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Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. 
Förvaltningen av Svenska Spel sköts av avdelningen för 
bolag med statligt ägande inom näringsdepartementet.

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som 
 privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen och bokföringslagen. Bolag verksamma inom en 
viss bransch kan dessutom lyda under särskild lagstiftning. 
Det särskilda regelverket för verksamheten i Svenska Spel 

utgörs bland annat av spellagen, spelförordningen samt 
 föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Spelinspektionen. 

De licenser som Spelinspektionen har utfärdat för Svenska 
Spel-koncernens verksamhet från och med den 1 januari 2019 
finns översiktligt beskrivna på sidan 13. licenserna finns till-
gängliga på bolagets webbplats.

i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt 
ägande redogör regeringen för viktiga principfrågor av- 
seende bolagsstyrningen av statliga bolag.

Bolagsstyrningsrapport

Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel
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A   Tillämpade principer för bolagsstyrning
Utöver vad som följer av lag eller annan författning tillämpas 
följande principer för bolagsstyrning i Svenska Spel:

Statens ägarpolicy
Svenska Spel följer statens ägarpolicy och principer för 
bolag med statligt ägande 2020 (ägarpolicyn). Ägarpolicyn 
finns tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. 
Bolagsstyrningen av statligt ägda bolag framgår av ägar-
policyn. En viktig del av styrningen är att svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas i statligt majoritetsägda 
bolag. i vissa frågor har regeringen funnit skäl att, i överens-
stämmelse med Kodens princip ”följa eller förklara”, motivera 
vissa avvikelser från Koden. Exempel på sådana avvikelser är 
Kodens bestämmelser som rör beredning av beslut om nomi-
nering av styrelse och revisorer. Koden finns tillgänglig på 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning på bolagsstyrning.se.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare
En del av ägarpolicyn är principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med 
statligt ägande. Där anges att styrelsen i statliga företag, på 
motsvarande sätt som i noterade företag, ska föreslå bolags-
stämman riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare för beslut, som ska vara förenliga med principerna i 
ägarpolicyn. av riktlinjerna ska det bl.a. framgå hur de bidrar 
till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbar-
het. Årsstämman i Svenska Spel, liksom årsstämmorna i dotter-
bolagen, har beslutat om riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare och riktlinjerna tillämpas i koncernen. 
 riktlinjerna finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats.

Ägarens uppdrag
Ägaranvisningen innehåller ägarens uppdrag till koncernen 
och gäller till dess bolagsstämman beslutar om annat. Vid års-
stämman den 28 april 2020 antogs en uppdaterad ägaranvis-
ning varvid uppdragsmålen specificerades. Ägaranvisningen 
finns på Svenska Spels webbplats.

Läs mer om ägarens uppdrag på sidan 24.

Bolagsordning
Utöver aktiebolagslagens bestämmelser innehåller bolags-
ordningen inte några särskilda bestämmelser om tillsättande 
eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av 
bolagsordningen.

Styrelsenomineringsprocess
Beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter i de 
statligt ägda bolagen sker enligt de principer som beskrivs i 
ägarpolicyn. För de bolag som inte har aktier upptagna till 
handel på en reglerad marknad ersätter dessa principer 
Kodens regler. Enligt ägarpolicyn gäller bland annat följande:

nomineringsprocessen inom regeringskansliet koordine-
ras av näringsdepartementet.

För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bola-
gets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens 
sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar.

i regeringskansliets arbete med styrelsenominerings-
processen ingår dessutom en löpande egen utvärdering  
av samtliga statligt ägda bolagsstyrelser.

Eventuella rekryteringsbehov fastställs och rekryterings-
arbetet inleds.

Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas.
processen avslutas genom att nomineringarna offentlig-

görs enligt Koden.

Årsstämma
Enligt bolagsordningen har riksdagsledamöter rätt att närvara 
på årsstämman. av ägarpolicyn framgår att allmänheten bör 
bjudas in att närvara på årsstämman samt att de statligt ägda 
bolagen bör anordna någon form av arrangemang i samband 
med årsstämman där även allmänheten bereds möjlighet att 
ställa frågor till styrelsen och bolagsledningen.

Enligt ägarpolicyn ska den redovisning som styrelsen har 
att lämna på årsstämman om tillämpningen av de tidigare 
beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattnings-
havare även omfatta dotterbolagen. 

Kodregel Avvikelse Förklaring/kommentar
punkt 2.1–2.7 Bolaget ska ha en valberedning 
som representerar bolagets ägare.

Valberedning enligt Koden 
punkt 2.1–2.7 finns inte inrättad.

Styrelsenomineringsprocessen drivs och koordineras av 
näringsdepartementet i enlighet med statens ägarpolicy.

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

Fullständig styrelseutvärde-
ring har inte ägt rum under 
2020.

Då coronapandemin präglat styrelseåret 2020, såväl  
vad gäller formerna för som innehållet i styrelsens 
samman träden, beslutade styrelsen att inte genomföra 
en fullständig styrelseutvärdering. istället genomförde 
 styrelsen en begränsad utvärdering av sitt arbete med 
fokus på styrelsens arbetssätt under pandemin.

punkt 10.2 Bolagsstyrningsrapporten ska inne-
hålla uppgifter om styrelseledamöter är obe-
roende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen respektive större aktieägare.

Beroendeförhållandet till 
 bolaget, bolagsledningen  
och större aktieägare redo-
visas inte.

Statens ägarpolicy anger att i statligt helägda bolag ska 
den information som Koden föreskriver om föreslagna 
ledamöter offentliggöras, med undantag av uppgift om 
ledamöternas oberoende.

Avvikelser från Koden

Svenska Spel tillämpar Koden med de avvikelser som framgår av nedanstående tabell.

https://www.regeringen.se/
http://www.bolagsstyrning.se/
https://om.svenskaspel.se/
https://om.svenskaspel.se/
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på grund av den pågående coronapandemin hölls årsstäm-
man 2020 kombinerat i Solna och via teams. av samma skäl  
var årsstämman, med avvikelse från statens ägarpolicy, inte 
öppen för allmänheten och bolaget anordnade inte något 
arrangemang där allmänheten bereddes möjlighet att ställa 
frågor. på årsstämman närvarade samtliga styrelseledamöter.

 

B   Styrelse
Styrelsens storlek och sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 3 och 
högst 10 ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman.

Dessutom har arbetstagarorganisationerna enligt lag om 
styrelserepresentation för de privatanställda rätt att utse 3 
ordinarie ledamöter med 3 suppleanter. Enligt ägarpolicyn bör 
antalet styrelseledamöter normalt vara 6 till 8 personer med 
målsättningen att andelen av vardera kön ska vara minst 40 pro-
cent. Styrelsen består för närvarande av 9 bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter inklusive ordföranden.

av de bolagsstämmovalda ledamöterna är 4 kvinnor och 5 
män. Därutöver har styrelsen för närvarande 3 ordinarie leda-
möter och 2 suppleanter utsedda av arbetstagarorganisatio-
nerna. ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 
arbetar i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dot-
terbolag. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen, 
men närvarar vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens stämmovalda ledamöter
på årsstämman 2020 omvaldes Erik Strand (styrelseordfö-
rande), Eivor andersson, Eva-Britt gustafsson, gunilla Herlitz, 
lars nilsson, Jens Schlyter, Johan Strid och Fredrik Åhlberg till 
styrelseledamöter. anne Årneby valdes till ny ledamot av sty-
relsen. arbetstagarorganisationerna har utsett Martina ravn, 
peter andersson och Johannes gustafsson till ordinarie leda-
möter och angela ankargren, David James och Ulrika nilsson 
till suppleanter. Ulrika nilsson har begärt eget utträde ur sty-
relsen den 8 december 2020.

på sidan 43 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbild-
ning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga upp-
drag utanför bolaget och när ledamoten valdes in i Svenska 
Spels styrelse. information om ersättning till styrelseleda-
möterna som beslutades av årsstämman 2020 framgår på 
sidan 60 not 3.

Styrelsens arbetsformer
Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrel-
sens arbetsordning, som prövas och fastställs minst en gång 
per år. Kompetensfördelningen mellan styrelse, styrelsens 
utskott, styrelsens ordförande, verkställande direktör och 
internrevision finns uttryckta i styrelsens arbetsordning samt  
i styrelsens instruktioner till verkställande direktören och till 
internrevisorn.

Styrelseutskott
Styrelsen har inom sig inrättat 3 utskott – ett revisionsutskott, 
ett ersättningsutskott och ett projektutskott.

Revisionsutskott
revisionsutskottets uppgifter är de som anges i 8 kap 49§ b 
aktiebolagslagen. revisionsutskottet består av 3 ledamöter, 
vilka väljs av styrelsen årligen. ledamöter har sedan det kon-
stituerande styrelsemötet i april 2020 varit Eva-Britt gustafs-
son (ordförande), lars nilsson och Jens Schlyter. Dessutom har 
en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskot-
tets sammanträden. revisionsutskottet bereder inriktningen 
och budget för internrevisionen, men beslut fattas av styrel-
sen. Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisions-
utskottet vad gäller fastställande av riktlinjer för vilka andra 
tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets 
externa revisorer samt utnämning av internrevisor. Bolagets 
externa revisor och internrevisorn deltar i revisionsutskottets 
möten, vilket bidrar till samordning mellan den interna och 
externa revisionen. Vidare deltar bolagets finansdirektör vid 
utskottets möten som föredragande liksom styrelsens sekre-
terare. revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela 
styrelsen. revisionsutskottet har under 2020 hållit 7 samman-
träden. ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden 
framgår av redovisningen på sidan 39.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbets-
ordning som följer Koden. Utskottet består av 3 ledamöter, 
vilka väljs av styrelsen årligen. Utskottets ledamöter har 
sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2020 varit Erik 
Strand (ordförande), Eivor andersson och Jens Schlyter. Även 
vd, Hr-direktör och styrelsens sekreterare deltar. Dessutom 
har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid 
utskottets sammanträden. Styrelsen har inte delegerat någon 
beslutanderätt till ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet har under 2020 hållit 3 sammanträden. 
ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår 
av redovisningen på sidan 39.

Projektutskott
Styrelsen har inom sig inrättat ett projektutskott i syfte att 
behandla frågor som rör koncernens dotterbolag Svenska 
Spel Sport & Casino aB. Utskottets uppgifter framgår av sty-
relsens arbetsordning. Utskottet består av minst en ledamot 
som väljs av styrelsen årligen. ledamot i projektutskottet har 
sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2020 varit Erik 
Strand. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till 
utskottet. projektutskottets ledamot utför sitt uppdrag genom 
deltagande i sammanträden i styrelsen för Svenska Spel Sport 
& Casino aB.

C   Verkställande direktören
på sidan 61 redovisas information om verkställande direktören.
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Styrelsens arbete 2020
Styrelsen har under 2020 hållit 14 sammanträden och genom-
fört 2 strategiseminarier. Styrelsens arbete har i flera avseen-
den handlat om effekterna av coronapandemin med bland 
annat stängda casinon och tidvis begränsat sportspelsutbud. 
Härutöver har styrelsen framför allt fokuserat på koncernens 
strategiska inriktning, avveckling av casinot i Sundsvall, upp-
följning av koncernens spelansvarsarbete och arbete för 
 motverkande av penningtvätt, uppföljning av investeringar 
och nya produktlanseringar, samt riskupp följning. 

Då coronapandemin har präglat styrelseåret 2020 i hög 
grad, såväl vad gäller formerna för som innehållet i styrelsens 
sammanträden, har styrelsen inte genomfört någon fullständig 
utvärdering av styrelsearbetet. istället har styrelsen genomfört 
en begränsad utvärdering av sitt arbete med fokus på styrel-
sens arbetssätt under pandemin. ordföranden har i enlighet 
med ägarpolicyn informerat regeringskansliet om resultatet  
av den begränsade utvärderingen. 

Styrelsen har biträtts av styrelsesekreteraren. ledamöternas 
närvaro vid styrelsens sammanträden framgår av tabellen 
nedan.

nÄrVaro

revisionsutskott Ersättningsutskott Styrelsemöten

Erik Strand, styrelsens ordförande — 3/3 14/14

Eivor andersson, styrelseledamot — 3/3 14/14

Eva-Britt gustafsson, styrelseledamot 7/7 — 14/14

gunilla Herlitz, styrelseledamot — — 14/14

lars nilsson, styrelseledamot 7/7 — 14/14

Jens Schlyter, styrelseledamot 7/7 3/3 14/14

Johan Strid, styrelseledamot — — 14/14

Fredrik Åhlberg, styrelseledamot — — 14/14

anne Årneby, styrelseledamot — — 7/14

peter andersson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant — — 14/14

Johannes gustafsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant — — 7/14

Martina ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant 7/7 — 14/14

• Delårsrapport kvartal 3
• Sammanträffande med externrevisorn
• affärsplan och forecast
• tid och plats för årsstämma 2020
• Utvärdering av koncernchefens arbete
• Uppföljning och fastställande av koncernens 

styrande dokument
• internrevisionsplan första halvåret
• instruktion för compliancefunktionen
• Koncernens väsentlighetsanalys
• Kapitaltäckningsgaranti till Casino Cosmopol

• Delårsrapport kvartal 2
• Utvärdering av styrelsens arbete
• avveckling av casinot i Sundsvall
• Sport & Casinos lansering av vadhållning 

på hästar
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• Årsredovisning inklusive hållbarhets redo-
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• Förslag till riktlinjer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande befattnings-
havare

• Kallelse till årsstämma
• internrevisorns årsrapport och instruktion  

för internrevisionen
• tillfällig stängning av Casino Cosmopols  

4 casinon samt kapitaltäckningsgaranti till 
Casino Cosmopol
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• Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
• riskanalys
• Strategiseminarium
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spelansvarsarbetet under coronapandemin
• internrevisionsplan andra halvåret
• Sponsringsavtal med riksidrottsförbundet
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UPPFÖLJNING

1:a ansvarslinjen

Verksamhetsledning
ansvarar för att upprätthålla en god 
intern kontroll och riskhantering

2:a ansvarslinjen

Compliance
ansvarar för att stödja verksamheten i 
dess arbete med riskhantering och 
regelefterlevnad samt säkerställa att 
verksamheten följer lagar och regler

3:e ansvarslinjen

Internrevision
ansvarar för att utföra oberoende 
granskningar för att utvärdera den 
interna kontrollen inom verksamheten, 
för att säkerställa att den fungerar till-
fredsställande

Ingår i verksamheten
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Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för  
att bolaget har en god intern kontroll och formaliserade  
rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell 
rapportering och intern kontroll efterlevs.

ansvaret innefattar även att bolagets finansiella rapportering 
är upprättad i enlighet med lag, tillämpliga redovisnings-
standarder och övriga externa krav. Svenska Spel beskriver 
den interna kontrollen inom områdena: kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, 
samt uppföljning.

D   Kontrollmiljö
Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen. organisa-
tion, beslutsvägar, befogenheter och ansvar finns dokumente-
rade i styrande dokument. Värdegrund och uppför andekod 
förmedlar vilka etiska och moraliska principer som gäller på 
Svenska Spel. 

Styrelsen fastställer årligen nedanstående styrande doku-
ment, som tillsammans med lagar och andra regelverk utgör 
grunden för en god internkontroll avseende den finansiella 
rapporteringen.
• policy för intern styrning och kontroll
• arbetsordning för styrelsen
• arbetsordning för revisionsutskottet
• Styrelsens instruktion till verkställande direktören

Intern kontroll avseende finansiell 
 rapportering

• instruktion för internrevision
• riskhanteringspolicy
• Finanspolicy
• riktlinjer för attest och utbetalning
• Uppförandekod
• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
• Miljöpolicy
• policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering  

av  terrorism
• Spelansvarspolicy
• Sponsringspolicy
• Säkerhetspolicy
Svenska Spel strukturerar arbetet med intern styrning och kon-
troll enligt principen med flera ansvarsnivåer där respektive 
nivå har ett definierat ansvar och där de gemensamt bidrar till 
att koncernen uppnår sina mål genom att processen för intern 
styrning och kontroll efterlevs.

Riskbedömning
genom att arbeta strukturerat med risker och riskhantering 
strävar Svenska Spel efter att bidra till en god intern kontroll. 
Ekonomiavdelningen genomför kontinuerligt finansiella risk-
analyser och identifierar och värderar behov av eventuella 
förbättringsåtgärder för att säkerställa kvaliteten i den finan-
siella rapporteringen. Styrelsen utvärderar och övervakar 
risker och kvalitet i den finansiella rapporteringen genom 
revisionsutskottet.
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Eventuella risker i den finansiella rapporteringen diskuteras 
årligen i revisionsutskottet i dialog med bolagets externa 
 revisorer.

Utifrån en samlad bedömning fattas beslut om vilka risker 
som bedöms vara väsentliga, vilka områden revisionsut skottet 
vill fördjupa sig inom och vilka eventuella åtgärder som be - 
höver vidtas för att säkerställa en god intern kontroll.

Kontrollaktiviteter
respektive chef ansvarar för att relevanta kontrollaktiviteter 
etableras inom verksamhetens processer och rutiner, för att 
säkerställa att verksamhetens risker hanteras på lämpligt sätt. 
Det handlar om generella och mer övergripande aktiviteter 
som processbeskrivningar, fördelning av roller och ansvar, 
attestrutiner, avstämningar och uppföljningar, samt områdes-
specifika kontroller och/eller systemkontroller. Svenska Spels 
processer kopplade till den finansiella rapporteringen inne-
fattar riskbedömning, processbeskrivning, roller och ansvar 
samt vilka kontroller som finns etablerade för att hantera 
 identifierade risker. processerna och rutinerna utvärderas  
och anpassas kontinuerligt i syfte att överensstämma med 
 tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed, till-
lämpliga lagar och förordningar samt övriga externa krav.

Den koncerngemensamma ekonomifunktionen upprättar 
koncernredovisning och finansiell rapportering. i arbetet finns 
ett flertal kontrollaktiviteter i syfte att reducera risker för fel-
aktig redovisning av resultat- och balansposter. 

Information och kommunikation
Styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och instruktio-
ner som har betydelse för den finansiella rapporteringen finns 
tillgängliga på Svenska Spels intranät. respektive chef är 
ansvarig för att information som används i det löpande arbe-
tet är korrekt och att den information som används för att 
säkerställa den interna kontrollen i verksamheten är kvalitets-
säkrad. Chef är ansvarig för att säkerställa att medarbetare 
känner till och efterlever de processer och rutiner som är 
 etablerade i verksamheten. i introduktionen av nyanställda 
ingår att presentera koncernens styrande dokument och visa 
var dessa finns tillgängliga. Väsentlig finansiell information 
hanteras enbart av behörig personal och regler finns för när 
och vad som ska publiceras.

Uppföljning
respektive chef ansvarar för att uppföljning genomförs som en 
del i det löpande arbetet. respektive kontrollfunktion ansvarar 
för att planera, genomföra och rapportera uppföljning av sina 
ansvarsområden. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
riktlinjer och krav efterlevs i verksamheten samt att väsentliga 
avvikelser identifieras, rapporteras och åtgärdas.

Koncernen har en övergripande controllerfunktion som 
ansvarar för koncerngemensam styrning, processer och upp-
följning.

respektive affärsområde har en egen controller som ingår  
i affärsledningen. 

Den koncernövergripnade controllerfunktionen säkrar att 
uppföljning görs mot mål. Fördjupade analyser görs av resul-
tat och levereras i en samlad månadsrapport. rapporten leve-
reras till ledning och verksamhetsansvariga, samt i valda delar 
till styrelsen. Styrelsen delges finansiell information vid varje 
ordinarie styrelsemöte, samt i månadsvis vd-rapport. Detalje-
rad finansiell rapportering delges ej mellan respektive affärs-
område.

Verkställande direktören har vid styrelsemötet i december 
för styrelsen i Svenska Spel skriftligen redovisat den gransk-
ning som gjorts av koncernens policyer under det senaste 
året. Koncernens juristavdelning är ansvarig för att samordna 
den årliga rapporten till styrelsen. Den enhet i bolaget som 
ansvarar för en policy, ansvarar även för att kontrollera att den 
efterlevs, och av redovisningen ska det framgå om väsentliga 
avvikelser har förekommit.

Svenska Spel har en funktion för internrevision som rappor-
terar direkt till styrelsens revisionsutskott. internrevisionen 
assisterar styrelsen och verkställande direktören med obero-
ende och objektiva granskningsuppdrag, vilket syftar till att 
föreslå åtgärder och förbättringsprogram. Funktionen stödjer 
koncernens övriga enheter att nå sina mål genom att utvärdera 
effektiviteten i processerna för styrning och riskidentifiering.


