 2007 innehållande fastigheten Orgeln 7 belägen i Sundbyberg 
i  Stockholm. En genomgång av koncernens materiella anläggningstillgångar visar att ett belopp om 3,0 MSEK hänförligt till Bingohallen i Sundbyberg 
bedömts vara icke balansgillt, varför det nedskrivits. Försäljningen av minoritetsintresset UAB Winloto medförde en nedskrivning av ett spelsystem med 
14,9 MSEK. 

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

Ackumulerade anskaff ningsvärden
Ingående balans 2006-01-01 37 24 — 2 1 606 1 669
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
    
Ingående balans 2007-01-01 36 26 — 2 1 303 1 367
Förvärv — — 1 3 121 125
Omklassifi ceringar — 3 2 –5 — 0
Avyttringar — — — — –60 –60
Utgående balans 2007-12-31 36 29 3 0 1 364 1 432
    
Ackumulerade av- och nedskrivningar    
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 — — — — — —
      
Ingående balans 2007-01-01 –11 –10 — — –853 –874
Årets avskrivningar –1 –3 0 — –145 –149
Avyttringar — — — — 55 55
Utgående balans 2007-12-31 –12 –13 0 — –943 –968
      
Ingående balans 2007-01-01 — — — — — —
Årets nedskrivningar — — — — –15 –15
Utgående balans 2007-12-31 — — — — –15 –15

Redovisat värde 2006-12-31                                                       25                                   16                                    —                                      2                                  449 492
Redovisat värde 2007-12-31                                                       24                                   16                                      3                                      0                                  406 449

Taxeringsvärden  
Taxeringsvärden byggnader 27
Taxeringsvärden mark 6
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Not 12    Finansiella instrument 

I tabellen nedan visas uppdelningen av fi nansiella instrument utifrån följande kategorier enligt IFRS 7; Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, investeringar som hålls till förfall samt fi nansiella tillgångar som kan säljas. Verkligt värde överensstäm-
mer med redovisat värde.

Finansiella tillgångar
  Finansiella tillgångar 
 värderade till    Finansiella 
 verkligt värde via Investeringar som Lånefordringar och tillgångar som Summa
MSEK, 31 dec 2006 resultaträkningen hålls till förfall kundfordringar kan säljas verkligt värde

Realränteobligationer 1 170 — — — 1 170
Placeringar i nollkupongsobligationer 
och företagscertifi kat — 130 — — 130
Kundfordringar och övriga fordringar — — 458 — 458
Avräkning Riksgälden — — 1 000 — 1 000
Likvida medel 2 643 — — — 2 643
Summa     5 401

  Finansiella tillgångar 
 värderade till    Finansiella 
 verkligt värde via Investeringar som Lånefordringar och tillgångar som Summa
MSEK, 31 dec 2007 resultaträkningen hålls till förfall kundfordringar kan säljas verkligt värde

Realränteobligationer 1 283 — — — 1 283
Placeringar i nollkupongsobligationer 
och företagscertifi kat — 123 — — 123
Kundfordringar och övriga fordringar — — 498 — 498
Avräkning Riksgälden — — 1 400 — 1 400
Likvida medel 3 371 — — — 3 371
Summa     6 675

Värdepappersinnehav Triss Månadsklöver
Totalt värdepappersinnehav avseende Triss Månadsklöver uppgår till 1 297 MSEK (1 200), varav 1 061 MSEK (1 170) är långfristig del och 236 MSEK (31) 
kortfristig. För koncernen ingår 14 MSEK (31) av den kortfristiga delen i likvida medel, se not 15. Förvärv och försäljning, netto, av Triss Månadsklöver uppgår 
till 49 MSEK (128) och värdeförändringen är 48 MSEK (–52).

 

Finansiella skulder  
 Finansiella skulder Andra 
 värderade till verkligt värde fi nansiella Summa
MSEK, 31 dec 2006 via resultaträkningen skulder verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 482 482
Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1 101 — 1 101
Övriga kort- och långfristiga 
ej räntebärande skulder — 683 683
Summa   2 266

 Finansiella skulder Andra 
 värderade till verkligt värde fi nansiella Summa
MSEK, 31 dec 2007 via resultaträkningen skulder verkligt värde

Leverantörsskulder och övriga skulder — 644 644
Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1 188 — 1 188
Övriga kort- och långfristiga 
ej räntebärande skulder — 889 889
Summa   2 721

Ränterisk   Ränta /
Instrument (värderingsprincip)  Nominellt värde Förfallodatum Kupongränta, %

Realränteobligationer   
Svenska Statens realränteobligationer   
3101 180 2008-12-01 4,00
3106 239 2012-04-01 1,00
3001 138 2014-04-01 0,00
3105 185 2015-12-01 3,50
3102 228 2020-12-01 4,00
3104 57 2028-12-01 3,50
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Ränterisk   
Instrument (värderingsprincip)  Nominellt värde Förfallodatum Eff ektiv ränta, %

Placeringar i nollkupongsobligationer och företagscertifi kat   
0–90 räntedagar — — Rörlig (stibor 3 mån)   
91–360 räntedagar 50 2008-12-22 Rörlig (stibor 3 mån)   
361–1 080 räntedagar 73 Q1 2010, Q4 2011 Rörlig (stibor 3 mån)   
   
Likvida medel 3 371  4,03
   
Ränterisk   Nuvärdeviktad real
Instrument (värderingsprincip) Nominellt värde Förfallotid diskonteringsränta, % 

Vinstfond för lotteriet Triss  Månadsklöver   
 113 0–1 år 0,988
 499 1–5 år 1,522
 577 >5 år 1,726

Not 13    Kundfordringar och övriga fordringar 

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Kundfordringar
Fordringar på spel- och lottombud 337 297 337 297
Fordringar på restauranger 49 25 49 25
Övriga kundfordringar 11 14 7 6
Summa kundfordringar 397 336 393 327

Övriga fordringar    
Övriga kortfristiga fordringar 29 35 15 26
Summa övriga fordringar 29 35 15 26
Summa kundfordringar och övriga fordringar 426 370 408 354

Huvuddelen av koncernens kundfordringar förfaller inom 8 dagar. En mindre del löper på 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 1,8 MSEK 
(2,1), kostnader för kundförluster inklusive övriga kundförluster uppgår till 2,2 MSEK (2,0). Av övriga kortfristiga fordringar avser 15,9 MSEK (15,9) kortfristigt lån 
till Onside TV-production AB med beräknad förfallotid inom 1 år. 

Not 14    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Förutbetalda ombudsprovisioner 7 7 7 7
Övriga interimsfordringar 65 82 50 77
Summa 72 89 57 83

Not 15    Likvida medel 

 Koncern Moderbolag

Likvida medel, MSEK 2007 2006  2007 2006 

Likvida medel/Kassa och bank 3 371 2 643 3 205 2 463
varav redovisningsmedel spelkonto internet 102 106 102 106
varav redovisningsmedel deponerade panter ombud 16 17 16 17
varav Triss Månadsklöver, deposition  14 31 — —

Kortfristig del för lotteriet Triss Månadsklöver redovisas för Moderbolaget som kortfristig placering.
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Koncernen
Aktiekapital
Per den 31 december 2007 omfattade det registrerade aktiekapitalet 2 000 
stamaktier till ett kvotvärde av 100 SEK per aktie. Innehavare av stamaktier 
är berättigade till utdelning som fastställs efter hand.

Intjänade  vinstmedel
I intjänade vinstmedel inklusive årets resultat ingår årets resultat för moder-
bolaget och dess dotterbolag.

Moderbolaget
AB Svenska Spel ägs till 100 procent av Svenska Staten och förvaltas 
genom Finansdepartementet.

Reservfond
Bundet eget kapital får inte minska genom vinstutdelning. Syftet med 
reservfonden är att spara en del av nettovinsten som inte går åt för täck-
ning av balanserade förluster.

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 2007 baseras på årets resultat hänför-
ligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 5 247 MSEK 4 807) divide-
rat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. Resultat per aktie 
uppgår för 2007 till 2 624 TSEK (2 404). Antalet utestående aktier under året 
har varit oförändrat.    

Not 17    Resultat per aktie

Inga egetkapitalinstrument har utfärdats som kan föranleda utspädning 
av det egna kapitalet.

Not 18    Obetalda vinster

Svenska Spels skulder består av kort- och långfristiga mellanhavanden hän-
förliga till vid bokslutstillfället fonderade medel från lotterier och spel som 
bedrivs av moderbolaget.

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Kortfristiga skulder
Obetalda vinster traditionella spel och lotterier 323 284 323 284
Obetalda vinster Triss Månadsklöver <1 år 113 100 113 100
Summa  436 384 436 384

Långfristiga skulder
Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1–5 år 499 369 499 369
Obetalda vinster Triss Månadsklöver >5 år 577 632 577 632
Summa 1 076 1 001 1 076 1 001

Not 19    Övriga långfristiga skulder

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Förlagslån 15 15 15 15
Ombudspanter 16 16 16 16
Övriga långfristiga skulder 12 3 12 3
Summa 43 34 43 34

Förlagslånet består av medel som tillskjutits av ägaren i anslutning till uppförandet av bolagets fastighet i Visby.
Återbetalning av ombudspanter sker efter individuell bedömning av respektive ombud.
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Not 20    Avsatt till pensioner

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Ingående pensionsavsättning 18 16 16 16
Förändring -2 2 -1 1
Utgående pensionsavsättning 16 18 15 16

Pensioner täckta via AB Svenska Spels pensionsstiftelse 1 2 1 2
Totalt pensionsåtagande 17 20 16 18

Alectas konsolideringsgrad var per den 31 december 2007 152 procent (143,1). Konsolideringsgraden beräknas som verkligt värde av förvaltningstillgångar i procent av 
förpliktelserna enligt Alectas aktuariella antaganden. Denna beräkning överensstämmer emellertid inte med beräknings grunderna i IAS 19. 2007 års kostnader för koncer-
nens pensionsförsäkringar uppgår totalt till 69,1 MSEK (61,1) varav 39,2 MSEK (34,5) är tecknade i Alecta.

Not 21    Leverantörsskulder och övriga skulder

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Leverantörsskulder 339 266 210 213
Övriga skulder 227 151 165 128
Upplupna kostnader för lön, semesterlön och sociala avgifter 78 64 — —
Summa  644 482 375 341

För moderbolaget redovisas  upplupna kostnader i not 23.

Not 22    Regleringsfonder och vinstfonder

Vinstfonderna är fonderade medel för olika spelformers jackpot. Fondernas storlek kan variera stort över tiden beroende på när vinsterna faller ut. 
 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Regleringsfonder     
Ingående balans 67 49 67 49
Årets förändring 28 18 28 18
Utgående balans 95 67 95 67

Vinstfonder    
Ingående balans 198 223 186 212
Årets förändring 132 –25 126 –26
Utgående balans 330 198 312 186

Not 23    Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Förutbetalda insatser fl erveckorsspel 81 81 81 81
Övriga poster — — 84 9
Upplupna kostnader för lön, semesterlön och sociala avgifter — — 44 34
Summa 81 81 209 124

 Koncernens kostnader för löner, sociala avgifter samt förändring av semesterlöneskuld mm redovisas som övriga skulder, se not 21. 

Vinster för lotterier och spel vilka inte blivit inlösta  preskriberas på förfallo-
dagen. Perioden för vinstinlösen för spel är normalt 90 dagar och för lotter 
1 1/2 år. Vid preskribering intäktsförs 50 procent av oinlösta vinster. Reste-
rande 50 procent fonderas i en Regleringsfond i enlighet med bolagets kon-
cession. Utbetalda vinster avrundas med örestal neråt och överskjutande 

öresbelopp förs till Regleringsfonden. Fondens medel används för att 
betala godkända reklamationer avseende vinstinlösen av lotter och spel 
efter utgången tid för vinstinlösen samt för återföring av medel till vinnare 
genom till exempel ökning av vinsttätheten, eller förstärkning av vinst-
grupper i samband med kampanjer.
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Not 24    Leasing

Operationella leasingavtal 
– koncernen/moderbolaget som hyrestagare

De  hyresavtal som koncernen Svenska Spel ingått är uteslutande av ope-
rationell karaktär. Avtalen avser huvudsakligen hyra av kontors- och kasino-
lokaler. Koncernens hyreskostnader uppgår till  63,7 MSEK (37,3). Moderbo-
lagets hyreskostnader är för 2007 38,7 MSEK (36,2).

Operationella leasingavtal
– koncernen/moderbolaget Koncern Moderbolag
som leasetagare, MSEK 2007 2006  2007 2006

Inom ett år 58 50 32 24
Efter ett år, men inom fem år 233 200 126 97
Efter fem år  479 455 162 121
Summa 770 706 320 242

Hyresavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan hyresavtalen för 
kasinot i Göteborg och Malmö löper på 20 år. Avtalen innehåller indexklau-
suler om årlig uppräkning av utgående hyror. Moderbolagets hyreskostna-
der avser hyra av kontorslokaler i Sundbyberg.  Hyresavtalet löper på 10 år. 

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

Operationella leasingavtal
– koncernen/moderbolaget Koncern Moderbolag
som leasegivare, MSEK 2007 2006  2007 2006

Inom ett år 52 54 52 54
Efter ett år, men inom fem år 206 216 206 216
Summa 258 270 258 270

Efter 5 år bedöms den årliga intäkten från operationella leasingavtal hän-
förligt till uthyrning av terminaler till Spel- och Lottombud uppgå till cirka 
54 MSEK per år. Koncernens hyresintäkter för 2007 uppgår till 51,5 MSEK 
(62,8) varav i moderbolaget ingår 51,5 MSEK (53,7). 
 
Uthyrda spel-  Koncern Moderbolag
och lotterminaler, MSEK 2007 2006  2007 2006

Ingående anskaff ningsvärden 144 434 144 434
Årets inköp 0 5 0 5
Årets avyttringar 0 –296 0 –296
Utgående anskaff ningsvärde 144 144 144 144
    
Ingående avskrivningar –21 –294 –21 –294
Årets avskrivning –29 –23 –29 –23
Årets avyttringar 0 296 0 296
Utgående avskrivningar –50 –21 –50 –21
Bokfört värde 94 122 94 122

Not 25    Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter samt framtida åtaganden 

Ansvarsförbindelser
Moderbolaget har tecknat en borgensförbindelse för Onside TV-produktion AB motsvarande 0 TSEK (120).
 Koncern Moderbolag

Ställda säkerheter, MSEK 2007 2006  2007 2006 

Spärrade medel som säkerhet för lån 0 1 0 1
Kreditgarantier 2 2 1 1
Summa 2 3 1 2

 Koncern 2007 Moderbolag 2007
Framtida åtaganden för inköp av  Materiella   Materiella 
materiella anläggningstillgångar samt övriga  anläggnings-   anläggnings-
kontraktsbundna åtaganden, MSEK tillgångar Övrigt tillgångar Övrigt

Inom ett år 2 309 — 307
Efter ett år, men inom fem år — 174 — 174
Efter fem år  — 61 — 61
Summa 2 544 — 542

Övriga avtalsbunda åtaganden avser reklamavtal, sponsoravtal samt övriga avtal med samarbetspartners.
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Not 26    Närstående 

Koncernbolag
Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
aff ärsmässiga villkor och prissättning som ger huvuddelen av intäkten till  
säljande part med avdrag för vinnarnas andel, ombudsprovisioner m.m. 
Moderbolaget har under 2007  köpt tjänster från andra koncernbolag för 
0,0 MSEK (25,1) respektive sålt tjänster till ett värde av 12,6 MSEK (8,6). 

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

TeliaSonera  52,6 MSEK (86,0)
Posten AB  30,7 MSEK (35,6)
Teracom AB  13,7 MSEK (10,5)
Vattenfall  0,5 MSEK (1,0)
Gotlands Energi AB  1,0 MSEK (4,9)

Staten
I det av regeringen 2004-12-22 givna tillståndet att anordna vissa lotterier 
framgår under övriga bestämmelser punkt 8.5 att bolagets vinstmedel 
under räkenskapsåret löpande och räntefritt ska lånas ut till svenska staten 
(Riksgäldskontoret). Inbetalningarna sker vanligen kvartalsvis, månaden 
efter kvartalsskiftet, 30 april, 31 juli, 31 oktober, samt 15 februari. Utlånade 
medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut av respektive års 
bolagsstämma. 1998-10-05 fattades ett särskilt riksdagsbeslut om undan-
tag för Svenska Spels utlåning av medel till Riksgäldskontoret från bestäm-
melserna i 21 kap 1§ aktiebolagslagen avseende låneförbud. Vid årsskiftet 
uppgick utlånade medel till Riksgäldskontoret till 1 400 MSEK (1 000)

Not 27    Andelar i koncernbolag 

Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSEK   2007 2006

Ingående anskaff ningsvärde   191 028 184 698
Inköp   — 2 818
Försäljning   –2 818 —
Omklassifi ceringar   — –200
Lämnat aktieägartillskott   — 3 713
Återlämnat aktieägartillskott   –46 745 —
Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden   141 466 191 028
   
Ingående nedskrivningar 1)   –40 000 –40 000
Återförda nedskrivningar   — —
Årets nedskrivningar 1)   –30 000 —
Utgående ackumulerade avskrivningar   –70 000 –40 000
Bokfört värde   71 466 151 028

       Bokfört  Bokfört
        värde, TSEK värde, TSEK
Moderbolagets andelar i dotterbolag Org.nr Säte Kapitalandel,% Antal andelar 2007-12-31 2006-12-31

Svenska Spels Förvaltnings AB 556597-7278 Visby 100 1000 71 066 101 066
Keno AB 556485-4304 Visby 100 1000 100 100
Triss AB 556485-4312 Visby 100 1000 100 100
Bellman Casino AB 556574-1682 Stockholm 100 1000 100 100
Casino Cosmopol AB 556485-4296 Stockholm 100 1000 100 46 845

       Bokfört  Bokfört
Moderbolagets andelar i      värde, TSEK värde, TSEK
indirekt ägda dotterbolag  Org.nr Säte Kapitalandel,% Antal andelar 2007-12-31 2006-12-31

CC Casino Restaurang AB 556586-7016 Stockholm 100 1000 — —
Casino Cosmopols Fastighets AB 556598-3409 Stockholm 100 1000 — —
AB Svenska Spels Servicecenter  556240-7881 Visby 100 1000 — —
AB Svenska Spels Internetservice 556485-4320 Visby 100 1000 — —

1) Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB  då bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde.

Not 28    Resultat från andelar i koncernbolag

 Koncern Moderbolag

MSEK 2007 2006  2007 2006 

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol — — 519 381
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Not 29    Händelser efter balansdagen

Vid årsskiftet infördes en ny organisation innebärande att de tidigare divi-
sionerna Direkt och Ombud upphörde. De ersattes av divisionerna ”Spel 
och Lotter” innehållande aff ärsområdena Butik, Internet & Telefon och För-

ening samt divisionen BRK innehållande Bingohallar, Restaurangspel och 
Kasino. Den nya organisationen väntas medföra eff ektivitetsvinster bero-
ende på att de rörelsebetingade sambanden mellan de i den nya organisa-
tionen ingående enheterna på ett bättre sätt kan tillvaratas.

Not 30    Osäkerhet i uppskattningar och bedömningar

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

Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spel-koncernen balanserade utvecklingsutgif-
ter om totalt 255 MSEK (321). Dessa är hänförliga till fl era systemplattformer 

för av koncernbolagen bedrivna spel såsom restaurangspel av typ Vegas, 
samt exempelvis Triss, Stryktips, Lotto samt Bingo med fl era. Möjligheterna 
att återvinna de aktuella balanserade utvecklingsutgifterna är naturligtvis 
beroende av framtida avsättningsmöjligheter för de spel som är hänförliga 
till de aktuella spelplattformerna samt de intäkter som därigenom genere-
ras. Skulle rimliga förutsättningar för intäkterna från, samt livslängden för, 
dessa plattformar inte infrias kan detta ha en väsentlig inverkan på bok-
förda värden för de aktuella plattformarna.

Not 31    Uppgifter om moderbolaget

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

Svenska Spels årsredovisning för 2007 har godkänts för publicering 
enligt styrelsebeslut av den 12 mars 2008.

Not 32    Betald och föreslagen fördelning av överskott

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

Beslutad och utbetald under året, SEK

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

Föreslagen utbetalning som föreläggs bolagsstämman, SEK

Till Riksidrottsförbundet utbetalas   1 394 490 000
Till Ungdomsstyrelsen utbetalas   195 744 000
Till Kulturändamål utbetalas   311 000
Till staten betalas   3 656 924 000
Summa    5 247 469 000

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs fram 
för fastställelse på årsstämma den 15 april 2008.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-

ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovis-

ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 

moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför.



100   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2007100   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2007

EK
O

N
O

M
IS

K
 R

ED
O

V
IS

N
IN

G

Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 

AB Svenska Spel för år 2007. Bolagets årsredovisning och koncernre-

dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 

65–69. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-

ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 

att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av 

EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncern-

redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i  Sverige. 

Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 

men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 

 revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 

att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 

de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 

utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 

koncern redovisningen. Som underlag för vårt  uttalande om ansvars-

frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon  styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-

lagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i 

enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

 Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internatio-

nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och års-

redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat 

och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,  disponerar 

vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

frihet för räkenskapsåret.

 Stockholm den 13 mars 2008

  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  Lars Nordstrand   

 Per Wardhammar  Auktoriserad revisor

 Auktoriserad revisor  Av Riksrevisionen förordnad revisor  

   

Till årsstämman i AB Svenska Spel

Org.nr 556460–1812
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Resultaträkning i sammandrag MSEK  2007 2006 2005 2004 2003

Bruttospelintäkter aff ärsområde butik  10 984 10 689 10 821 11 307 11 399
Bruttospelintäkter aff ärsområde restaurangspel  7 082 6 811 6 830 7 270 6 919
Bruttospelintäkter aff ärsområde internet/telefon   2 217 1 560 1 013 777 495
Nettospelintäkter aff ärsområde kasino  1 153 1 002 922 853 720
Bruttospelintäkter aff ärsområde förening  38 9 — — —
Bruttospelintäkter aff ärsområde bingohallar  24 — — — —
Övriga spelrelaterade intäkter m.m.  217 210 241 231 228
Summa spelintäkter mm  21 716 20 281 19 827 20 438 19 761

Vinnarnas andel1  –11 852 –11 114 –11 064 –11 412 –10 897
Provisioner  –1 916 –1 787 –1 786 –1 893 –1 880
Övrigt  –33 –29 –26 –23 –21
Nettoomsättning från spelverksamhet mm  7 915 7 351 6 951 7 110 6 962

Aktiverat arbete för egen räkning  20 89 92 119 96
Övriga intäkter  93 — — — —

Personalkostnader  –895 –804 –762 –705 –652
Övriga externa kostnader  –2 004 –1 873 –1 759 –1 773 –1 764
Rörelseresultat  5 128 4 763 4 521 4 751 4 642

Resultat försäljning andelar dotterbolag  –4 — — — —
Resultat från intresseföretag  — 3 1 0 0
Finansiella poster och skatt  123 42 47 52 45
Årets resultat  5 247 4 807 4 569 4 803 4 687

Nyckeltal
Nettospelintäkter spel, MSEK  9 598 8 905 8 506 8 762 8 600
Rörelsemarginal, %  23,6 23,5 22,8 23,2 23,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning, MSEK  2,6 2,4 2,3 2,4 2,3
Soliditet, %  65,9 67,9 68,0 71,7 75,2

Övriga uppgifter
Föreslaget och utbetalt till Riksidrottsförbundet  1 394 1 216 1 019 1 015 868
Föreslaget och utbetalt till Ungdomsstyrelsen  196 154 131 154 143
Föreslaget och utbetalt till staten  3 657 3 437 3 417 3 634 3 677

Flerårsöversikt Svenska Spel koncernen

1. Här ingår preskriberade vinster.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport för AB Svenska Spel

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska staten äger 100 procent av aktierna i Svenska Spel. Enligt 

den ägarpolitik som staten meddelat skall Svensk kod för bolagsstyr-

ning (”Koden”) vara en del av regeringens ramverk för ägarförvalt-

ningen av statliga bolag. Grundprincipen är att Koden kompletterar 

statens ägarpolitik. Svenska Spel följer Koden med undantag för de 

avvikelser som redogörs för nedan.

I denna bolagsstyrningsrapport beskrivs Svenska Spels bolagsstyr-

ning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvalite-

ten i den fi nansiella rapporteringen och samverkar med bolagets 

oberoende revisorer. Denna bolagsstyrningsrapport har inte gran-

skats av bolagets revisorer och utgör inte en del av den formella års-

redovisningen. Bilden nedan visar den övergripande strukturen för 

bolagsstyrningen. 

Avvikelser från Koden

Svenska Spel har under året följt Koden med följande undantag:

•  Bolagsstyrningsrapporten saknar uppgift om huruvida styrelse-

ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. 

 Statens ägarpolitik anger att den relevanta bestämmelsen i Koden 

i huvudsak syftar till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med 

spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas därför skäl för att 

redovisa sådant oberoende.

•  Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker enligt de prin-

ciper som beskrivs i statens ägarpolitik och dessa ersätter då 

Kodens regler. Någon valberedning i Kodens mening tillämpas 

därmed inte på nomineringsprocessen. Nomineringsprocessen 

drivs och koordineras istället av Enheten för statligt ägande inom 

Näringsdepartementet.  

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstäm-

mans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Bolagsordningen fi nns att tillgå på bolagets webbplats www.svenska-

spel.se. Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas en gång årligen 

senast i april månad. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast 

fyra veckor före stämman. Riksdagsledamot har rätt att efter anmälan 

till styrelsen närvara vid årsstämma och i anslutning till denna ställa 

frågor. 

Årsstämma 2007

Senaste årsstämma avhölls den 25 april 2007. Vid stämman den 

25 april 2007 omvaldes Anders Gustafzon, Karin Johansson och 

Lena Melinder samt nyvaldes Stefan Borg, Björn Fries, Lena Jönsson 

och Lars Otterbeck. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders 

Gustafzon. På sidan 108 redovisas varje styrelseledamots ålder, 

huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet.

Årsstämman fastställde 2006 års resultat- och balansräkningar och 

i enlighet med styrelsens förslag avseende disponeringen av bola-

gets vinst. Samtidigt beviljade även stämman styrelseledamöterna 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 

2006.

Årsstämma 2008

Årsstämma 2008 äger rum tisdagen den 15 april 2008 i Visby och 

kallelse till årsstämma kommer att skickas i mitten av mars 2008.

=

Ägare Svenska Staten

Bolagsstämma

StyrelseRevisorer

VD och 
koncernledning

Ersättnings-
utskott

Revisions-
utskott

Intern-
revision

Externa regelverk
• Svensk aktiebolagslag
• Svensk bokföringslag
• Svensk årsredovisningslag
• Svensk bolagsstyrningskod
• Statens ägarpolitik

Interna regelverk
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• Arbetsordning för revisions- och ersättningsutskott
• VD-instruktion
• Interna policies, riktlinjer och instruktioner
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 A.   Huvud- B. Ersättnings - C. Revisions -   Närvaro          
 styrelse utskott utskott A  B C Invald Oberoende    

Totalt antal möten    11 1 4

Av årstämman 
valda ledamöter

Anders Gustafzon ordförande ordförande  11 1  2003 O  

Stefan Borg1 ledamot   5   2007 O  

Björn Fries1 ledamot  ledamot 5  3 2007 O  

Karin Johansson ledamot  ledamot 7  3 2003 O  

Lena Jönsson1 ledamot ledamot  6 1  2007 O  

Lars-Åke Lagrell2 ledamot   3                 2001                    B3  

Lena Melinder ledamot  ordförande 10  3 2004 O  

Kjell Nordström2 ledamot   5   2001 O  

Lars Otterbeck1 ledamot ledamot  6 1  2007 O  

Marianne Samuelsson2 ledamot   4   2003 O   

Arbetstagar-
representanter 4

Anders Andersson ledamot   10   2005 B  

Håkan Bergström2 ledamot   5   2003 B  

Britta Höglund suppleant   10   2003 B  

Lina Ingelsson1 suppleant   3   2007 B  

Sabina Lindkvist suppleant   9   2005 B  

Bertil Sandström ledamot   10   1996 B   

Elin Sundin ledamot   10   2005 B

           

1. Invald vid årsstämman den 25 april 2007 
2. Lämnade styrelsen i samband med årsstämman den 25 april 2007.
3.  Lars-Åke Lagrell betecknades som beroende i sin egenskap av ordförande i Svenska Fotbollförbundet.  

Lars-Åke Lagrell deltog inte i beslut i frågor mellan Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet. 
4.  De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna är anställda 

inom koncernen och därmed inte oberoende i  förhållande till bolaget.

Fakta om styrelsen
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Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

angelägenheter, inom ramen för tillämplig lag, bolagsordning och 

ägarens direktiv. Styrelsen utformar riktlinjer och instruktioner för den 

dagliga ledningen av bolaget som i sin tur sköts av den verkställande 

direktören. Enligt bolagsordningen ska Svenska Spels styrelse bestå 

av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolags-

stämman.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning hålls normalt fyra ordinarie samman-

träden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelseleda-

möterna deltar i allmänhet i samtliga styrelsemöten och närvarar 

såvitt möjligt även på bolagsstämmor. Styrelsens arbete bedrivs i för-

sta hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrel-

sens två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete, en 

instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören med instruktion för ekonomisk rapportering till 

styrelsen. Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om 

det antal styrelsemöten som ska hållas, vilka ärenden som ska be hand-

las på de ordinarie styrelsemötena, ansvarsfördelningen mellan styrel-

sen och dess utskott, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen 

och verkställande direktören. I instruktionen för verkställande direkt-

ören anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter. 

 Styrelsens utskott fungerar i första hand som beredningsorgan åt 

 styrelsen. 

Styrelsen ansvarar även för den fi nansiella övervakningen och har 

regelbundna möten med bolagets revisorer för att ta emot revisorer-

nas synpunkter. Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och 

träff ar hela styrelsen minst en gång per år. Styrelsens möte med revi-

sorerna sker utan medverkan av den verkställande direktörens eller 

andra medlemmar ur bolagsledningen. 

Styrelsens arbete 2007

Under 2007 har styrelsen haft ett konstituerande möte, fyra ordinarie 

sammanträden samt sex extra sammanträden. Under 2007 har styrel-

sen bland annat behandlat:

• Bokslut, pressmeddelande kvartals- och årsresultat

• Bolags- och ägarfrågor

• Årsredovisning, revisionsrapport

• Delårsrapport första kvartalet

• Investeringsärenden- och tillståndsansökningar

• Konstituerande möte efter årsstämman

• Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor

•  Delårsrapport andra kvartalet och strategisk plan för    

aff ärsinriktning

• Investerings- och avtalsfrågor samt spelansvarsåtgärder

• Delårsrapport tredje kvartalet

• Verksamhetsplan och budget samt organisationsjustering.

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen 

Bengt Palmgren, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens arbete i utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 

Styrelsen utser utskottens ledamöter inom sig. Arbetet i styrelsens 

utskott fastställs årligen av styrelsen genom särskilda arbetsordningar 

för utskotten. Utskottens arbete består främst i att förbereda ärenden 

för slutliga beslut i styrelsen. Styrelsen har gett utskotten beslutande-

rätt i vissa frågor. Efter att ett utskott haft sammanträde redogör 

utskottet för styrelsen om de ärenden som har hanterats. Protokoll 

för varje utskottssammanträde bifogas protokollet till därpå följande 

styrelse sammanträde.

   

Revisionsutskottet 

Revisionsutskott består av tre ledamöter. Utskottets ledamöter har 

sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2007 varit Lena Melin-

der (ordförande), Björn Fries och Karin Johansson.

Revisionsutskottet ansvarar för beredningen av styrelsens arbete 

med att kvalitetssäkra koncernens fi nansiella rapportering. Utskottet 

ska tillsammans med ledning och revisorer följa och bedöma hante-

ringen av komplicerade redovisningsfrågor, särskilt val av redovis-

ningsprinciper och dess påverkan på koncernens redovisning. Vidare 

ska utskottet fortlöpande träff a bolagets revisorer för att informera sig 

om revisionens inriktning och omfattning, samt diskutera samord-

ningen mellan den externa och interna revisionen och synen på kon-

cernens risker, samt att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än 

revision som koncernen får upphandla av bolagets revisor. Revisions-

utskottet har beslutanderätt om riktlinjerna för vilka andra tjänster än 

revision som koncernen får upphandla av bolagets revisorer samt om 

inriktningen på internrevisionens arbete. Såväl bolagets externa revi-

sorer som internrevisorn är adjungerade till revisionsutskottets 

möten, vilket ger möjlighet till en löpande information och samord-

ning mellan den interna och externa revisionen, samt synen på kon-

cernens risker. Vidare deltar bolagets ekonomidirektör och chefsjurist 

vid utskottets möten som föredragande. Revisionsutskottet rapporte-

rar efter varje möte till hela styrelsen.

BOL
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Under 2007 har revisionsutskottet haft fyra sammanträden. Leda-

möternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av redovis-

ningen på sidan 103. Revisionsutskottets arbete under året innefat-

tade bl a granskning av den fi nansiella rapporteringen, revisorernas 

oberoende ställning och internrevisionsfunktionen. Vissa uppdrag 

som inte är revisionsrelaterade och som har utförts av de externa revi-

sorerna har godkänts av revisionsutskottet i enlighet med dess policy 

för sådana godkännanden. 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskott har tre ledamöter. Ersättningsutskottets ledamöter 

har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2007 varit Anders 

Gustafzon (ordförande), Lena Jönsson och Lars Otterbeck. 

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsord-

ning. Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra 

anställningsvillkor för koncernledningen. 

Under 2007 har ersättningsutskottet sammanträtt vid ett tillfälle. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av 

redovisningen på sidan 103.

Styrelsens sammansättning

Under 2007 bestod styrelsen av sju stämmovalda ledamöter. Därutö-

ver hade styrelsen tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter 

utsedda av arbetstagarorganisationerna. Verkställande direktören 

ingår inte i styrelsen. På sidan 108  redovisas varje styrelseledamots 

ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra styrelse-

uppdrag och antal år som ledamot i Svenska Spels styrelse. Av styrel-

sens ordinarie ledamöter är tre kvinnor och fyra män. Genomsnitts-

åldern är 57 år. Av arbetstagarrepresentanterna är fyra kvinnor och 

två män och genomsnittsåldern är 42 år.

Verkställande direktör, koncernchef och koncernledning 

Styrelsen utser verkställande direktör som sedan bär ansvaret för 

bolagets löpande verksamhet. Sedan 2004 är Jesper Kärrbrink verk-

ställande direktör och koncernchef för Svenska Spel. Hans huvudsak-

liga utbildning och arbetslivserfarenhet redovisas på sidan 110.

Medlemmarna av Svenska Spels koncernledning redovisas när-

mare på sidan 110.

Antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för 

verkställande direktör och övrig koncernledning

Principerna för ersättning och andra ersättningsvillkor för koncern-

ledningen antogs senast vid årsstämman den 25 april 2007 och har 

följande innehåll:

1. Principerna omfattar samtliga medlemmar i koncernledningen.

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

 förmånen skall innebära bruttolöneavstående. 

3.  Avgiftsbestämda pensioner enligt den defi nition som 

ägaren slagit fast i ägarpolitiken. Avgiften ska stå i rimlig 

proportion till den fasta grundlönen och bör inte överstiga 

30 procent av denna. 

4. Pensionsålder vid 65 år.

5. Bonus- och incitamentsprogram ska ej förekomma.

6. Tjänstebostad ska ej förekomma.

7.  Vid uppsägning från företagets sida 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 verkställande 

direktören fattas av styrelsen, medan beslut om ersättning till övriga 

koncernledningen fattas av verkställande direktören.

För samtliga medlemmar i koncernledningen inklusive verkstäl-

lande direktören tillämpas fast lön, pensionsförmån och pensions-

ålder enligt ägarnas riktlinjer. 

För verkställande direktören gäller dessutom en princip om 

avgångsersättning motsvarande 18 månaders lön om bolaget säger 

upp verkställande direktören utan sakliga skäl. För mer information 

om ersättningar till verkställande direktör och koncernledningen, se 

not  6, sidorna 87–88.

Svenska Spel har inga aktie- eller aktiekursrelaterade incitaments-

program för styrelsen eller koncernledningen.  

Revisorer 

Enligt statens ägarpolitik ligger ansvaret för val av revisor i bolag med 

statligt ägande alltid hos ägaren. Det praktiska arbetet med upp-

handlingen hanteras av företagets ekonomistab och revisionsutskott 

och sedan fattas det slutliga beslutet av ägaren på årsstämman.

Under 2007 har det skett en upphandling av revisionstjänster. På 

årsstämman 2007 valdes revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers som revisorer.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Per Wardhammar 

född 1951.

Per Wardhammar har även revisionsuppdrag i  Vasallen, EMC, Sam-

hall och Arbetslivsresurs.
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Enligt Svenska Spels bolagsordning har Riksrevisionen möjlighet 

att förordna en eller fl era revisorer att delta i revisionen tillsammans 

med övriga revisorer. Riksrevisionen förordnade den 20 april 2007 

Lars Nordstrand, auktoriserad revisor, född 1954, till revisor och Curt 

Öberg som suppleant. Förordnandet gäller till och med 2008 års ordi-

narie årsstämma. Lars Nordstrand har även revisionsuppdrag i Apote-

ket AB, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Lantmäteriet.

Varken Per Wardhammar 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 revi-

sionsplan som fastlagts i samråd med styrelsens revisionsutskott. 

 Utöver revisionen har Öhrlings PricewaterhouseCoopers utfört vissa 

andra tjänster för Svenska Spel. Under 2007 rörde det sig bl a om 

rådgivning i skatte- och bolagsfrågor. När Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers anlitas för andra tjänster än den ordinarie revisionen sker det 

i enlighet med de av revisionsutskottet beslutade reglerna för god-

kännande i förväg av tjänsternas art och omfattning samt ersättning 

för dessa. Svenska Spel bedömer att de tjänster som utförts inte även-

tyrar revisorernas oberoende roll.

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 rådgivning till ett belopp av 452 TSEK 

(734). Arvodet till revisorerna framgår av not 7 på sidan 88.

 Styrelsens rapport över intern kontroll avseende den 

fi nansiella rapporteringen för 2007

Svenska Spels rapport om intern kontroll avseende den fi nansiella 

rapporteringen är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolags-

styrning (”Koden”) och är en del av bolagsstyrningsrapporten. Rap-

porten är begränsad till hur den interna kontrollen avseende den 

fi nansiella rapporteringen är organiserad. Rapporten är inte granskad 

av bolagets revisorer.

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden 

för den interna kontrollen.

Organisation av intern kontroll avseende den 

fi nansiella rapporteringen

Svenska Spel har ett starkt fokus på riskhantering och intern kontroll. 

Det fi nns bl a en etablerad process för riskhantering, en väl funge-

rande internrevision och processer med defi nierade internkontroll-

punkter.

Den interna kontrollen avseende den fi nansiella rapporteringen 

defi nieras som den process som utförs av styrelsen, ledningen och 

annan berörd personal för att få en rimlig försäkran om korrektheten i 

den fi nansiella rapporteringen

Internrevision

Koncernen har en funktion inrättad för internrevision som bl a inriktar 

sitt arbete mot granskning och kvalitet i fi nansiell information och 

rapportering, säkerhet i internkontrollsystem och efterlevnad av reg-

ler. Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. 

Inriktningen på internrevisionens arbete beslutas årligen av revisions-

utskottet.

Kontrollmiljö

Svenska Spels arbete med intern kontroll syftar till att identifi era, vär-

dera och minimera risker i verksamheten.

Basen för den interna kontrollen avseende den fi nansiella rappor-

teringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar och 

ansvar. Inom Svenska Spel dokumenteras och kommuniceras detta i 

styrande dokument som policys, riktlinjer och instruktioner.  

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direk-

tören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och arbetsför-

delning till gagn för en eff ektiv hantering av bland annat verksamhe-

tens risker.

Organisationsstruktur, roller och ansvar med nedbrutna mål per 

enhet fi nns gemensamt dokumenterade för hela koncernen. Väsent-

liga policys och instruktioner som rör den fi nansiella rapporteringen 

är utformade och anpassade för hela koncernen. En ny eller ändrad 

policy fastställs av koncernledningen. Vissa policys ska enligt riktlin-

jerna även fastställas av styrelsen. Processbeskrivning för den interna 

kontrollen 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 rapporte-

ringen har genomförts. Arbetsrutiner och instruktioner för den 

löpande redovisningen och boksluten fi nns väl dokumenterade på 

detaljerad nivå. Policy för riskhantering fi nns och riskanalyser görs årli-

gen på både verksamhets- och koncernnivå. 

Riskbedömning och kontrollstrukturer 

Den största och mest väsentliga risken för koncernens fi nansiella rap-

portering är processen för redovisning av de spelrelaterade transak-

tionerna. Processen är mycket transaktionsintensiv. De kontrollsystem 

som fi nns uppbyggda kring denna process bedöms ge en bra säker-

het och en god tillförlitlighet i den fi nansiella rapporteringen. Risk-

bedömningen genomförs årligen för att ge underlag till analys av för-

ändringsbehoven av den interna kontrollen avseende den fi nansiella 

rapporteringen. 

I den processbeskrivning för den fi nansiella rapporteringen som 

genomförts  ingår även en riskbedömning och vilka kontrollstrukturer 

som fi nns etablerade för att hantera riskerna.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTBOL
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En tydlig ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen och detalje-

rade arbetsrutiner fi nns dokumenterade för den fi nansiella rapporte-

ringen. Redovisningsprocessen utvärderas löpande och anpassas så 

att den överensstämmer med tillämpliga regelverk i form av god 

redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar, samt övriga krav 

som ställs på koncernens fi nansiella rapportering.

Efterlevnad av policys och instruktioner som påverkar den fi nan-

siella rapporteringen granskas löpande och avvikelser rapporteras av 

ansvarig chef. Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och 

ekonomiska ställning mot fastställda mål sker löpande.

Certifi ering

Svenska Spel är efter genomförd certifi eringsrevision certifi erade 

enligt WLA:S ( World Lottery Association) säkerhetsstandard. I säker-

hetsstandarden ingår även att uppfylla kraven avseende lednings-

system för informationssäkerhet i ISO/IEC 27001:2005. Standarden 

innehåller krav på att säkerställa tillgänglighet, riktighet och spårbar-

het för all aff ärskritisk information.

Information och kommunikation 

Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den fi nansiella 

rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbe-

tare löpande. Ekonomirutiner för verksamhetsansvariga fi nns på 

intranätet, liksom koncernens samtliga policys. Introduktionen av 

nyanställda innefattar en genomgång av koncernens policys. Samt-

liga anställda informeras om nya eller ändrade policys på informa-

tionsmöten varje kvartal.

Uppföljning 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsled-

ningen och revisionsutskottet lämnar. 

Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att säkerställa att 

åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som fram-

kommit vid interna kontrollaktiviteter och den interna och externa 

revisionen. 

Tillämpningen av koncernens policys följs upp årligen. Den enhet 

som ansvarar för en policy, ansvarar även för att kontrollera att poli-

cyn efterlevs. Uppföljning sker vid koncernledningens möte i januari 

genom att den ansvariga enheten skriftligen redovisar efterlevnaden 

under det gångna året. Av redovisningen ska det framgå om väsent-

liga avvikelser har förekommit. 

Verkställande direktören ska vid det konstituerande sammanträdet 

för styrelsen i Svenska Spel i samband med årsstämman skriftligen 

redovisa den granskning som gjorts av koncernens policys under 

föregående år. Internkontrollprocessen avseende den fi nansiella rap-

porteringen ska årligen granskas och uppdateras. De detaljerade 

instruktionerna/arbetsbeskrivningarna uppdateras löpande så snart 

förändring har skett. 

 Visby den 12 mars 2008

 Anders Gustafzon Stefan Borg  Björn Fries 

 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Karin Johansson  Lena Jönsson Lena Melinder 

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Lars Otterbeck Anders Andersson  Bertil Sandström   

 Styrelseledamot Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant 

      

 Elin Sundin  Britta Höglund  Lina Ingelsson  

              Styrelseledamot/ Arbetstagarrepresentant  Suppleant/Arbetstagarrepresentant Suppleant/Arbetstagarrepresentant

  Sabina Lindqvist  

  Suppleant/Arbetstagarrepresentant
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Styrelse

Suppleanter

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.

Stefan Borg, född 1945
Styrelseledamot sedan 2007.

Docent vid Karolinska Institutet.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i RFMA, riksförbundet 
mot alkohol- och narkotikamissbruk.

Övriga uppdrag
Medlem i Socialstyrelsens vetenskapliga 
råd, samt det vetenskapliga rådet vid statens 
institutions styrelse. 

Björn Fries, född 1951
Styrelseledamot sedan 2007.

Narkotikapolitisk samordnare 
på socialdepartementet. Företagsekonom.

Tidigare befattningar och uppdrag
Ombudsman ABF, Ombudsman Socialdemo-
kraterna, Kommunalråd i Karlskrona, Nationell 
narkotikasamordnare och fn samordnar social-
demokraternas arbete mot ungdomsvåld.

Karin Johansson, född 1956 
Styrelseledamot sedan 2003. 

Statssekreterare Socialdepartementet.
Examen från Socialhögskolan, kurs i 
företagsledning vid IFL Blekinge. 

Tidigare befattningar och uppdrag  
Försäljningsdirektör Microsoft, 
Försäljningschef France Telecom, Politiskt 
sakkunnig statsrådsberedningen,  Försälj-
ningschef Word Perfect, Ledamot 
Kommunikations kommittén, Ledamot i Media 
Koncentrationskommittén och Ordförande i 
Sveriges Radio.

Lena Jönsson, född 1958
Styrelseledamot sedan 2007.

Generaldirektör Verva.
Jur.kand. och förvaltningssocionom.

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Kasernen Fastighets AB, Ledamot i 
Totalförsvarets Pliktverk och Ledamot i Styrel-
sen för länsstyrelsen i Södermanland.

Tidigare befattningar och uppdrag
Generaldirektör Lotteriinspektionen.

Lena Melinder, född 1957
Styrelseledamot sedan 2004. 

Chefsjurist Boxer TV Access AB.
Juristexamen från Uppsala universitet.

Tidigare befattningar och uppdrag
Delägare Melinder Lundquist Advokatbyrå, 
Chefsjurist MTG, Chefsjurist Strix Television, 
Chefsjurist TV1000, Advokat på Grönberg 
Advokatbyrå och på Advokatfi rman Baker & 
McKenzie, VD för Rally TV, vVD Sonet Film.

Lars Otterbeck, född 1942
Styrelseledamot sedan 2007.

Ekon dr, docent vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Ordförande i Hakon Invest AB och 
Försäkringsaktiebolaget Skandia samt Närings  -
livets Börskommitté. Vice ordförande i Tredje 
AP-fonden och Kollegiet för Bolagsstyrning. 
Ledamot i bl a Old Mutual plc och Skandia Liv .

Anders Andersson, född 1954
Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan 
2007. Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005. 

Systemutvecklare och systemarkitekt.
Studier i matematik och matematisk statistik 
vid Uppsala universitet.

Tidigare befattningar och uppdrag
Systemerare, Postgirot och Tipstjänst.

Bertil Sandström, född 1948
Arbetstagarrepresentant* sedan 1998.

Ordförande HTF-klubben/stab Aff ärsområde 
Förening. Fil.mag. från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar och uppdrag
Ombudschef, Produktchef, Projektledare, 
Reklamchef, Chef Företagsförsäljning, 
Penninglotteriet/Svenska Spel.

Elin Sundin, född 1979
Arbetstagarrepresentant* (ledamot) sedan 
2006. Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005. 

Inspector Dealer, Casino Cosmopol 
Göteborg.

*  Anställda inom Svenska Spel har möjlighet att 
påverka genom arbetstagarrepresentanterna 
i  styrelsen.

Britta Höglund, född 1948
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2003.

Systemutvecklare. Studier i system-
vetenskap vid Örebro högskola. 

Lina Ingelsson, född 1979
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2007.

Inspector Dealer, Casino Cosmopol 
Malmö.

Sabina Lindqvist, född 1979
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2005.

Inspector Dealer, Casino Cosmopol 
Stockholm. 
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Koncernledning

Jesper Kärrbrink, född 1964
VD och Koncernchef
Anställd 2004
Verksamhetsort: Sundbyberg

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
Verksamhetsort: Visby

Tidigare befattningar och uppdrag
Personalchef Svenska Spel 2000–2005,
Konsult Synergica 1996–2000,
Internkonsult och chef Gotlands 
kommun 1983–1996.

Utbildning
170 p i sociologi och statskunskap från Göte-
borgs  universitet samt steg ett i psykoterapi-
utbildning.

Annica Axelsson, född 1970
Chef, Division BRK (Bingo, Restaurang, Kasino)
(föräldraledig 2007)
Anställd 1999
Verksamhetsort: Sundbyberg

Tidigare befattningar och uppdrag
Chef Division Ombud Svenska Spel 2005–2007, 
Aff ärsområdeschef Turspel 
Svenska Spel 2002–2005, 
Marknadschef Svenska Spel 2000–2002, 
Produktgruppchef Svenska Spel 1999–2000, 
Brand Manager Coca-Cola AB 1996-1999, 
Marknadsanalytiker och Trainee 
Coca-Cola AB 1995–1996.

Utbildning
Fil.kand. vid högskolan i Dalarna samt MBA 
vid University of Colorado.

Bengt Palmgren, född 1952
Chefsjurist
Anställd 2000
Verksamhetsort: Sundbyberg

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
Verksamhetsort: Visby

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
Verksamhetsort: Sundbyberg

Tidigare befattningar och uppdrag
Aff ärsområdeschef 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
Verksamhetsort: Visby

Tidigare befattningar och uppdrag
Ekonomichef Svenska Spel 1994–2005,
Ekonomichef Försvarsmakten 
Gotlands  Militärkommando, 
internkonsult  Försvars makten 1975–1994.

Utbildning
Ekonomi (120 p) vid Linköpings universitet. 

Andreas Jansson, född 1972
Informationsdirektör
Anställd 1999
Verksamhetsort: Sundbyberg

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 SoL (Spel och Lotterier)
Anställd 1997
Verksamhetsort: Sundbyberg

Tidigare befattningar och uppdrag
Chef Division Direkt Svenska Spel 2005–2007, 
Chef Aff ärsstrategier Svenska Spel 2004–2005, 
Chef Strategisk Planering 
Svenska Spel 2003–2004, 
Chef Strategisk Aff ärssamordning 
Svenska Spel 2001–2003, 
Aff ärsområdeschef 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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Tioårsjubileum med gott resultat

 io år har gått sedan 

Tipstjänst och 

Penninglotteriet 

slogs samman till 

Svenska Spel. Halva denna tid 

har jag haft glädjen att vara 

dess styrelse ordförande. Vid 

bolagsstämman på huvud-

kontoret i Visby den 25 april 

2007 avtackade vi Lars-Åke 

Lagrell, Marianne Samuelsson, 

Kjell Johansson och Håkan 

Bergström som lämnade styrel-

sen, samtidigt som vi väl-

komnade de nya ledamöterna 

Lena Jönsson, Björn Fries, Stefan Borg och Lars Otterbeck.

De gedigna kunskaper om spel, spelansvar, problem-

spelande och spelmissbruk som de nya styrelseledamöterna 

har med sig i bagaget kommer vi att ha stor glädje och nytta 

av framöver. Svenska Spels uppdrag har av regeringen om -

formulerats och större emfas ges åt bolagets arbete med 

spel ansvar och att förebygga problemspelande.

Just spelansvar är ett område där Svenska Spel redan idag 

är mycket framstående och en av strategierna är att vi ska 

fortsätta att vara världsledande. Vi går också i bräschen med 

vår prisbelönta internetsajt, där pokern är den säkraste som 

idag kan erbjudas på internet. Det nya verktyget Spelkoll har 

också väckt stort intresse, inte bara hos de 18 833 spelare 

som anammat det på bara några månader, utan även på 

inter nationella spelkonferenser. Så har allt fl er reglerade spel-

bolag i andra länder fått upp ögonen för den svenska model-

len och fl era har framfört propåer om att införa liknande spel-

ansvarsverktyg i sina länder.

Detta rimmar väl med vår ambition om fl er internationella 

samarbeten än de vi redan bedriver på Viking Lotto, Stryktip-

set och Europatipset. Efter att vi avvecklade den operatörs-

verksamhet vi påbörjade förra året i Litauen söker vi andra 

typer av samarbetsformer över gränserna.

Vi kan se tillbaka på ännu ett år då Svenska Spel visar upp 

det bästa resultatet någonsin. Nettospelintäkterna ökade med 

åtta procent och vinsten uppnådde 5 247 miljoner kronor. 

Det räcker långt med motiverade, ansvarstagande och krea-

tiva medarbetare, en vältrimmad organisation och en riks-

täckande hårt arbetande ombudskår. Ett extra plus till det 

goda resultatet har nog också den allmänt höga konjunktu-

ren i landet bidragit med. Ägaren staten och idrottsrörelsen 

med sin barn- och ungdomsverksamhet har all anledning att 

glädjas, liksom hela svenska folket, åt den samhällsnytta som 

Svenska Spel genererar.

Vi har länge väntat på – och efterlyst – politiska krafttag på 

spelmarknaden som skulle lösa den kaotiska situation vi levt 

med ända sedan de utlandsbaserade nätbolagen kom in på 

den svenska spelmarknaden och började erbjuda spel och 

marknadsföra sig i strid med den svenska lotterilagen. Någon 

lösning fi nns ännu inte, men vi ser med spänning och intresse 

fram mot resultaten av den utredning som fi nansdeparte-

mentet initierat och EU-kommissionens handläggning av 

fördragsbrottsärendena mot Sverige.

Under tiden står Svenska Spel redo att försvara marknads-

ledarskapet oavsett vilken regleringsform och vilka ägar-

förhållanden som framtiden bär med sig. 2008 tror vi blir 

ytter ligare ett framgångsår – då har vi inte minst många 

attraktiva spelobjekt från fotbolls-EM och sommar-OS att 

se fram emot.

Anders Gustafzon

Styrelseordförande Svenska Spel 
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Fler besökare 
på kasinona
Kasinoverksamheten ökade med 15 procent. 

De 1 153 661 besöken på Casino Cosmopol i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 

är rekord. 

Ny varumärkesdesign

Svenska Spels varumärke har fått en ny profi l 

med uppfräschad vinnarsymbol. Denna har 

också införlivats i produkternas logotyper 

för att bättre knyta samman företaget och 

dess spelformer.

1997–2007
Svenska Spel 10 år

1997 slogs AB Tipstjänst och Svenska 

Penninglotteriet AB samman till AB 

Svenska Spel, Sveriges enda hel statliga 

spelbolag.

För tio år sedan var Svenska Spel ett 

spelbolag, nu är vi en spelkoncern.

Då fanns våra kupongspel och lotter 

i butiker över hela landet och Vegas var 

ett nytt spel. Nu har vi dessutom inter-

nationella kasinon, spel på internet, spel 

via mobil telefon och bingohallar. I takt 

med att vi ökade våra marknadsandelar 

intens i fi erade Svenska Spel sina sats-

ningar på spelansvar; ett område som 

präglar verksamheten idag.   

Den tekniska utvecklingen har föränd-

rat spelmarknaden. Framväxten av inter-

net medförde att utlandsbaserade spel-

bolag etablerade sig i Sverige i strid 

med lotterilagen. Konkurrensen ökade 

väsentligt. Sveriges medlemskap i EU 

bidrar också till att spelplanen idag ser 

annorlunda ut än för tio år sedan.

Svenska Spels första tio år har varit 

händelserika. Framtiden är oviss och 

spännande, och säkert kommer vi även 

år 2017 konstatera att ”det var annor-

lunda för tio år sedan”.

Bingohallar

De första bingohallarna i Svenska Spels 

regi, BingoLive, öppnade hösten 2007

i Sundbyberg och Stockholm.  

Prenumeration

Det nya aff ärsområdet Prenumeration 

har startat en service där kunder kan 

prenumerera på lotter.

Förening

Aff ärsområde Förening lanserade 

Förenings lotter med olika idrotts motiv 

som ger lokala föreningar ett extra tillskott 

i kassan.

Nya affärer under 2007
Palle Svensson, projekt-
ledare BingoLive

Triss Månadsklöver 
introducerades 1997.

Svenska Spel i sammandrag
   

Organisationen var under 2007 uppdelad 
i två divisioner – Ombud och Direkt – med 
under liggande aff ärsområden samt ett 
antal koncern staber. 

Division Ombud omfattar aff ärsområdena Butik, 
Restaurang och Förening.

Divison Direkt omfattar aff ärsområdena Internet & 
Telefon, Kasino, Bingo hallar och Prenumeration.

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 21 716 20 281
Nettospelintäkter, MSEK 9 598 8 905
Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 7 915 7 351
Rörelseresultat, MSEK 5 035 4 763
Rörelsemarginal % 1 23,2  23,5
Medelantal anställda2 1 588 1 486

1 Exklusive jämf. störande poster
2 Övriga är medelantal anställda i staberna 

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 18 243 17 651
Nettospelintäkter, MSEK 7 256 7 050
Rörelseresultat, MSEK 3 973 4 046
Rörelsemarginal % 21,8 22,9
Medelantal anställda 216 210

Nyckeltal
 2007 2006
Bruttospelintäkter m.m. MSEK 3 637 2 790
Nettospelintäkter, MSEK 2 342 1 855
Rörelseresultat, MSEK 1 138 939
Rörelsemarginal % 31,3 33,7
Medelantal anställda 991 903

 

Viktiga händelser 2007
•  18-årsgräns på samtliga spel utom lotter.
•  Spela lagom och Spelkoll lanserades.
•  Nya etiska riktlinjer för vår marknadsföring 

infördes.
•  ISO 27001 certifi ering.
•  Miljöriktlinjerna för inköp av varor och tjänster 

uppdaterades med specifi ka riktlinjer för områ-
den som har en betydande miljöpåverkan.

•  Lyckad kanaliseringsstrategi med ökade 
marknadsandelar.

•  Rekord i nettointäkter på Oddset, Keno, Casino 
Cosmopol, nätbingo och nätpoker.

•  Topptipset lanserades i butik och på svenskaspel.se.
•  Limbo lanserades och lades ner.
•  Ny säkerhetsorganisation. 
•  Ny IT-organisation.
•  Ny organisation inom staben Kommunikation 

& Samhälle.

Viktiga händelser 2007
•    Framgångsrik satsning på ålderskontroll

 i restauranger och bingohallar.
•   Skärpt ålderskontroll i butiker och restauranger 

med legitimationskrav.
•   Skärpt kontroll av att butiker och restauranger 

inte har illegala spelautomater.
• Restauratörer och bingohallspersonal diplo-

merade i spelansvar.
•  Ombudsutbildning i spelansvar högprioriterat.
•  Digital information lanseras hos vissa ombud.
•  Diff erentierade provisioner på Oddset.
•  Lansering av Oddset Live i butikerna.
•  Fler spelobjekt på Oddset Lången infördes.
•   Speciell FöreningsTriss med idrottsanknytning 

lanserades.
•   Samarbete med Reitan Servicehandel Sverige AB 

(Pressbyrån, 7-Eleven) för Lottospel i kassalinjen.

Viktiga händelser 2007
•  Spelkoll lanserades och fi ck på ett halvår 18 833 

användare.
•  Ökade spelansvarsåtgärder på nätpokern.
•  Svenska Spel når 35 procent marknadsandel på 

spel på internet i Sverige.
•  Casino Cosmopol växer med 15 procent. Fler än 

någonsin har besökt kasinona.
•  BingoLive: Svenska Spel öppnar sina första fyra 

bingohallar.
•  Servicen till lottköparna utökas med möjlighet 

till prenumeration.
•  Internationella branschtidningen eGaming 

Review utnämner Svenska Spel till “Socially 
Responsible Operator of the Year” på internet. 

•  Österreichische Lotterien beslutar sig för att 
använda sig av Svenska Spels spelansvars-
program för poker på internet. 

Prioriteringar under 2008
•  Fortsatt världsledande på spelansvar.
•  Ökat fokus på miljöfrågor.
•  Sprida Spelkoll internationellt.
•   Förbättrad ålderskontroll inom AO Restaurang 

och AO Butik.
•   Nollvision för illegala automater hos ombuden.
• Minska resandet.
•   Samma vinstnivå som 2007 trots färre nya 

produkter.
•  Etablera de nyaste aff ärsområdena.
•  Internationella spelsamarbeten.
•  Fortsatt framgångsrik kanalisering.
•  Varumärket – ännu starkare i alla dimensioner.
•   Förbereda Svenska Spel-koncernen för en ny 

spellagstiftning.

Prioriteringar under 2008
•  Öka alla ombuds kunskaper om spelansvar.
•  Fortsatt kontroll av att ombud och aff ärspartners 

inte medverkar till illegalt spelande och att de 
kontrollerar åldersgränser. 

•  Lansera Lottospel i kassalinjen hos butikskedjor.
•  Fortsatt utveckling av befi ntliga spelformer.
•  Förbättra den digitala informationen hos fl er 

ombud.
•  Internet i butik. 
•  Få så stort utbyte som möjligt av fotbolls-EM och 

sommar-OS på sportspelen.
•  Etablera aff ärsområdet Förening.
•  Skapa en ny ombudskategori för snabbspel.
•  Nytt centralsystem AO Restaurang.

Prioriteringar under 2008
•  Fortsätta utveckla spelansvaret i samtliga aff ärer.
•  Utveckla ett rikare innehåll på svenskaspel.se.
•  Lansera ett kvittobaserat betalningssystem för 

spelautomaterna på kasinona.
•  Investera i nya spelautomater på kasinona.
•  Etablera BingoLive i fl er bingohallar.
•  Skapa fl er internationella samarbeten kring 

Svenska Spels spelansvarslösningar
•  Etablera tjänsten lottprenumeration.

Koncernen Division Ombud Division Direkt

Bruttospelintäkter  Betalning för alla köpta lotter och 
insatser för alla spel under perioden.

Nettospelintäkter  Bruttospelintäkter minus utbetalda 
vinster.

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

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

Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar  i 
procent av Bruttospelintäkter.

Soliditet  Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Vinst (överskott)  Vinsten är den del av Svenska Spels 
intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. 
Riksdagen har beslutat att en del av vinsten tillfaller folk- 
och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet 
via Riksidrotts förbundet och Ungdomsstyrelsen. Från 
överskottet av Penninglotten utbetalas en del till kultur-
ändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

Fördragsbrottsärende  EG-fördraget (Romfördraget) 
trädde i kraft den 1 januari 1958. Det består av 314 
artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för 
den gemensamma marknaden. EU-kommissionen hand-
lägger misstänkta brott mot fördraget, så kallade för-
dragsbrottsärenden. 

Spelkoll  Spelkoll är en unik tjänst på svenskaspel.se som 
aktivt förebygger problemspelande genom att detek-
tera spelare som riskerar att få spelproblem i framtiden. 

Kanalisering  Svenska Spel har ambitionen att i möjli-
gaste mån styra över (kanalisera) en så stor del av 
svenskarnas spelande från de utlandsbaserade nätbola-
gens oreglerade till vår egen reglerade, säkrare miljö.

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

Aff ärspartners  De restauranger, pubar, bingo hallar etc. 
som erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i 
partnerskap med Svenska Spel.

Provköp  Svenska Spel anlitar extern leverantör som gör 
anonyma kundbesök hos ombud och aff ärs partners för 
att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser 
och legitimation följes.

Ordlista

Solberg  •  Tryck: Stokirk-Landström  •  Foto: Olof Holdar, Niklas Bernstone, Bildbyrån i Hässleholm m fl . 



         

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

AB Svenska Spel skall beakta konsumenternas 
intresse av ett trovärdigt alternativ till illegal spel-
verksamhet. En väl utbyggd service såväl i stor-
stad som i glesbygd skall eftersträvas.

Sociala skyddshänsyn skall prioriteras när spelfor-
mer utvecklas och i övrig verksamhet. Risken för 
bedrägerier och olagligt spel skall också beaktas. 
Maximal säkerhet i spelhanteringen skall efter-
strävas. En eff ektiv och oberoende kontroll skall 
möjliggöras för tillsynsmyndigheten. 

AB Svenska Spel skall i sin marknadsföring av 
verksamheten ha en ansvarsfull inriktning som 
också innebär ett socialt åtagande, i syfte att inte 
uppfattas som alltför påträngande.

Svenska Spels uppdrag

Årsstämma 15 april

Delårsrapport januari–mars 21 april

Delårsrapport januari–juni 18 juli

Delårsrapport januari–september 23 oktober

Årsstämma hålls tisdagen den 

15 april klockan 14.30 i Visby.
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Årsredovisning 2007

AB Svenska Spel

621 80 Visby

Besöksadress: Norra Hansegatan 17,

Visby, Gotland

Tel 0498-26 35 00

Fax 0498-26 36 30

AB Svenska Spel

106 10 Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11,

Sundbyberg, Stockholm

Tel 08-757 77 00

Fax 08-98 25 98

Kundsupport 0770-11 11 11

Fax 0498-26 35 34

www.svenskaspel.se

A
R

T
IK

EL
N

R
 6

21
 0

15
  

SV
EN

SK
A

 SPEL  Å
R

SR
ED

O
V

ISN
IN

G
  20

07


	Årsredovisning 2007, omslag
	Innehåll
	Svenska Spels uppdrag
	Kalendarium 2008
	Svenska Spel i sammandrag
	Året 2007 i korthet
	VD har ordet
	Den svenska spelmarknaden
	Fakta om den svenska reglerade spelmarknaden

	Svenska Spel nu och i framtiden
	Svenska Spels organisation

	Varumärket
	Spelformer, nettospelintäkter och distributionskanaler

	Divisionerna / Division Ombud
	Fakta om Division Ombud

	Divisionerna / Division Direkt
	Fakta om Division Direkt

	Hållbarhetsredovisning 2007
	Hållbar utveckling
	Intressentdialogen
	Centrala nyckeltal för spelansvar

	Spelansvar
	Spelbolagens uppdrag: arbeta förebyggande

	Ekonomiskt ansvar
	Medarbetare
	Fakta om medarbetarna

	Säkerhet
	Miljö
	Fakta om miljöarbetet

	GRI-index
	Bestyrkanderapport

	Ekonomisk redovisning
	Förvaltningsberättelse
	Resultaträkning, koncernen
	Balansräkning, koncernen
	Kassaflödesanalys, koncernen
	Förändringar i eget kapital, koncernen
	Resultaträkning, moderbolaget
	Balansräkning, moderbolaget
	Kassaflödesanalys, moderbolaget
	Förändringar i eget kapital, moderbolaget
	Noter
	Revisionsberättelse
	Flerårsöversikt Svenska Spel koncernen

	Bolagsstyrningsrapport för AB Svenska Spel
	Styrelse
	Koncernledning
	Styrelseordföranden har ordet
	Ordlista



