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Bäst i bra
De senaste åren har vi kraftigt stärkt vår hållbarhetsanseende och i april
2020 utsåg Sustainable Brand Index Svenska Spel till det mest hållbara
varumärket i spelbranschen. Sustainable Brand Index uppmärksammar
särskilt vårt arbete med spelansvar och spelkoll, det vill säga hur vi
säkerställer att både vi som spelbolag och våra kunder har koll så att
spelandet förblir glädjefullt, tryggt och inom rimliga gränser.

Innehåll

55 %
av våra sponsringsmedel
till damidrotten
Läs mer om vårt samhällsengagemang på sidorna 5-12

”

Varför är hållbarhet så viktigt för Svenska Spel?”
Hållbarhet är inte bara viktigt för Svenska Spel. Det företag som inte aktivt arbetar med
hållbarhetsfrågor idag saknar existensberättigande. För Svenska Spels del handlar det
dels om att tänka hållbart kring utformningen av våra produkter, eftersom de kan utgöra
en risk för vissa personer. Det måste vi ta ansvar för. Spel är underhållning, men det ska
också vara hållbart för våra kunder. Men också andra hållbarhetsaspekter är viktiga. För
oss är det en självklarhet att bry sig om hur vi påverkar vårt samhälle och vår omvärld
och hela tiden fundera på vad vi kan göra ännu bättre. Hur kan vi i vårt samarbete med
idrotten jobba för ökad jämlikhet och inkludering? Hur kan vi, som hanterar enorma
mängder transaktioner varje dag, motverka penningtvätt och korruption? Och hur kan
Svenska Spel som statligt bolag visa vägen när det gäller goda arbetsvillkor och god
affärsetik?

När det gäller vårt arbete kring dessa och andra hållbarhetsfrågor, så
finns det några som förtjänar ett särskilt omnämnande. Närmare bestämt
cirka 1 600 personer.
Det vi uppnått hade inte varit möjligt utan våra medarbetares initiativkraft, driv och
förmåga. Varje medarbetare på våra kontor, casinon och distrikt förtjänar en stor eloge.
Vi vet att just ansvarstagandet är en viktig anledning till att många vill arbeta hos oss.
Det är Svenska Spelarna som är Svenska Spel – och hos oss stämmer verkligen påståendet att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. Men det är inte allt. Det finns
också en hel del andra som bidrar till att detta ska vara möjligt. Förutom att vi arbetar
tillsammans internt för att nå våra hållbarhetsmål, samverkar vi också med andra. Vi har
bland annat cirka 2 300 ombud och 1 450 affärspartners som säljer våra spel. Vi samarbetar också med forskare, beroendeföreningar, våra kunder, ägare och leverantörer,
samt med övriga spelbranschen.
Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!
Patrik Hofbauer
VD och koncernchef, Svenska Spel

10 000
genomförda omsorgssamtal
med kunder
Läs mer om spelkoll
på sidorna 13-18

2 300
fotbollsföreningar har
utbildats i matchfixning
Läs mer om vårt affärsansvar
på sidorna 19-22

40+
språk talas av våra
medarbetare

Läs mer om våra medarbetare
på sidorna 23-28

43 %

minskade koldioxidutsläpp
mellan 2010 och 2019
Läs mer om miljö och klimat
på sidorna 30-35
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Välkommen till
Vår spelplan

”

Vi gör så otroligt många bra saker.
Men vi är inte lika bra på att berätta om det.”
Det har jag fått höra ända sedan jag började på Svenska Spel
i början av 2020. Och ganska snart upptäckte jag att jag inte
kunde göra annat än att hålla med.
Hållbarhet och samhällsengagemang kanske inte är det första
man tänker på när man pratar om spelbolag, men på Svenska
Spel är det en självklar del i företagskulturen sedan generationer tillbaka. Det finns ett äkta engagemang för kunderna, för
omvärlden och för samhället. Våra medarbetare brinner för hållbarhet. Och vi vet att just företagskulturen är en viktig anledning
till att så många talanger vill arbeta hos oss.
Att Svenska Spel jobbar hårt med att ge kunderna spelkoll
vet kanske de flesta. Men vi kan bli bättre på att visa helheten,
berätta om allt annat hållbarhetsarbete som pågår dagligen, i
hela koncernen. Och i samspel med andra.
Vi vill berätta om lite av det vi gör, i stort och smått, varje dag.
Det kan handla om allt från att plocka bort plastsugrör i våra
casinon till att ringa upp kunder som på något sätt visar tecken
på ett riskfyllt spelbeteende. Vi arbetar med hållbarhet gemen-

samt och integrerat i hela koncernen. Men också tillsammans
med andra. Vår spelplan handlar om hur vi alla bidrar till detta
arbete.
För hållbarhet är inte bara hygienkrav. I förlängningen handlar
det om vilken värld vi vill leva i. Och vi vill säkerställa att vi gör
allt vi kan för att bidra till en värld med god affärsetik, inkludering, jämlika förutsättningar, minimal miljöpåverkan och tryggare
kunder! Svenska Spel vill vara ett medmänskligt spelbolag. Vi
vill göra skillnad på riktigt och hoppas även kunna bidra till att
leda hela vår bransch framåt.
I den här publikationen kan du läsa om våra ambitioner och
mål, men framför allt få en inblick i de åtgärder vi redan har
genomfört för att bli ett mer hållbart företag. Jag hoppas och
tror att du kommer bli positivt överraskad över allt som pågår
på Svenska Spel. För vi gör ju så otroligt många bra saker.
Kajsa Nylander
Hållbarhetschef

THE EUROPEAN
LOTTERIES
RESPONSIBLE
GAMING
CERTIFIED
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FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Hela Sveriges
spelbolag

Hos Svenska Spel hittar du välkända varumärken som
Lotto, Triss, Stryktipset och Oddset. Vi har tre internationella casinon som erbjuder klassiska casinospel som roulette, Black Jack och poker. Och på
utvalda restauranger och bingohallar runt om i landet
hittar du våra Vegasautomater. Men samtidigt som
vi erbjuder spänning och underhållning till svenska
folket är omtanken om våra kunder och vår omvärld
något som genomsyrar allt vi gör.
Våra erbjudanden är idag uppdelade i tre affärsområden: Tur,
Sport & Casino, samt Casino Cosmopol och Vegas. Även om
affärsområdena är uppdelade så förenas vi i vår vilja att vara
en förebild inom spelansvarsfrågor och påverka branschen att
bli sund och hållbar. Detta är djupt inpräntat i vår gemensamma
affärskultur och en viktig grundpelare i varje bolags syfte.

• Svenska Spel bildades 1997 genom sammanslagningen av Penninglotteriet (grundat 1898)
och Tipstjänst (grundat 1934).
• Som statligt spelbolag ska vi agera föredömligt
inom hållbart företagande och samtidigt skapa
ett långsiktigt värde för våra ägare.
• Vi ska jobba för att spelandet är glädjefyllt,
tryggt och inte går till överdrift – och hjälpa
kunderna att minska sitt spelande när det finns
anledning till det.
• Att spel ska ske under trygga former, med överskott som går tillbaka till samhället finns inskrivet
i bolagets DNA.
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Våra fokusområden
Eftersom det görs så mycket som kopplar an till hållbarhet i vår organisation har vi delat in vårt hållbarhetsarbete i fem områden. På så sätt blir det både lättare att berätta om vårt arbete, men också enklare att sortera
olika frågor och sätta strategiska mål som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Samhällsengagemang
Vi ser idrotten som en inkluderande kraft i samhället. Vi ska verka för att idrott ska kunna
utövas av alla och att alla ska ges samma förutsättningar att utvecklas. Vi bidrar också
till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem som kan
komma både samhället och spelbranschen till nytta.

Spelkoll
På Svenska Spel ska spelandet vara och förbli glädjefyllt. Därför arbetar vi med vår
Spelkolls-teknologi och mänskliga omtanke för att våra kunder ska ha de bästa tänkbara
förutsättningar att ha koll på tid och pengar samt reflektera över sitt spelande. Vi ansvarar
också som spelbolag för att ha koll på att våra kunder spelar inom rimliga gränser.

Affärsansvar
Vi ska tillämpa god affärsetik, vilket bland annat innebär ett aktivt arbete mot matchfixning och penningtvätt, samt ha hög säkerhet och en tydlig uppförandekod för samtliga partners i vår leverantörskedja.

Medarbetare
Vi ska vara en öppen och inkluderande arbetsgivare där alla behandlas lika och ges
samma förutsättningar att utvecklas. Vi ska vara 100 procent fria från alla former av
diskriminering, kränkningar och trakasserier.

Miljö & Klimat
Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att minska koncernens klimatpåverkan och
fokuserar våra insatser på de områden där vi har störst påverkan och kan göra störst
skillnad.

Den här publikationen är ett kvitto på att vår hållbarhetsresa
håller hög marschfart och går åt rätt håll. Helst vill vi så klart lösa
allt här och nu, men ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver
att vi accepterar de utmaningar som finns och arbetar långsiktigt med dem.
Här kan du läsa mer om våra hållbarhetsutmaningar kopplat
till spelkoll, leverantörskedja, matchfixning, penningtvätt med
mera, samt vad som görs inom respektive fokusområde för
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att hantera dessa. Om du vill veta mer om vårt arbete är du
välkommen att ta del av våra hållbarhetsbloggar, forskningsrapporter och annat fördjupande material på vår hemsida
(om.svenskaspel.se). Vår väsentlighetsanalys och GRI-index kan
ni läsa om i vår årsredovisning.

Trevlig läsning!

Samhällsengagemang
Svenska Spel föddes ur idrottsrörelsen och har haft ett partnerskap med idrotten sedan 1934.
Engagemanget i idrotten är därför en viktig del av vår historia. Vi vill därför verka för att idrott
ska kunna utövas av alla och att alla ska ges samma förutsättningar att utvecklas. Men det är
inte vårt enda bidrag till samhället. Vi bidrar också till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem som kan komma både samhället och spelbranschen till
nytta. Vårt stöd till svensk idrott och finansiering av forskning kring spelproblem är våra två
viktigaste fokusområden när det gäller vårt samhällsengagemang.
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Idrotten –
en samhällsförbättrande kraft

Den svenska idrottsrörelsen engagerar över fem miljoner människor och är därmed
landets största folkrörelse. Här finns plats för alla människor i alla åldrar – från knattar till
pensionärer – samt människor med olika bakgrund, sexuell läggning och fysiska förutsättningar. Inom idrotten behöver inte ens språkliga skillnader utgöra hinder. Vi är
idrottens huvudsponsor, och vi kallar oss idrottens bästa vän. Anledningen till det är
att vi ser idrotten som en samhällsförbättrande kraft i samhället som kan bidra till ökad
inkludering, jämlikhet och förbättrad hälsa.
Mer specifikt är vi huvudsponsor till Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Elitfotboll Dam
och Svenska E-sportförbundet, samt partner till Svenska Skidförbundet Längd. Inom
dessa idrotter utvecklar vi ungdom, talang och elit. För allt hänger ihop. Och särskilt
värnar vi om en rättvis utveckling av svensk idrott.
Våra landslag ligger oss varmt om hjärtat – men vi satsar också miljoner på bredd- och
ungdomsidrott. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för alla människor, inte bara när det
gäller den kroppsliga hälsan. Hjärnan tycker också om när kroppen rör på sig.
6

Jämlik idrott
Vi anser att alla ska ha samma förutsättningar att utöva och utvecklas
inom sin idrott. Därför är det en självklarhet att de resurser som vi investerar inom idrotten fördelas jämlikt. Ett sätt att göra det, är att bidra till
att minska de varierande förutsättningar som fortfarande råder för flickoch pojkidrott, samt dam- och herridrott. Detta gäller både fördelning
av finansiella medel, hur mycket sändningstid som ges i media, samt hur
idrotten porträtteras.

Svenska Spel är Sveriges största sponsor av damidrott. 2020 kommer vi att investera 85
miljoner kronor i damer på elitnivå (exkl. Gräsroten). Detta motsvarar cirka 55 procent av
våra sponsringsmedel.
Exempel på andra insatser som görs är:
• För att öka synligheten för damidrott erbjuder vi spel på alla matcher i Damallsvenskan, Elitettan och Svensk Handbollselit (SHE).
• Vi investerar extra sponsringsmedel för att matcherna i Svensk Handbollselit (SHE)
ska sändas på Cmore.
• Vi investerar också öronmärkta pengar i specifika projekt för att bidra till lika förutsättningar inom idrotten. Ett sådant projekt är samarbetet med Svenska Ishockeyförbundet där vi utvecklar svensk damhockey för att få fler tjejer att fortsätta spela
hockey högre upp i åldrarna.
Att alla ska ha samma förutsättningar inom idrotten är något vi kommer lägga mycket tid
och kraft på under kommande år – både på egen hand och i samarbete med Sveriges
idrottsförbund.

Våra
sponsringsriktlinjer
Som idrottens huvudsponsor
har vi stora möjligheter att
påverka mångfalds- och hållbarhetsfrågor inom idrotten.
Därför har vi utvecklat sponsringsriktlinjer som tydliggör
hur våra samarbetspartners
förväntas agera när de ingår
sponsringsavtal med Svenska
Spel. Riktlinjerna ska bidra
till att mänskliga rättigheter,
mångfald och arbetsvillkor
beaktas och respekteras,
både i Sverige och i länder
som arrangerar stora
idrottsmästerskap.
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Storsatsning
på damfotboll
Svenska Spel har under lång tid varit den enskilt största sponsorn inom
svensk damfotboll. 2018 förlängde vi vårt avtal med EFD (Elitfotboll Dam)
i ytterligare sex år. Det nya samarbetet är värt 145 miljoner kronor, en
ökning med drygt 60 procent jämfört med tidigare avtal. Annika Grälls är
styrelseordförande i EFD.
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Hur viktiga är Svenska Spels investeringar i svensk damfotboll?
– Vårt samarbetsavtal med Svenska Spel är historiskt. Det är det enskilt största avtalet
för svensk damelitfotboll någonsin, och betyder oerhört mycket för fotbollens
utveckling i Sverige. Avtalet är långsiktigt vilket gör att vi successivt kan utveckla damfotbollen i Sverige.
Vad konkret bidrar Svenska Spels investering till?
– Vi har till exempel kraftigt ökat andelen utbildade och certifierade tränare inom
tjej- och damfotboll, vilket långsiktigt höjer kvaliteten och möjligheten för kvinnor att
utvecklas inom fotboll. Vi har också etablerat Svenska Spel F19, en elitförberedande
serie som överbryggar glappet mellan junior- och seniorspel. Samarbetet med
Svenska Spel möjliggör också en kontinuerlig utveckling av klubbarnas organisationer,
och ett viktigt arbete med att förändra attityder till tjejers och kvinnors idrottande.
Vilka mål ska Svenska Spel bidra till att EFD uppnår?
– EFD ska vara en liga i världsklass. Det är en tuff men inspirerande ambition med
tanke på att allt fler europeiska storklubbar går in i damfotbollen. Vi behöver därför
sponsorer som kan bidra till ligans professionalisering. Att ligan, tränarna och spelarna
får möjlighet att utvecklas är också en förutsättning för ett annat viktigt mål: att fler
kvinnor ska kunna leva på sin idrott.
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Annika Grälls, Styrelseordförande i EFD.

Gräsroten

Ungdomsidrotten och idrottsföreningslivet är en hjärtefråga för oss.
De senaste åtta åren har vi delat utöver 400 miljoner kronor till idrottsföreningar runt om i landet, genom initiativet Gräsroten. På så vis får fler
unga större möjligheter att delta och utvecklas i sin idrott.

Till vilka föreningar pengarna fördelas och hur mycket respektive förening får, bestäms
av våra kunder som ansluter sig till tjänsten. På så sätt kan våra kunder se till att ett bidrag
hamnar hos sonens ridklubb, dotterns handbollsförening eller kusinbarnets gymnastikförening. Under 2019 valde cirka 700 000 kunder hos Svenska Spel att stötta drygt 8 500
föreningar inom 71 olika idrotter.
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Ett välkommet tillskott i kassan
Fördelningen av gräsrotspengarna har stor spännvidd och bidrar årligen till att idrottsklubbar från norr till söder kan hålla igång och utveckla sin verksamhet. Pengarna är ett
välkommet tillskott och har bland annat använts till inköp av utrustning, upprustning
av idrottsanläggningar och till att bekosta träningstider eller träningsläger. Flera föreningar har också genomfört fantastiska initiativ inom mångfald och jämställdhet.
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Att kombinera
idrott och
studier
Vi är måna om att idrottare ska kunna utvecklas
både på och utanför idrottsarenan – och att det
ska vara möjligt att kombinera elitsatsningar och
studier. Därför delar vi tillsammans med RF årligen
ut Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium.
Utöver ett ekonomiskt stöd på 50 000 får stipendiaterna operativt stöd inom bland annat idrottspsykologi och idrottsmedicin.
2020-2021 delade vi ut stipendiet till 38 kvinnor och 22 män, inom
38 olika idrotter. Samtliga stipendiater håller landslagsnivå inom
sin idrott och majoriteten av dem studerar akademiska program
på högskola eller universitet – bland annat till lärare, läkare,
ingenjör, jurist och socionom. Pengarna bidrar till att finansiera
idrottsutrustning, träningsläger, tävlingar med mera. Och för de
flesta av stipendiaterna är detta en förutsättning för att de ska
kunna satsa mot den yttersta eliten.
Klara Lundquist, Alvik Basket, Elitidrottsstipendiat 2020

Ett annorlunda år – med en annorlunda utdelning
För att skänka glädje och underlätta för föreningsidrotten under Coronapandemin valde vi att tidigarelägga en del av Gräsrotens utbetalning
2020. Knappt hälften av årets totala utbetalning, cirka 20 miljoner delades
därför ut redan i maj. Störst utdelning gick till Sveriges största ungdomsidrott – fotbollen.

”

Gräsroten har länge varit en
viktig byggsten för ungdomsfotbollen och jag hoppas
att förskottsbetalningen
kan hjälpa till att göra en
liten skillnad för Sveriges
fotbollsföreningar.”

Agenda 2030, Mål 5: Jämställdhet
I vårt arbete för ökad jämställdhet inom idrotten bidrar vi till Agenda
2030 och de globala målen. Jämställdhet mellan kvinnor och män
handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande samt resurser
och är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.
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Janne Andersson
Förbundskapten för
herrlandslaget i fotboll

Tillsammans
för fler i rörelse
Susanne Celik, Tennis på gatan

Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet är viktigt. Rörelse påverkar
såväl minne som koncentration och kan skydda mot depression och
demens. Sedan 2017 driver därför Svenska Spel tillsammans med
Riksidrottsförbundet projektet Framåt för fler i rörelse med målet att
sänka tröskeln till idrottsrörelsen. Projektet består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbunden, dels av Framåtfonden.

Mer idrott åt fler!
Projektet Framåt för fler i rörelse löper över fyra år och motsvarar en
investering på drygt 120 miljoner kronor. Projektet består bland annat av
sponsringsavtal med 62 specialidrottsförbund, vars samlade kunskap
och kreativitet kan hjälpa människor att aktivera sig fysiskt på sina egna
villkor. Sedan projektet startade har vi bidragit till att sätta över 200 000
personer i rörelse.
Alla specialidrottsförbund kan söka medel från Framåtfonden för att förverkliga idéer
som gör att fler kan aktivera sig – oavsett ambition, ålder, kön, förutsättningar eller
prestationsnivå.
Här är några exempel:
• Många äldre har aktiverat sig under 2019 och 2020 tack vare initiativ som Pensionärspingis och Segling hela livet.
• Volleybollförbundet har engagerat nya idrottare vintertid genom satsningen på
Snowvolley.
• Tennisförbundet har nått nya målgrupper genom initiativet Tennis på gatan.
• Nyanlända ungdomar har välkomnats till skatekulturen genom projektet Hela Orten
Rullar.
• Paraförbundet har hjälpt personer med funktionsnedsättning att testa på nya
idrotter under Malmö Open – världens största årliga paratävling.
• Gymnastikförbundet har utvecklat en rörelsebank som gör det lättare för ledare att
förbereda bra träningspass.

”

Framåtfonden har möjliggjort
att barn som inte har en naturlig ingång till idrotten nu fått
chansen att upptäcka tennis.
Genom projektet Tennis på
gatan har vi kunnat flytta ut
våra tennisbanor till bostadsområdena, alltså till barnens
hemmabana. På dessa banor
har 500 barn regelbundet
spelat tennis. Utöver huvudmålet att få fler att röra sig har
projektet givit flera ringar på
vattnet, inte minst för integrationen och jämställdheten.”

Christer Sjöö,
Generalsekreterare
Svenska Tennisförbundet
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Forskning
Svenska Spels
forskningsråd

Sedan 2010 har forskningsrådet delat ut
45 miljoner kronor till
35 olika forskningsprojekt och vetenskapliga studier.

Sveriges enda
spelprofessur
Sara Lindholm, Ordförande i Forskningsrådet & Med Dr Karolinska Institutet

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige med förhållandevis få forskare. Därför inrättade Svenska Spel 2010 ett forskningsråd
som årligen delar ut 5 miljoner kronor till forskning om spel, spelberoende och förebyggande insatser mot spelproblem. Finansieringen
säkerställer att det kan göras nya framsteg inom vetenskapen, som därefter kan komma både spelbranschen och samhället till nytta. Ordförande
för forskningsrådet är Sara Lindholm, Med Dr och till vardags operativ
chef på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vilken typ av forskningsprojekt är det som beviljas stöd?
– Vi finansierar avgränsade forskningsprojekt som löper över något år och doktorandtjänster som sträcker sig över flera år. Spännvidden är stor men några återkommande
teman handlar om utveckling av nya behandlingsmetoder, undersökning av risk- och
skyddsfaktorer för spelberoende samt studier av förebyggande insatser.
Just nu stöttar ni sju projekt vid olika universitet och högskolor. Vilka områden inom spelforskning är särskilt i fokus just nu?
– Det sker oerhört mycket spännande forskning just nu. Som exempel kan nämnas
ett pågående forskningsprojekt som undersöker sambandet mellan psykiatriska tillstånd och risken för att utveckla spelproblematik. Ett annat undersöker anhörigas roll i
behandlingen av personer med spelberoende. Det genomförs också flera studier på
vilka effekter covid-19-pandemin haft på spelandet i Sverige, för att nämna ett urval.

För att ytterligare stötta forskningen kring
spelberoendefrågor bidrar Svenska Spel
sedan 2014 även med 2,5 miljoner kronor
årligen till en professur vid Lunds universitet. Det är den första professuren med
inriktning på spelberoende i Sverige.

”

En stabil finansiering är avgörande för hur ett forskningsämne ska kunna vara aktivt
och utvecklas. Idag ser vi två
tydliga fokus inom spelforskningen: Forskning kring hur
man på bästa sätt kan hjälpa
den som tappat balansen i
sitt spelande, vilket inte är
så utforskat, historiskt sett –
samt forskning kring hur både
samhälle och spelbolag kan
arbeta förebyggande, hitta
tidiga tecken på spelberoende och stoppa problem
innan de blir alltför stora.”

Vilken konkret nytta bidrar spelforskningen till?
– Den leder till exempel fram till nya behandlingsmetoder och ger evidens kring vilka
metoder som fungerar. Forskningen ger också ökad kunskap om riskfaktorer, så att
samhället och därmed även spelbolagen kan skapa tryggare miljöer och ett bättre
skydd för de som riskerar att utveckla ett spelproblem.
Hur stort är intresset för spelforskningen i Sverige?
– Svenska Spels oberoende forskningsråd har bidragit till att spelforskning blivit ett
etablerat forskningsområde med stort utbyte mellan olika universitet och högskolor.
Svenska Spel har hela tiden varit intresserade av resultat och framsteg, men jag blir
glad över att se fler spelbolag visa intresse för våra seminarier – och att politiker och
beslutsfattare vill ta del av forskningen så att de kan fatta bättre beslut om policys och
lagändringar.
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Anders C Håkansson,
Professor i spelberoende
vid Lunds universitet

Spelkoll
På Svenska Spel vill vi att spel ska vara till glädje för alla. Spel ska vara kul – och bidra med
spänning och gemenskap i vardagen. Och vi vet av erfarenhet att våra kunder har roligast när
de känner sig trygga med sitt spelande. För våra kunder betyder det att de hela tiden ska ha
koll så de inte spelar för mycket – och att de blir uppmärksammade på förändringar i sitt spelbeteende. För oss som spelbolag betyder det att vi ska kunna se till att våra kunder spelar inom
rimliga gränser – och att vi agerar om någon börjar tappa kollen på sitt spelande. Det handlar
också om att säkerställa att våra åldersgränser följs, så att ingen under 18 år spelar eller köper
lotter hos våra ombud, affärspartners eller på nätet, eller att någon under 20 år besöker våra
casinon. Det är allt det här tillsammans vi kallar spelkoll.
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Vår viktigaste uppgift
Vår ambition är att alla våra kunder ska spela för nöjes skull. Men vi är inte
naiva. Vi vet att cirka 45 000 vuxna svenskar har spelproblem. Därutöver
har ytterligare 56 000 en lägre grad av problem med spel. Ofta har
problemspelandet en nära koppling till psykisk ohälsa och inte sällan
hänger problemen ihop med en specifik händelse i en persons liv –
såsom sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, dödsfall i familjen eller liknande. Det gör det ännu mer angeläget att arbeta för en sund och säker
spelmarknad och säkerställa att vi har de bästa och mest effektfulla
verktygen och åtgärderna på plats för att både vi och våra kunder ska
kunna känna oss trygga.
På Svenska Spel är vi cirka 20 personer som uteslutande arbetar med
spelkoll. Majoriteten arbetar på vår hållbarhetsavdelning med samordning, analys och utveckling av spelansvar samt omsorgskommunikation
med våra kunder. Men vi har också spelkollsansvariga i samtliga våra
affärsområden som säkerställer att våra spel utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom finns spelkollsambassadörer på våra casinon som
hjälper casinogästerna att hålla koll på sitt spelande. Men spelkoll är
också en integrerad del i hela vår verksamhet som vi arbetar med tvärfunktionellt. Tillsammans utvecklar och analyserar vi våra produkter med
utgångspunkten att de ska vara roliga, säkra och trygga. Majoriteten av
våra kunder har koll på sitt spelande och så vill vi att det ska förbli.

Playscan ger oss koll på
aggregerade kunddata
så att vi kan upptäcka
om exempelvis reklamkampanjer eller nya spellanseringar leder till fler
riskspelare. Då kan vi
justera kommunikationen
eller produkten så de förblir attraktiva, men inte
medför samma risk.

Visste du att Playscans teknologi har varit banbrytande och lett till att vi licenserat
det till flera andra spelbolag, – till exempel Miljonlotteriet, Norsk Tipping,
La Française des Jeux och schweiziska Loterie Romande.

Agenda 2030, Mål 3: God hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till
samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.
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Tillsammans har vi spelkoll
Svenska Spels framgångsrecept och det som särskiljer oss bygger på kombinationen av innovativ Spelkollsteknologi och mänsklig omtanke. Vi utvecklar hela tiden nya och mer effektiva digitala verktyg som hjälper
kunder att ha koll på sitt spelande. Men vi tar också personlig kontakt med kunder som visar tecken på ett riskfyllt spelbeteende för att hjälpa dem att få koll på sitt spelande, eller för att de helt enkelt ska ta en spelpaus.
Det händer också att vi beslutar oss för att stänga av kunder, om vi ser att spelandet gått till överdrift eller upptäcker att en kund spelat för lånade pengar.

Vår Spelkolls-teknologi
På senare år har spelandet blivit alltmer digitalt. Därför investerar vi omfattande resurser i utvecklingen av innovativa digitala
verktyg som analyserar stora mängder data. Ett sådant verktyg
är Playscan – vår egenutvecklade Spelkolls-teknologi som
upptäcker om kunder ändrar sitt spelbeteende eller på annat
sätt uppvisar ett potentiellt riskfyllt spelande och därmed ger
oss möjlighet att agera. Playscan agerar tidigt på upptäckta riskbeteenden och om en kund uppvisar förhöjd risk rekommenderas konkreta åtgärder. Sådana åtgärder kan vara exempelvis
olika självtester för att skapa reflektion och öka kunskapen
om risker och upplevda problem. Det kan också handla om att
ändra sina spelgränser eller att ta en spelpaus. Om ett självtest
visar på att en spelare upplever negativa konsekvenser av sitt
spelande, blir kunden uppringd av någon av våra omsorgskommunikatörer.

Förutom Playscan har vi också utvecklat annan Spelkollsteknologi. Bland annat har vi ett realtidssystem inbyggt i våra
spel, som möjliggör det för oss att i realtid stoppa kunder som
har spelat bort mycket pengar. Om det sker, ber vi dem genomföra ett självtest för att reflektera över sitt spelande innan
de tillåts spela vidare. De som ändå fortsätter att spela efter
genomfört självtest och drar på sig ytterligare förluster blir
spärrade i realtid av systemet. Vi kommer att presentera ytterligare realtidslösningar byggda på AI de närmsta åren.
Vi arbetar med GamGard som är utvecklat av en av världens
mest framstående forskare inom spelberoende i att riskklassificera samtliga spel. Det hjälper oss att utforma spelens design
och anpassa behovet av spelkoll för olika sorters spel. Verktyget
är obligatoriskt i produktutvecklingsprocessen och används för
att identifiera riskkomponenterna i ett spel och varje produkt
klassificeras och dokumenteras med hjälp av verktyget. Spel
som visar högre risker förändras eller förses med ökat konsumentskydd och/eller förebyggande spelkollsverktyg.
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Fortsättning

Våra kunders spelkoll
I vårt spelkollsindex 2019 svarade 87 procent av våra kunder att
de har en god koll på sitt spelande. Den höga siffran hänger tätt
ihop med de digitala verktyg som alla våra kunder möter.
Min spelkoll ger individanpassad digital återkoppling till våra
kunder, så att de kan reflektera över sina vanor och fatta hållbara
beslut om sitt spelande.
De får också tillgång till följande verktyg:
• Spelhistorik – Våra kunder kan följa sin spelhistorik på sitt
konto och se hur mycket tid och pengar de spenderat på sitt
spelande under de senaste 12 månaderna. På så vis blir de
uppmärksammade på eventuella förändringar i deras spelbeteende.
• Självtester – Varje år genomförs över 70 000 självtester, som
erbjuds på flera olika språk, på vår sajt och i våra Vegasmaskiner. Självtesterna är det bästa sättet vi kan fråga våra
kunder hur de faktiskt upplever att deras spelande påverkar
deras vardag. Testet ställer ett antal frågor om hur spelandet
påverkar plånboken och kalendern, samt vilka ekonomiska,

sociala och känslomässiga konsekvenser det får. Testet
manar till reflektion och ger spelaren en konstruktiv återkoppling. De som svarar att de upplever problem med sitt
spelande blir kontaktade per telefon av våra omsorgskommunikatörer
• Mina gränser – Våra kunder kan på flera olika sätt begränsa
hur mycket pengar och tid de ska kunna lägga på sitt
spelande. Detta minskar risken för att våra kunder ska spela
längre tid eller för mer pengar än de tänkt från början.
Spelpaus
Om våra kunder vill stänga av sig från spel kan de enkelt ta en
paus eller stänga av sig från spel hos oss. Vi erbjuder pauser på
3, 6, 12 eller 36 månader. Innan man kan låsa upp sitt spelkonto
efter en längre paus måste man genomföra ett samtal med en
av våra omsorgskommunikatörer. Våra kunder kan även stänga
av sig från spel via Spelinspektionens nationella självavstängningsregister Spelpaus. se.
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Spelansvar handlar inte enbart om att erbjuda olika typer av stöd och verktyg
för en trygg spelupplevelse, det handlar också om att välja bort vissa typer
av försäljningsformer.

Vi har bland annat valt bort följande:
• Vi gör ingen bred marknadsföring av spel som Vegas, fysiska casinospel
eller nätcasino.
• Vi har ingen telemarketing och erbjuder vare sig välkomstbonusar eller
VIP-program i våra casinospel eller värdeautomater.
• Våra slotmaskiner och Vegasautomater har varken auto-play eller auto-refill.
• Vi har aldrig något annat än det lägsta insatsvärdet förinställt på våra spel.
På våra Vegasautomater är insatsvärdet alltid noll.
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Mänsklig omtanke

Vi vill inte att spelandet ska orsaka problem. Därför kontaktar vi ibland våra kunder i omsorgssyfte via personliga meddelanden på spelsajten eller via brev, telefon eller fysiska samtal på våra casinon. Att vi kontaktar en
kund kan till exempel ha att göra med att de på något sätt uppvisat ett riskfyllt spelande, att de själva uppgett
att de upplever negativa konsekvenser av sitt spelande i våra självtester eller att de haft en spelpaus som löpt
ut och nu vill börja spela igen.

Vad gör Svenska Spels omsorgskommunikatörer?
Varje år ringer våra omsorgskommunikatörer tusentals kunder.
I omsorgssamtalen använder vi en metod som heter Motiverande
Samtal, där syftet är att ha en dialog på kundens egna villkor som identifierar om någon problematik finns. Nästa steg är att hjälpa kunden att
hitta motivationen som krävs för att förändra situationen till det bättre.
En av våra omsorgskommunikatörer är Sofie Lindhe Nordenhall.
Vad är syftet med omsorgssamtalen?
– Vi som arbetar som omsorgskommunikatörer kontaktar kunder som uppvisar tecken
på ett riskfyllt spelbeteende. Genom motiverande samtal vill vi hjälpa personen att
reflektera över sitt spelbeteende och hjälpa personen att göra mer medvetna val kring
sina spelvanor. Vi hjälper dem att hitta sin egen strategi för att öka kontrollen över sitt
spelande – och samtalen kan bland annat leda till att personen minskar sitt spelande eller
slutar spela helt.
Vad konkret brukar samtalen resultera i?
– Vi kommer inte med några färdiga tips eller paketlösningar, utan är lyhörda inför varje
människa vi möter och leder samtalet utifrån kundens egna önskemål och behov. Men
det vi kan hjälpa till med – om kunden önskar det – är till exempel att sänka gränser,
sätta en spelpaus och vid behov erbjuda samtal med en psykolog som är specialiserad på spelberoende.
Hur brukar kunderna reagera när ni ringer?
– Tvärtemot vad många tror, får vi så otroligt mycket uppskattning i våra samtal. Och
även de som känner att de inte är i behov av förändring just nu uppskattar det faktum
att vi visar att vi bryr oss. För det gör vi verkligen. Vårt engagemang ligger i en genuin
omtanke och omsorg om våra kunder.

Under 2019 genomförde
Svenska Spel cirka 10 000
omsorgssamtal via telefon
och på våra casinon. Och
fler ska det bli. Forskning
visar nämligen att dessa
kan ha en avgörande
effekt för att förebygga
spelproblematik.
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Spelandet under
coronapandemin
Under tiden som
våra casinon var
stängda på grund
av coronapandemin,
hjälpte utbildad
casinopersonal till att
genomföra proaktiva
omsorgssamtal via
telefon, framförallt till
nyregistrerade kunder
på vårt nätcasino.
Axel Lyckberg, Dataanalytiker och Spelansvarsspecialist

Precis som många andra, har vi känt en oro för ett ökat riskspelande under
coronapandemin. Många tillbringar mer tid i sina hem och den psykiska
hälsan kan påverkas negativt av pandemins konsekvenser. Redan i april
tillsatte vi därför en expertgrupp som noga följde upp och analyserade
vår speldata kontinuerligt. Axel Lyckberg ansvarar för analysen av spelmönstren under pandemin.

Hur har spelandet förändrats under pandemin?
– Vi såg under en period ett förändrat spelmönster hos våra kunder. När utbudet av
sportspel var skralt såg vi ett något ökat intresse för Poker och Bingo, medan spelandet
på nätcasino såg relativt opåverkat ut. Samtidigt såg vi inte tecken på ökat riskspelande hos våra kunder under perioden.
Förändrades spelmönstret igen efter sommaren?
– Redan under sommaren fick vi återigen ett stort utbud av matcher från de stora
ligorna. Därefter har vi sett en gradvis återgång till de spelvanor som vi känner igen
från före pandemin. Glädjande nog ser vi fortfarande ett lägre eller oförändrat antal
högriskspelare på samtliga våra spelformer.
Är spelandet tillbaks till det normala nu?
– Även om vi ser en tydlig återgång till mer normala förhållanden, så finns goda skäl att
fortsätta bevaka pandemins påverkan på svenskarnas spelande. Vi har en situation där
många svenskar ställts inför förändrade livssituationer och ännu är inte pandemin över.
Exakt hur det i sin tur kommer påverka spelandet vet vi ännu inte och därför behöver vi
fortsätta bevaka.
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Omsorgssamtal
på våra casinon
Alla omsorgssamtal genomförs inte
på telefonen. På Casino Cosmopol
började vi med omsorgssamtal
redan 2001 – och all casinopersonal
är utbildad i spelkoll samtidigt som
varje casino har en speciellt utsedd
person, som utöver sin ordinarie
roll även ska se till att omsorgsarbetet i praktiken utförs som det ska.
Även på Casino Cosmopol agerar
vi så snabbt som möjligt, vilket gör
att ett personligt fysiskt möte på
plats alltid är det första steget när
en besökare uppvisar tecken på
spelproblem. Under dessa samtal
får gästen själv reflektera över sitt
spelbeteende samtidigt som medarbetarna informerar om till exempel
frivilliga spelpauser och möjligheten
att begränsa besöksfrekvensen.

Affärsansvar
Svenska Spels mål är att alltid agera etiskt och moraliskt korrekt och i linje med våra kunders
och andra intressenters förväntningar. Vi ska agera föredömligt inom hållbart företagande och
samtidigt skapa ett långsiktigt värde för våra ägare. Det innebär att vi arbetar strategiskt och
transparent och strävar efter långsiktigt hållbara och sunda intäkter. Som statligt bolag har vi ett
särskilt ansvar att motverka att vår verksamhet utnyttjas för brottslig verksamhet, som penningtvätt eller bedrägerier. Eftersom vi dagligen hanterar en stor mängd data, transaktioner och
inloggningar lägger vi stor kraft på att Svenska Spel ska tillhandahålla en sund, trygg och säker
plats för våra kunder – oavsett om de befinner sig online, hos våra ombud eller på våra casinon.
Vi har dessutom ett ansvar för vår leverantörskedja – och arbetar därför aktivt tillsammans med
våra leverantörer för att säkerställa en hållbar affär i alla led.
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En aktiv röst
i kampen mot
matchfixning

Dan Korhonen, Chef för sportsbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel

På Svenska Spel jobbar vi hela tiden för att maxa spelglädjen och se till att det är schyssta värden som ligger
till grund för spel och idrott. Det innebär att vi tar i med krafttag mot alla former av matchfixning – både genom
att arbeta förebyggande, men också agera direkt vid misstanke om uppgjorda matcher. Dan Korhonen är chef
för sportsbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel.

Varför är kampen mot matchfixning så högt prioriterad inom
Svenska Spel?
– Matchfixning är vid sidan av dopning ett av de största hoten
mot idrotten och vi accepterar inte att idrottare påverkas att inte
göra sitt bästa till följd av hot, påtryckningar eller mutor. Våra
kunder ska känna sig trygga i att de spelobjekt vi erbjuder inte
är manipulerade utan avgörs på sportsliga grunder.
Ni har gått längre än lagen kräver och aktivt valt bort vissa spelobjekt. Varför?
– Vi älskar idrott på alla nivåer, men har valt att inte erbjuda
spel på ungdomsidrott och idrott där nivån anses vara för låg.
Vi erbjuder heller inte spel på matchhändelser som är lätta att
påverka – som nästa inkast eller gula kort. Och allt detta sammantaget gör vi för att motverka småskalig manipulation som är
mycket svår att upptäcka men ger lika stora konsekvenser för
de som måste utreda och hantera följderna. Kampen mot matchfixning i stort måste framåt bygga på samverkan och med
tydliga lagkrav som stöd.
Hur upptäcker man matchfixning?
– Vi har spårbarhet på alla transaktioner ner på individnivå för att
kunna analysera avvikande spelmönster. Det innebär också en
ökad säkerhet för enskilda kunder men även att vi kan överlämna
bra underlag till brottsbekämpande myndigheter. Vi övervakar
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dessutom oddsutvecklingen hos samtliga spelbolag globalt
för att upptäcka eventuella avvikelser. När vi upptäcker en avvikelse stoppas spelet, sedan följer alltid en djupare analys och
om ingen rimlig förklaring finns, ser vi till att händelsen utreds av
polis och åklagare, avslutar Dan Korhonen.
Utbildning av förbund och idrottare
För att öka kunskapen om matchfixning utbildar Svenska Spel
alla idrottsförbund som vi samarbetar med. 2019 bidrog vi till att
nästa generations handbollsstjärnor lärde sig motverka matchfixning och under 2020 har cirka 2 300 fotbollsklubbar fått gå en
digital utbildning i spelansvar och matchfixning. Damfotbollen
fick ett särskilt fokus, eftersom betting på damfotboll går starkt
framåt. Därför har vi utbildat både spelare och ledare i Damallsvenskan och Elitettan.
Samarbete mot matchfixning
Sedan 2013 finansierar Svenska Spel en heltidstjänst hos
Riksidrottsförbundet i syfte att se till att allt spel och all sport
bygger på fair play. Tillsammans med RF och polisen driver vi
också Min Match, en visselblåsarfunktion där vem som helst kan
tipsa om misstänkt matchfixning. Vi arbetar också med matchfixning internationellt och samarbetar med internationella spelbolag inom ramen för Global Lottery Monitoring System.

En god affärsetik
Dataskydd och integritet
Svenska Spel är ett techbolag som har ett av världens mest
avancerade spelsystem genom bredden i vårt spelekosystem.
Kanske till och med det mest avancerade spelsystemet i världen,
då vi täcker allt från fysiska casinon, retail, restauranger till spel
online – vilket innebär att vi hanterar en otroligt stor mängd
transaktioner, dygnet runt. Därför har vi utvecklat vårt dataskydd
och integritetsarbete för att säkerställa en hög säkerhetsnivå
för våra kunder så att deras personuppgifter är väl skyddade.
I detta arbete ingår att utbilda vår personal för att säkra korrekt
hantering och integritet, men också att våra IT-system är säkra
och byggda för att stödja integritets- och dataskyddsarbetet
genom till exempel behörighetsstyrning, bra gallringsrutiner
och bra IT-arkitektur.
Vi motverkar penningtvätt, korruption och terrorism
Svenska Spel ska säkerställa att vår verksamhet inte utnyttjas
för brottslig verksamhet – såsom penningtvätt, bedrägerier,
korruption eller finansiering av terrorism. Detta tar vi på största
allvar och därför välkomnade vi den nya penningtvättslagen
som kom 2017. Den säger bland annat att alla spelbolag ska ha en
god kundkännedom och säkerställa att pengarna som kunderna
spelar för är rena.

• Vi kräver att alla kunder identifierar sig när de
spelar, med Bank-ID online och med godkänd
legitimation när de spelar hos våra ombud eller
på Casino Cosmopol.
• Ungefär som banken ställer frågor till den som gör
en stor insättning, ställer vi också frågor till våra
kunder för att säkerställa att pengarna de spelar
för kommer från exempelvis lön, sparande eller
arv.
• Vi håller realtidskoll på insatser och uttag för att
kunna agera direkt om vi upptäcker något udda.
• Vi har nära samarbeten med Skatteverket, polisen
och Åklagarmyndigheten för att kunna agera kraftfullt när vi upptäcker något misstänkt.

Säkerhet på Casino Cosmopol
På Casino Cosmopol hanteras stora pengaflöden och många besökare
rör sig i lokalerna året runt. Det gör att vi har ett stort ansvar när det gäller
att säkra tryggheten för såväl gäster som personal. Vi har en dedikerad
avdelning som ansvarar för övervakning och internutredningar – och
allt spel är kameraövervakat, så att inget fusk ska kunna ske. All personal
utbildas kontinuerligt och just nu implementerar vi de allra senaste verktygen för att motverka penningtvätt.
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Agenda 2030, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Inga varaktiga framsteg kan nås i en värld präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande
– det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.
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Hållbara inköp
Varje år köper vi in varor och tjänster från över 2 400 leverantörer till ett värde av nästan två miljarder
kronor. Eftersom vi vill minska vår negativa påverkan på miljö och klimat, samt säkerställa att de som arbetar i vår
leverantörskedja har goda arbetsvillkor, ställer det höga krav på oss som inköpare.
För att bli leverantör till Svenska Spel måste man, förutom kraven i respektive upphandling, även godkänna vår
uppförandekod. I den ställer vi krav på att leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt – bland
annat med hänsyn till miljö, affärsetik och mänskliga rättigheter. Och flera gånger har vår kravställning hjälpt
våra leverantörer att ta ett steg i rätt riktning.

Digital plattform för
leverantörsuppföljning

Riktlinjer och utbildningar

Under 2020 har vi arbetat fram en ny process för att effektivisera riskbedömningen av Svenska Spels leverantörer utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Tillsammans med vår systemleverantör,
Worldfavor, har vi tagit fram en skräddarsydd, digital plattform
där våra leverantörer får redovisa sitt arbete inom exempelvis
miljö, anti-korruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
Deras svar matchas mot ett antal globala index och varje
leverantör ges en slutpoäng som avgör huruvida vi behöver
ställa ytterligare frågor eller ta kontakt av något slag.
Vi tycker att det är viktigt att samarbeta kring dessa frågor.
Upptäcker vi avvikelser är målet att hjälpa leverantören att korrigera dessa inom en rimlig tid.
Utöver screening och löpande dialoger med leverantörer,
genomför vi även fysiska revisioner med hjälp av en tredje part
hos de leverantörer där vi bedömer att den högsta risken finns.

Vi är stolta över det affärsansvar vi tar, men vi strävar ständigt
efter att bli ännu bättre. Därför är det viktigt att hela tiden arbeta
med våra policys och riktlinjer samt att fortsätta utbilda både
oss själva och våra partners inom affärsetik och ansvarsfrågor.
• Vi har en uppförandekod för samtliga medarbetare, en riskhanteringspolicy, samt en intern visselblåsarfunktion som alla
medarbetare kan använda anonymt.
• Vi genomför interna certifieringsutbildningar för samtliga
medarbetare inom bland annat uppförandekoden, matchfixning, spelansvar och datasäkerhet.
• Alla Vegaspartners och ombud som säljer våra produkter
behöver genomgå en certifierad spelansvarsutbildning.
• Vi utbildar de idrottsförbund vi samarbetar med i hållbarhetsfrågor.
• Vi har en uppförandekod för leverantörer som följer med i
alla avtal.
• Samtliga förbund utbildas i mänskliga rättigheter genom en
utbildning som vi tagit fram tillsammans med CSR Sweden.
• I alla våra nya sponsringsavtal fastställs att våra sponsringspartners ska följa internationella konventioner samt arbeta
aktivt mot diskriminering och för ökad jämställdhet och
mångfald.

Agenda 2030, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste
skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.
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Medarbetare
Våra 1 600 medarbetare är det absolut viktigaste vi har. Var och en spelar en avgörande roll för
att vi ska nå våra mål och kunna vara en positiv kraft i vardagen, idrottsrörelsen och hela samhället. Svenska Spel ska vara en inspirerande och spännande arbetsplats där alla medarbetare
trivs och mår bra. Vi lägger mycket kraft på att vara just den arbetsgivaren som vi vill vara – och
vi är stolta över att kunna konstatera att Svenska Spel är en arbetsplats där vårt ansvar, vår hälsa
och vår professionella utveckling alltid är i fokus.
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Att vara en
Svenska Spelare
Våra medarbetare är vårt största tillgång. Vi är säkra på att vi presterar
bäst om vi mår bra, utvecklas och har kul på jobbet. Därför har vi tagit
fram ett paket med förmåner, aktiviteter och initiativ för våra medarbetare i syfte att bidra till just det. Vem som helst kan till exempel starta
en tränings- eller fritidsklubb på Svenska Spel där vi täcker en del av
eventuella kostnader. För närvarande har vi över 10 klubbar inom allt från
padel och fotboll till dart och vandring.
Som du hör är hälsa viktigt för oss och vi vill att våra anställda ska må bra.
Som ett led i det arbetet har vi under hösten 2020 rekryterat en hälsocoach med uppdrag att hjälpa våra medarbetare att tänka lite extra på
sin hälsa nu när vi inte ses på samma sätt som tidigare. Till sin hjälp har vår
hälsocoach våra hälsoklubbar, ambassadörer och experter från de förbund vi samarbetar med. I tillägg till det har vi dessutom extra semesterdagar, utfyllnad av lön vid föräldraledighet, möjlighet att få behandling
av naprapat, psykolog eller en kiropraktor, ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att ansöka om biljetter till idrottsevenemang som
vi sponsrar.

Visste du
medarbe att
ta
Casino C rna på
osmopo
l
talar fler
än 40 olik
a
språk, nå
got som
verklige
skattas a n uppv vå
nationell ra intera gäster?

Agenda 2030, Mål 10: Minskad ojämlikhet
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt
inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter
oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
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Jämställdhet
och inkludering
På Svenska Spel ser vi det som självklart att alla ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, samt att
olikheter utgör stora tillgångar. Vi vill att vår organisation ska spegla samhället omkring oss. Vi är nämligen
övertygade om att mångfald på arbetsplatsen ger nya perspektiv, som i sin tur leder till ökad kreativitet och
dynamik. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhets- och inkluderingsfrågor – och vi är stolta över hur långt vi
kommit, samtidigt som vi alltid strävar efter att bli ännu bättre.

Vi är särskilt glada över är att ha slagit vårt mål om en trettioprocentig andel medarbetare med utländsk bakgrund. Under
2019 uppgick den andelen till 34 procent.
Många av våra medarbetare med utländsk bakgrund jobbar
inom Casino Cosmopol, som redan från starten haft en tydlig
internationell prägel. Och nu drar vi lärdomar därifrån för att ta
dem vidare till samtliga delar av organisationen.

Övriga exempel:
• Vi genomför löpande medarbetarundersökningar och
arbetar med 1:1-samtal och utvecklingsplaner där frågor kring
jämställdhet och inkludering ingår.
• Med hjälp av verktyget B-engaged hämtar vi kontinuerligt
in feedback från medarbetarna kring inkluderingsfrågor och
frågor kring arbetsmiljön i stort på Svenska Spel.

Pride
Sommaren 2019 gick samtliga våra casinon i regnbågens alla
färger – och Casino Cosmopol var dessutom silverpartner till
Stockholm Pride. Vi hade ett eget tält i Pride Park på Östermalms
IP, där vi serverade 3 000 alkoholfria drinkar. Vi deltog dessutom
med ett flak i den stora Prideparaden.
I samband med Pride passade vi också på att genomföra ett
rekryteringsevent, för att berätta vad Casino Cosmopol erbjuder
som arbetsgivare – och för att manifestera att Svenska Spel är en
arbetsplats där alla människor är välkomna. Intresset för detta var
stort, vilket vi naturligtvis är både glada och stolta över.

25

Som ett led i vårt långsiktiga arbete för att öka
andelen kvinnliga chefer
under 2019 genomförde
vi ett internt ledarskapsprogram för kvinnor. 24
kvinnliga medarbetare
deltog i syfte att inspireras till att gå vidare till
ledande positioner inom
Svenska Spel. Idag är 37
procent av koncernens
chefer kvinnor – och den
siffran ska öka ytterligare.

Rekrytering
Jämställdhet är en hjärtefråga för oss – och väl utförd rekrytering är en av
nycklarna till en organisation med bra könsfördelning. Alla på Svenska
Spel som på något sätt är involverade i rekrytering är informerade och
utbildade om vår kompetensbaserade rekrytering, som kort och gott
går ut på att den som är bäst lämpad för jobbet ska erbjudas det. Vi är
noggranna med att undvika exkluderande rekryteringsprocesser och
strävar alltid efter att ha slutkandidater av båda könen.

Inom vissa yrkesgrupper finns en historiskt ojämn fördelning mellan könen, vilket ofta
gör urvalet alltför homogent. Här försöker vi aktivt bidra till en bättre balans.
Inom tech-yrken, exempelvis, finns en manlig dominans både på arbetsmarknaden
och utbildningarna. Tech har stor påverkan på allt från hur vårt samhälle formas till hur
nya spelprodukter utvecklas. Här vill vi verkligen vara med och bidra till en förändring.
Därför driver vi ett antal initiativ som syftar till att fler kvinnor ska söka sig till teknikområdet.
Till exempel är vi huvudpartner till Tjejer Kodar, som är störst i Sverige på att arrangera
programmeringskurser och -utbildningar för tjejer. Genom Tjejer Kodar har 4 000
kvinnor utbildat sig inom teknik och programmering, vilket vi är glada och stolta över
att kunna bidra till. Under 2020 har vi dessutom varit partner till Börja Koda – Tjejer
Kodars onlinekurs för nybörjare.

26

”

Jag uppskattar verkligen att Svenska Spel
ser till dig som person,
man får utrymmet att
utvecklas inom sin roll
och man får gästa andra
avdelningar för att lära
sig hur det fungerar
där. Så den öppna och
tillåtande kulturen uppskattar jag mycket.”

Sofie Finnsson,
BI-utvecklare på Svenska Spel

Svenska Spels Academy

Vi utbildar idrottare och idrottsledare inom matchfixning, certifierar spelombud och Vegaspartners, och delar
vår kunskap om spelansvar till alla som vill ta del av den. Men lika viktigt som att dela vår kunskap, är det att
alla som jobbar på Svenska Spel får möjlighet att utvecklas professionellt, Vi är övertygade om att den bästa
arbetsplatsen är en plats där man får växa varje dag. Därför utbildas alla medarbetare kontinuerligt genom vår
Academy, där Lisa Rydberg är chef.
Vad är Svenska Spels Academy?
– På Svenska Spels Academy arbetar vi med alla Svenska Spels
interna utbildningar – för att få bättre kontinuitet, samordning
och uppföljning. Vi erbjuder obligatoriska och certifierande
utbildningar – inom spelansvar, penningtvätt, uppförandekod,
informationssäkerhet och GDPR. Men också yrkesutbildningar
för vår casinopersonal, och specifika utbildningar inom ett visst
område. En kioskvältare bland utbildningarna är exempelvis ”Att
leda utan att vara chef”.
Varför är de certifierande utbildningarna så viktiga för Svenska
Spel?
– Att vår personal certifieras och kontinuerligt uppdaterar sina
kunskaper är helt avgörande i vårt arbete. Att alla känner till och
har kunskap ger oss en gemensam kunskapsbas och trygghet,
men också en trygghet för den enskilde medarbetaren i vardagens beslut och ambition.

Vilka utbildningar är aktuella just nu?
– Många av våra digitala utbildningar erbjuds löpande, och
medarbetarna kan ta del av dem när det passar dem bäst. Andra
plockar upp de kompetensbehov som dyker upp internt eller
från omvärlden. Under coronapandemin har till exempel många
jobbat hemifrån. Därför erbjuder vi nu under hösten 2020 en
utbildning som berör den digitala arbetsmiljön och ett hållbart
distansarbete. Utbildningen är en del i ett pussel med målet att
bygga en kultur där varje medarbetare får verktyg att leda sig
själv och ta mandat att fatta sina egna beslut.
Hur gör Academy Svenska Spel till en bättre arbetsgivare?
– Vi är övertygade om att kompetensutveckling är en viktig
komponent för högt engagemang och prestation. Vi vill vara en
arbetsplats där vi utvecklas professionellt i takt med omvärlden
och branschen. Som medarbetare hos oss kommer du alltid ha
möjlighet att utvecklas – i det vardagliga arbetet, i mötet med
kollegor och genom relevanta och berikande utbildningar.
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Casino Cosmopols
Cosmonollitan

Ingredienser:
• Hallonsyrup
• Guanabanajuice
• Limejuice
• Mynta
• Soda
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På Casino Cosmopol uppmuntrar vi till
återhållsam alkoholkonsumtion i kombination med spel. Barpersonalen har
därför tävlat i att ta fram den godaste
Cosmonollitan-drinken, en alkoholfri
signaturdrink som serveras på alla våra
casinon. Vinnardrinken och satsningen
på den alkoholfria drinkmenyn S.U.P.
(Snille Utan Promille) ökade Casino
Cosmopols försäljning av alkoholfria
drinkar med 40 procent. Menyn belönades dessutom med diplom av IQ, Systembolagets dotterbolag som verkar för ett
smartare förhållningssätt till alkohol.

Coronapandemin –
utmaningar blev
till möjligheter
2020 blev inget vanligt år. Det blev året då mycket ställdes på paus,
men också ett år då vi som organisation lärde oss väldigt mycket.
Svenska Spel har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin,
vilket innebär att 700 kontorsanställda har arbetat hemifrån. Medarbetarna har rest
minimalt, omfamnat den digitala tekniken och tagit stort ansvar för att hålla verksamheten igång, utan att tappa tempo.
Alla våra casinon stängde när Folkhälsomyndigheten införde restriktioner kring folksamlingar. Många blev korttidspermitterade vilket gav upphov till kreativa lösningar.
Genom Beredskapslyftets intensivutbildning i vård och omsorg har runt 20 av Casino
Cosmopols medarbetare utbildats för att sedan erbjudas temporära vårdjobb i Stockholms Stad.
Andra deltidspermitterade medarbetare utbildades internt för att ringa omsorgssamtal till onlinekunder som uppvisat ett riskfyllt spelbeteende.

”

Jag är oerhört imponerad
av våra medarbetares
agerande under pandemin. Nu utvärderar vi den
här perioden för att se
vilka goda erfarenheter
vi ska ta med framåt, så
att vi kan skapa ett ännu
bättre och mer hållbart
arbetsliv när pandemin
är över.”

Maria Z Furenmo,
HR-direktör på Svenska Spel
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Miljö och klimat
Sedan många år tillbaka bedriver Svenska Spel ett ambitiöst och engagerat klimat- och
miljöarbete. Vi jobbar strategiskt och långsiktigt på flera olika nivåer inom bolaget för att
minska vårt avtryck, på effektivast möjliga sätt. Därför inriktar vi också våra insatser på de
områden där de kan ha största möjliga positiva påverkan. Till exempel inom transporter,
resor, material och energi.
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Uppåt, framåt

Tack vare vår årliga klimatrapport, som tas fram i linje med GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer, kan vi mäta och följa upp bolagets utsläpp över tid.
Och rapporten ger ett bra kvitto på betydelsen av våra insatser.
Under 2019 visar rapporten att vi minskade våra totala koldioxidutsläpp med 4 procent,
och tjänsteresorna minskade med 6 procent. Klimatrapporten ger också en utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Just nu är den till stor hjälp när vi sätter reviderade
miljömål inför 2021.

Agenda 2030, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Människan lever långt över vår planets tillgångar – och för att skapa en hållbar utveckling krävs det att vi
minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra vårt sätt att producera och konsumera. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft,
tillväxt på både lokala och globala marknader, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa samt minskad fattigdom.
Omställningen till hållbar konsumtion och produktion är alltså en nödvändighet för klimat, miljö och hälsa.
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Kraftigt minskade
koldioxidutsläpp
Mellan åren 2010 och 2019 sänkte vi
Svenska Spels koldioxidutsläpp med
hela 43 procent – ett fantastiskt resultat,
tack vare samlade insatser i hela vår
organisation.

Vi har genomfört en energiomställning på våra kontor,
som idag värms upp med
fjärrvärme. Detta har minskat
vår energianvändning med
hela 21 procent på bara
ett år.

I koncernens lokaler har halogenlampor bytts ut mot LED
för att minska förbrukningen
av både energi och tungmetaller, samt förlänga lampornas livslängd.
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Vi har minskat antalet dagar
vi levererar kuponger och
programblad till våra ombud
och partners – från sju dagar i
veckan till två dagar i veckan.

Vi har implementerat många
tekniska lösningar – till exempel videokonferensanläggningar och Teams – som
underlättar distansarbete
och minskar vårt resande.

Hela koncernen har bytt
till snålspolande toaletter
och rörelsedetektorstyrd
belysning.

Vi har ingått ett grönt avtal
med BRA-flyg, vilket innebär
att vi bidrar till flygbranschens
omställning till fossilfritt,
genom att vi betalar extra för
att 50 procent av flygbränslet
ska vara biobränsle.

När vi upphandlar distributionstjänster ser vi till att
samtliga transporter är
100 procent klimatkompenserade – om de inte redan
är fossilfria.

Vi ställer miljökrav i alla
upphandlingar för att ta
miljöansvar för hela vår
leverantörskedja.

Vi har installerat elbilsladdare vid kontoret i Visby.
Vi erbjuder lånecyklar eller
SL-kort till våra medarbetare
för att minska antalet
korta bilresor.

Vi är medlemmar i Atea:s
100 procent-klubb, i syfte att
öka andelen återanvända
och återvunna IT-relaterade
produkter.

Vi har installerat energisnåla skärmar med lång livslängd hos våra ombud för
att minska mängden fysiskt
material som förbrukas i
samband med spel.
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Vår serverhall –
ett hållbart skrytbygge
Mattias Nyman, Sektionschef Infrastruktur IT-Drift på Svenska Spel

I Visby ligger inte bara vårt huvudkontor, utan även vår serverhall där
enorma mängder data hanteras varje dag. Serverhallen, som är unik i sitt
slag, utgörs av ett slags bergrum ovan jord – vilket innebär att säkerheten
är cirka tolv gånger högre än i andra datacenter. Den är också energieffektiv utöver det vanliga – och hållbarhetsaspekten var avgörande när
serverhallen skulle upphandlas. Magnus Angelöw, Teamledare IT-drift infrastruktur server/storage i Visby, förklarar varför hållbara servrar blivit
så viktiga.
– Våra serverhallar hanterar lika många transaktioner per dygn som Stockholmsbörsen.
All intern information, alla spel, alla vinster och alla digitala Spelkolls-teknologier styrs
från våra servrar. Ju mer data vi hanterar, desto viktigare blir det att IT-driften är så
hållbar som möjligt.
Vad är det som gör Svenska Spels serverhall så energieffektiv?
– Alla servrar alstrar värme och måste kylas ned för att inte blir överhettade. Våra
kylsystem är oerhört effektiva, vilket leder till kraftigt minskad energiförbrukning.
Hallen är dessutom byggd för att kunna återvinna spillvärme. Just nu pågår en dialog
med närliggande företag om hur vår spillvärme även ska kunna värma deras fastigheter.
Medför inte hårdvaran i sig också en stor miljöpåverkan?
– Det stämmer – och därför arbetar vi aktivt för att minska vår fysiska serverpark till
förmån för virtuella servrar som ger mindre avtryck på miljön. Idag är bara 850 av våra
1 700 servrar fysiska.
Vad gör ni med er förbrukade hårdvara?
– Vi har inlett ett samarbete med Atea för att återanvända eller återvinna all vår hårdvara. Allt vi inte behöver säljs vidare, eller omhändertas så att metaller och komponenter återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt.
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KRAV-certifierade casinon
Svenska Spels Casino Cosmopol hade fler än 800 000 besök under 2019. Och med så
många besök har Casino Cosmopol stora möjligheter att bidra till hållbar utveckling
på miljösidan.
• Samtliga casinon minskade sin energiförbrukning mellan 2018 och 2019, bland annat
genom ett stort projekt där all belysning byttes ut till LED på våra casinon.
• Restaurangerna håller på att fasa ut användningen av plast.
• Samtliga restauranger och barer är KRAV-certifierade. Det innebär att vi erbjuder en
lång rad KRAV-märkta livsmedel och varje år görs flera tredjepartsrevisioner för att
säkra upp att vi lever upp till KRAV-certifieringens högt ställda villkor.

Vi har genomfört en livscykelanalys (LCA) på våra Trisslotter. LCA beräknar miljöpåverkan under en hel produktlivscykel – från att naturresurser utvinns tills dess att produkten inte längre används. Resultatet visade att
1 000 Trisslotters hela livscykel har samma påverkan som en elva kilometer lång bilfärd med en Euro 5-klassificerad bil. Störst miljöpåverkan har tillskärningen av lotterna. Därför samarbetar vi nu med tryckeriet för att
hitta nya lösningar som är bättre för miljön.

Agenda 2030, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är redan synliga – och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar nu. Genom utbildning,
innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda
planeten.
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Vår resa slutar inte här...
Som du läst är det mycket som görs inom hållbarhetsområdet på Svenska Spel idag.
Hållbarhetsarbetet blir ju aldrig riktigt klart, vi kan ständigt hitta nya vägar och förbättra vårt
arbete. Vi har mycket på gång och redan under hösten 2020 händer mycket spännande
inom Svenska Spel. Vi kan inte berätta om allt men några saker kan vi avslöja redan nu:
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En Human Rights Due Diligence (Risk- och
konsekvensanalys med åtgärdsplan)
kommer att genomföras i syfte att identifiera, förebygga, lindra och redogöra
för hur bolaget hanterar eventuella risker
kopplade till mänskliga rättigheter.

Vi tar fram nya hållbarhetsmål för
samtliga hållbarhetsområden.

Vi stärker ytterligare samarbetet med
idrotten för att bygga ett bättre samhälle
till exempel genom jämlik idrott.

Vi utökar arbetet med fler revisioner i
vår leverantörskedja.

Våren 20
2

1

Vi publicerar Responsible Gambling Report
där vi berättar om det senaste inom spelforskning och förebyggande arbete.

Vi kommer att erbjuda nya spännande och
individanpassade spelkollsverktyg som ska
ge våra kunder ännu bättre koll.
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Detta är en ständigt pågående resa som vi arbetar
med både tillsammans med varandra och i samspel
med andra. Vi har en hel del spännande utveckling,
analyser och aktiviteter på gång framöver. Men mer
om det får du läsa om i nästa års upplaga av Vår spelplan och i andra sammanhang.

Sedan 2015 har Svenska Spel engagerat sig i FN Global Compacts
initiativ för företagsansvar och dess principer inom områdena mänskliga
rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.
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