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Kvartal 1 2022

1 935 MSEK 595 MSEK

Rörelsemarginal, netto (30) 

-5%
Nettospelintäkter (1 999)

31% 
Tillväxt online (22)

Rörelseresultat (598)

Januari - Mars
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Året som gått 
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2021 i korthet

• Casino Cosmopol öppnade efter 465 dagar efter att ha 
hållit stängt i över ett år på grund av pandemin.

• Nya sponsoravtal med Svenska Skidförbundet, 
Svenska Damhockeyligan, Svenska Hockeyligan 
och HockeyAllsvenskan.

• Stärkt arbete med spelkoll.
• 257 MSEK delades ut till svensk idrott i hela landet.
• Nettospelintäkterna ökade till 8 144 MSEK (7 674). 

Rörelseresultatet ökade till 2 468 MSEK (2 395)
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Så här gick det 2021

20 MDKR 8,1 MDKR

2,5 MDKR (30%) 2,9 MDKR
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Bruttospelsintäkter (18) Nettospelsintäkter (7,7)

Rörelseresultat (2,4 (31%)) Föreslagen utdelning till ägaren (3,2)
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Nettospelintäkter 2021

Ombud Online Restaurang & 
BingohallarCasino Övrigt
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Stark utveckling online 

Online nettospelintäkter 2017-2021 Online per affärsområde 
2021 

Koncern

Sport & 
Casino

Tur
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44%
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Rörelseresultat 2021

Minskningen av rörelseresultatet kan i huvudsak förklaras av 
spelskatt som infördes 2019.

2017 2018 2019 2020 2021
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123%

Ekonomiska mål

*) Den 31 mars 2020 meddelade Svenska Spel att styrelsen i 
samråd med ägaren fattat beslut om att dra tillbaka sitt förslag om 
utdelning. Utdelningsförslaget om 850 MSEK, eller 42% exklusive 
uppskjuten skattefordran, är senarelagt.

*) Det högre värdet förklaras av att ingen utdelning 
avseende 2019 års resultat lämnades till ägaren.

Mål 20-40%
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Värdeskapande i alla led

Nöjd-kund-index (NKI), 5 år

2019 2021
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Marknaden idag

Spelreklamen 
ner ca 40% 
jämfört med 
2019

Utmaning:
Vikande 
kanalisering 
inom nät-
casinon

70 000 
personer i 
SpelpausKonsolidering

Spellag-
stiftningen 
fungerar
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Sport & Casino
• Vi vässade vårt kunderbjudande och lanserade en ny 

plattform för sportsbetting i samarbete med 
Draftkings. 

• Konceptet Spela tillsammans fortsätter att öka 
i popularitet, såväl kunder emellan som mellan ombud 
och kunder. Vi förfinade lösningarna och utbudet är 
numera tillgängligt både över disk och online.

• Vi lanserade flera hundra nya nätcasinospel, inklusive 
populära Mega Moolah, samt en ny lobby med fokus 
på funktionalitet och enkelhet. 
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Tur
• Vi lanserade flera spelnyheter. I nya Vikinglotto är 

sannolikheten att jackpoten faller ut nu större än 
tidigare. Ett stort arbete har lagts på att förbereda för 
försäljning av andelsspel online, som kommer att 
lanseras i början av 2022. 

• Triss, ett av Sveriges mest älskade varumärken, 
firade 35 år med bland annat en jubileumslott med 
extra många miljonvinster.

• Allt fler kunder väljer att möta oss på webben. 
Pandemin påskyndade trenden, då fler och fler valt 
att använda digitala tjänster både för spel och annan 
underhållning. Vi fortsatte att utveckla det digitala 
erbjudandet.
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Casino Cosmopol 
& Vegas

• Den 7 juli öppnade våra tre landbaserade casinon efter 
att ha varit stängda i 465 dagar på grund av pandemin. 

• Bland årets nya ansvarsåtgärder på Casino Cosmopol 
märks ’carded play’ som innebär att ett personligt kort 
med pinkod krävs för att spela på våra spelautomater. 
Dessutom är spelborden numera kontantlösa och marker 
kan bara köpas i kassan. Båda åtgärderna gör det 
enklare för oss att följa spelen och gästerna. 

• Under året lanserade vi nya casinocosmopol.se. 
Utveckling kommer fortsätta med uppdaterad design, 
utvecklat spelansvar och flera nya funktioner såsom 
inloggat läge.
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Våra viktigaste
hållbarhetsfrågor

Affärsansvar
För oss innebär affärsansvar 
bland annat kundernas 
trygghet och spelsäkerhet, 
aktivt arbete mot matchfixning, 
penningtvätt och annan 
brottslighet.

Spelkoll
Med hjälp av smart teknologi 
och mänsklig omtanke arbetar 
vi för att spelandet ska förbli 
glädjefyllt. Den som spelar 
behöver 
enkelt få koll på sitt 
spelande. 

Samhälls-
engagemang
Idrott stärker samhället. 
Genom vår sponsring verkar vi 
för att idrott ska kunna utövas 
av alla och för allas lika
förutsättningar att 

utvecklas.

Medarbetare
Hos oss får medarbetarna 
möjlighet att växa och vi är 
stolta över att vara en 
arbetsplats där hälsa, 
professionell utveckling och 
ansvar alltid är i fokus. 

Miljö & Klimat
Vi arbetar strategiskt och 
långsiktigt för att minska 
Svenska Spels miljö- och 
klimatpåverkan. Fokus ligger 
på områden där vi har störst 
negativ påverkan och störst 
möjlighet att göra positiv 
skillnad.
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Forskning & 
utbildning

Restriktiv 
marknadsföring

Övervakning 
i realtid

Kund-
avstängningar

Omsorgssamtal Spelansvars-
verktyg

Vi är ledande 
på spelansvar
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Stort idrotts- och 
samhällsengagemang

100 MSEK till 
ungdomsidrott 
varav 39 MSEK 
i utbetalningar 
till Gräsroten

Totalt 257 MSEK 
i sponsring och 
ekonomiska 
bidrag till 
idrotten

Huvudsponsor 
till de största 
idrotterna

132 MSEK 
i sponsring av 
kvinnliga 
idrottare

Jämlik idrott
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Spelkoll Medarbetarna

Spelupplevelsen

Fokus 
framåt
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Spela tillsammans
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