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Anförande av styrelsens ordförande, Anitra Steen, vid årsstämman den 27 april 2016 

Ärade stämmodeltagare, 

Låt mig inleda med att beskriva styrelsens arbete under det gångna 
verksamhetsåret. 

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen varje år hålla nio 
sammanträden plus ett strategiseminarium.  

Under 2015 sammanträdde styrelsen nio gånger och genomförde ett 
seminarium. Och i början av året reste hela styrelsen till London på en 
studieresa i samband med sitt februarimöte. Vi besökte en spelmässa 
och deltog i seminarier om den europeiska spelmarknadens utveckling. 
Vi fick också träffa ledningen för brittiska Gambling Commission, som är 
motsvarigheten till den svenska Lotteriinspektionen. Resan bekräftade 
att många frågeställningar kring spel är desamma runt om i Europa. Men 
också att det finns olika svar och lösningar på dem. 

Styrelsearbetet präglades under året av diskussioner och avvägningar 
om hur bolaget ska utföra sitt samhällsuppdrag och samtidigt främja en 
långsiktigt hållbar värdetillväxt. Dessa diskussioner har förts i ljuset av 
den pågående marknadsutvecklingen och utifrån beskedet från våra 
politiker om att marknaden snart kommer att omregleras.  

En av styrelsens främsta uppgifter är att fastställa mål och strategier - att 
arbeta med bolagets framtid. De långsiktiga 
verksamhetsförutsättningarna för Svenska Spel är idag inte kända. Detta 
har dock inte hindrat styrelsen från att ägna mycket tid åt bolagets 
framtida inriktning och utveckling. Styrelsen har utgått från det 
samhällsuppdrag som ägaren lämnade 2012 och som gäller tills vidare. 
Bland de viktiga beslut som styrelsen fattade under 2015 vill jag särskilt 
nämna investeringen i ett nytt centralsystem för Vegasautomater, nya 
spelterminaler hos våra spelombud och fortsatt fleråriga 
sponsringssamarbeten med några idrottsförbund. 

Styrelsen har också sett över och förtydligat bolagets hållbarhetsmål. 
Numera har bolaget mål för hållbart företagande inom samtliga de 
delområden som beskrivs i statens ägarpolicy. De mål som vi formulerat 
och fastställt på övergripande nivå finns bl.a. beskrivna i 
årsredovisningen för 2015 på sidan 17. Dessa mål avser bolagets 
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samhällsuppdrag och hållbarhetsområdena affärsetik, anti-korruption, 
jämställdhet och mångfald. 

En annan prioriterad uppgift för styrelsen var utvecklingen av bolagets 
spelansvar. Under 2015 tog vi fram nya mål och mätmetoder för detta 
arbete. Vi bestämde också att dotterbolaget Playscan AB skulle 
inkorporeras i moderbolaget för att effektivare kunna utveckla det 
spelansvarsverktyg som Playscan erbjuder våra kunder.  

Vi har sedan tidigare två utskott som bereder vissa frågor för beslut i 
styrelsen. Det är revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Under 2015 
träffades utskotten sammanlagt vid tio tillfällen.  

Revisionsutskottet fokuserade sitt arbete på effektiviteten i koncernens 
rutiner för finansiell rapportering, utformningen av den interna kontrollen 
och hanteringen av eventuella oegentligheter och riskhantering.  

Ersättningsutskottets arbete handlade framförallt om ersättningar till 
ledande befattningshavare, successionsplanering och beredning av 
styrelsens utvärdering av verkställande direktören. Dessutom har 
ersättningsutskottet diskuterat vilka personalförmåner som bolaget 
utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv ska erbjuda sina 
medarbetare. 

I ägardialogen har vi framförallt tagit upp bolagets allvarliga situation på 
marknaden. Vi har varit tydliga med att bolagets åtgärder enligt 
samhällsuppdraget har lett till ett betydande intäktsbortfall. Och vi har 
upplyst ägaren om att spelen i de digitala kanalerna fortsätter att växa 
och att konkurrensen hårdnar alltmer. De oreglerade spelbolagen 
fortsatte under 2015 att öka sin omsättning på t.ex. sportspel och 
internetkasino. De oreglerade bolagen har även under 2015 kunnat 
verka fritt och ta ännu mer utrymme. I dialogen med vår ägare har vi 
betonat behovet av skyndsamma lagstiftningsåtgärder för att värna de 
betydande värden som annars riskerar att gå förlorade. Likaså har vi i 
dessa samtal fortsatt att utveckla vår syn på behovet av att bolaget får 
tillstånd att anordna nätkasino. Nätkasino är den enskilt största 
spelformen idag och erbjuds endast av oreglerade aktörer. Svenska Spel 
menar att det ligger i bolagets uppdrag att kanalisera efterfrågan på 
nätkasinospel. Ytterst handlar det om att erbjuda ett ansvarsfullt 
alternativ till de svenska nätkasinospelarna som idag är utlämnade till 
oreglerade aktörer som drivs av kommersiella intressen.  
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Sammanfattningsvis var 2015 var ett händelserikt år för Svenska Spel 
och för styrelsen. 

Min gissning är att denna händelsefyllda utveckling kommer att fortsätta. 
Den aviserade omregleringen kommer att generera en rad specifika 
frågor om bolagets ställning och framtid. Styrelsen har under året flera 
gånger konstaterat att det är utomordentligt angeläget att dessa frågor 
hanteras med stor försiktighet för att undvika turbulens och osäkerhet 
hos kunder och inom bolagets organisation. Denna uppfattning har vi 
också förmedlat till vår ägare. 

På vägen mot en omreglering kommer Svenska Spel att fortsätta sina 
satsningar utifrån sitt samhällsuppdrag. Bolagets huvudstrategi är 
fortsatt: Spelupplevelser genom ansvar.  

Som ordförande kan jag rapportera till aktieägaren att styrelsearbetet har 
fungerat väl.  

Jag vill avsluta med att tacka mina kollegor i styrelsen under det gångna 
året.  

På hela styrelsens vägnar vill jag också rikta ett varmt tack till bolagets 
ledning och medarbetare. 

Tack! 

____________ 
 


