
Sammanfattning av tredje kvartalet
• Nettospelintäkterna för koncernen 

uppgick till 1 954 MSEK (1 973), en minsk-
ning med 19 MSEK eller 1%. 

• Rörelseresultatet för koncernen upp-
gick till 681 MSEK (696), en minskning 
med 15 MSEK eller 2%.

• Resultatet för koncernen uppgick till 
544 MSEK (552), en minskning med 
8 MSEK eller 1%.

• Rörelsemarginalen uppgick till  
35% (35).

• Imagevärdet uppgick till 49% (53) och 
är fortsatt högst bland spelbolagen.

• Vi erbjuder våra kunder möjlighet att 
ge bort Triss digitalt med olika bud-
skap, till exempel ”du är bäst” och 
”krya på dig”.

• Sport & Casino har lanserat Fullträff,  
ett nytt högvinstspel.

• Casino Cosmopol i Göteborg har firat 
20-årsjubileum.

• Vi har lanserat identifiering med 
mobilt BankID hos våra ombud.

MSEK
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Nettospelintäkter 1 954 1 973 5 852 5 911 8 144
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.1) 1 409 1 392 4 213 4 064 5 602
Rörelsekostnader –738 –697 –2 433 –2 204 –3 144
Rörelseresultat 681 696 1 808 1 867 2 468
Investeringar (immateriella och materiella) 68 16 142 39 82

Strategiska nyckeltal
Image % 49 53 — — —
Rörelsemarginal %1) 35 35 31 32 30

1) Definition se sidan 17.

Stark rörelsemarginal
trots utmanande tider 
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Sammanfattning av perioden januari–september
• Nettospelintäkterna för koncernen 

uppgick till 5 852 MSEK (5 911), en 
minskning med 59 MSEK eller 1%. Utfal-
let jämförs mot en stängd casinoverk-
samhet under första halvåret 2021.  
Lägre nettospelintäkter är bland annat 
en effekt av stärkta spelansvarsåtgär-
der genom nya insättningsgränser 
och att vi inte lyckats möta förra årets 
försäljning av lotter. Andelen sunda 
intäkter1) fortsätter att öka.  

• Rörelseresultatet för koncernen upp-
gick till 1 808 MSEK (1 867), en minskning 
med 60 MSEK eller 3%.

• Resultatet för koncernen uppgick  
till 1 436 MSEK (1 482), en minskning 
med 45 MSEK eller 3%.

• Rörelsemarginalen uppgick till 31% (32).

• Svenska Spel har förlängt avtalet  
med Svenska Fotbollförbundet till  
och med 2028.

• I mars höjdes jackpottaket på Euro-
jackpot från cirka 900 miljoner kronor 
till 1,2 miljarder kronor. Samtidigt 
 utökades antalet dragningar till två  
per vecka.

• Vi har lanserat andelsspel online för 
våra nummerspel.

• Vi har lanserat Min spelkoll, en ny 
tjänst som ger våra kunder bättre 
överblick över sitt spelande och som 
identifierar riskfyllda spelmönster.

• Svenska Spel Sport & Casino har 
 tecknat ett treårigt avtal med Svensk 
Travsport. 

Nettospelintäkter  
(5 911)

5 852  
MSEK

31
procent

Rörelsemarginal  
(32)

1) Definition se sidan 20.
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Koncernens nettospelintäkter för kvarta-
let är 1 954 MSEK (1 973), vilket är en minsk-
ning med 1 procent. Rörelseresultatet på 
681 MSEK (696) är en minskning med 2 
procent, och rörelsemarginalen uppgår 
till 35 procent (35) vilket är ett styrke-
besked. 

Nettospelintäkterna för affärsområde 
Sport & Casino minskar under kvartalet 
med 7 procent jämfört med samma kvar-
tal föregående år. Jämförelsetalen är fort-
satt utmanande till följd av stärkta spel-
ansvarsåtgärder, men åtgärderna har en 
positiv effekt på andelen sunda intäkter 
som under kvartalet når den högsta 
nivån någonsin.

Affärsområde Tur ökar nettospel-
intäkterna med 3 procent jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. 

Eurojackpot, ett av våra mest populära 
nummerspel, fortsätter att gå bra och 
våra kunder gillar spänningen med höga 
jackpottar. 

För affärsområde Casino Cosmopol & 
Vegas minskar nettospelintäkterna med 
4 procent, detta i jämförelse med samma 
kvartal föregående år då våra landbase-
rade casinon för första gången hade helt 
öppet igen efter att ha varit stängda 15 
månader under pandemin.

För koncernen som helhet så ökar affä-
ren online med 5 procent jämfört med 
samma kvartal förra året, och står för  
50 procent (47) av koncernens netto-
spel intäkter under kvartalet.

Konjunktursvängningar har historiskt 
inte haft någon större påverkan på spel-
marknaden, men just nu finns en osäker-
het framåt och vi följer därför extra nog-
grant utvecklingen i omvärlden.

Nya spelupplevelser inom alla 
affärsområden
Vi fortsätter att investera i nya spelupp-
levelser och ett ännu bättre kundmöte. 
En av kvartalets stora nyheter är hög-
vinstspelet Fullträff som öppnade för 
spel i slutet av september. Det har minst 
50 miljoner i potten och spelas genom 

att tippa antal mål i 13 fotbollsmatcher – 
ett skicklighetsspel som kompletterar 
våra övriga sportspel på ett bra sätt. 
Inom affärsområde Sport & Casino har vi 
även förbättrat spelupplevelsen i våra 
poolspel, och har dessutom lanserat  
vårt första livebingospel, Monopoly Big 
 Baller.

Triss är Sveriges populäraste skraplott 
och under kvartalet har vi lanserat en ny 
BilTriss med chans att skrapa fram en 
Tesla Model Y. Våra kunder kan nu också 
ge bort Triss digitalt med olika budskap, 
till exempel ”du är bäst” och ”krya på dig”. 

Vi digitaliserar och förbättrar spelupp-
levelsen och kundmötet även hos våra 
ombud. Den senaste nyheten är identi-
fiering via mobilt BankID vilket förenklar 
för både kunder och ombud. När det 

Vi gör en bra prestation  
i utmanande tider.”

Svenska Spel-koncernen gör en bra prestation under det 
tredje kvartalet med en stark rörelsemarginal i nivå med före-
gående år. Vi fortsätter att investera i nya spelupplevelser 
inom alla affärsområden. Parallellt med detta ger vårt fokus 
på hållbart spelande en positiv effekt på andelen sunda 
intäkter, som under kvartalet når den högsta nivån någonsin.
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gäller insättningar till kundernas spelkon-
ton har vi lanserat möjligheten till direkt-
betalning med Swedbank Express. 

Casino Cosmopol i Göteborg har firat 
20-årsjubileum och passade samtidigt 
på att inviga de nyrenoverade lokalerna. 
Gästerna fick uppleva livemusik, show 
med Joe Labero, akrobater och happe-
nings. På Casino Cosmopol i Stockholm 
har vi introducerat travkvällar som en 
möjlighet för travintresserade att se på 
trav, umgås och äta gott.

Miljonvinster till kunderna 
Under kvartalet har vi delat ut 58 miljon-
vinster inom nummerspel och lotter till  
ett totalt värde om mer än 206 miljoner 
kronor. Kvartalets högsta vinst var en 
 Klöver-Trissvinnare som skrapade fram en 
vinst på 100 000 kronor i månaden i 10 år, 
totalt 12 miljoner kronor. Lotto har bidragit 
med 19 miljonvinster under  kvartalet och 
Eurojackpot har levererat 17 miljonvinster. 
Eurojackpot ingår i ett europeiskt samar-
bete och i juli föll den maximala jackpoten 
på över en miljard kronor ut till en spelare i 
Danmark. Vi  hoppas att det är Sveriges tur 
nästa gång.

Våra sportspel har levererat 29 miljon-
vinster under kvartalet varav Stryktipset 
står för 22. Den första lördagen i septem-
ber blev en rekorddag med hela 13 miljon-
vinster på Stryktipset. Totalt har Stryktip-
set levererat 51 miljonvinster hittills under 
året, och rekordet från 2015 på 52 miljon-
vinster kan passeras under nästa kvartal.

Som huvudsponsor för damlands-

laget i fotboll är vi stolta över prestatio-
nen i EM i England som tog vårt landslag 
ända till semifinal. Framgången ökar 
intresset för damfotboll vilket är gläd-
jande, inte minst för alla dam- och flicklag 
i landet. Mästerskapet gav inte bara 
framgångar på fotbollsplanen, utan 
 skapade också ett stort engagemang 
hos våra sportspelskunder vilket gav  
en avsevärd ökning av antalet unika 
 kunder och av omsättningen per match. 
Det var även ett stort intresse bland 
 lottkunderna för vår fotbolls-Triss, som 
presenterades i samarbete med Svenska 
Fotbollförbundet.

Inom sponsring har vi delat ut 50 nya 
elitidrottsstipendier på 50 000 kronor 
vardera. Stipendiaterna är verksamma 
inom 38 olika idrotter och tillskottet  
ger dem bättre möjlighet att kombinera 
idrottande på elitnivå med högre 
 studier. 

Spel är underhållning, drömmar, spän-
ning och glädje. Därför är vi extra glada 
att andelen sunda intäkter når historiskt 
höga nivåer under kvartalet. Det visar att 
vi ger våra kunder underhållande spel-
upplevelser på ett ansvarsfullt sätt. Spel 
ska vara roligt och vi vill att det ska vara 
till glädje för alla.

Visby den 25 oktober 2022

Patrik Hofbauer
Vd och koncernchef
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Hos Svenska Spel hittar du några av Sveriges mest omtyckta varumärken som Lotto, Triss, Stryktipset 
och Oddset. I Casino Cosmopol har vi tre internationella landbaserade casinon som erbjuder klassiska 
casinospel som roulette, Black Jack och poker. På valda restauranger och bingohallar runt om i landet 
hittar du våra Vegasautomater. Svenska Spels verksamhet fördelas på tre affärsområden:  
Sport & Casino, Tur och Casino Cosmopol & Vegas.

Casino Cosmopol & Vegas
Casino Cosmopol har ensamrätt på landbaserade 
internationella casinon i Sverige. På våra casinon i 
Malmö, Göteborg och Stockholm finns de flesta 
kända casinospelen. Casino Cosmopol arrange-
rar också populära pokerturneringar och under-
hållning av olika slag.

Learn2Play är koncept för gäster som vill prova 
på casinospel i ett lugnare tempo och med lägre 
insatser eller utan pengar. Utöver spel erbjuds 
god mat och dryck på våra casinon.

Vegas är ett värdeautomatspel med speltyper 
som till exempel hjulspel, videopoker och Keno. 
Vegas är det enda tillåtna värdeautomatspelet i 
Sverige. Automaterna finns på behöriga restau-
ranger med serveringstillstånd och i bingohallar.

Tur
Våra turspel ger spelglädje i vardagen. Det kan 
vara en Triss som skrapas på mobilen eller en 
Eurojackpot-rad som läggs tillsammans med 
vännerna i butiken.

Till turspel hör nummerspelen Lotto, Keno, 
Joker, Vikinglotto och Eurojackpot samt lotterna 
Triss och SkrapSpel, som alla erbjuds både online 
och fysiskt hos våra ombud. Utöver dessa finns 
också ett 15-tal digitala lotter som bara erbjuds 
online. 

Sport & Casino
Våra sportspel förenar dramatiken i idrottsupp-
levelsen med spänningen i vadslagningen. 
Svenska Spel Sport & Casino erbjuder ett hel-
täckande utbud av attraktiva spel inom sport,  
trav & galopp samt casino.

I våra sportspel ingår Oddset och fotbolls- 
tipsen Stryktipset, Europatipset, Måltipset och 
Topptipset. I trav & galopp ingår bland annat 
High Five. Bland casinospelen återfinns nätpoker, 
nätcasino och Bingo. Spelen kan köpas hos våra 
ombud, på svenskaspel.se och i mobilen. 

Om Svenska Spel
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Nyheter inom våra affärsområden
Vi arbetar kontinuerligt med att bredda 
vårt produktutbud och förbättra kund-
upplevelsen. Tur har lanserat andelsspel 
online för nummerspel som är ett sätt att 
öka chansen att vinna utan att öka insat-
sen. Vi har också förbättrat upplevelsen i 
samband med rättning av våra nummer-
spel.

 Jackpottaket för Eurojackpot har höjts, 
så nu finns chansen att vinna över en mil-
jard kronor. Dessutom finns numera två 
jackpotchanser i veckan med dragningar 
tisdag och fredag.

 Vi har lanserat två nya turspel Nokka-
Pokka och Fruttis.

Bland nyheterna för Tur finns möjlig-
heten att ge bort Triss digitalt med olika 
budskap, till exempel ”du är bäst” och 
”krya på dig”.

Sveriges och Sport & Casinos största 
tipstävling Tips-SM firade 25-årsjubileum  
i februari. Vi har märkt att lagtävlingen 
ökat i popularitet och att våra kunder 
gärna spelar tillsammans, såväl som mot 
varandra. 

Sport & Casino har lanserat Fullträff, ett 
nytt högvinstspel där det gäller att tippa 
antal mål i varje match och där 13 rätt ger 
minst 50 miljoner kronor i högsta vinst-
gruppen. Dessutom har vi lanserat vårt 
första livebingospel, Monopoly Big  Baller.

Casino Cosmopol i Göteborg har haft 
nyöppning efter renovering av lokalerna 

och firat 20-årsjubileum. 
Vegas har under perioden lanserat tre 

nya casinospel. 

Uppfyllelse ekonomiska mål samt image
Svenska Spel har tre ekonomiska mål. De 
ekonomiska målen innebär en soliditet, 
det vill säga andel eget kapital i förhål-
lande till balansomslutning, på 20–40 
procent, att bolaget ska ge en utdelning 
på minst 80 procent av årets resultat 
efter skatt samt att rörelsemarginalen 
över tid ska uppgå till 30 procent. Rörel-
semarginalen för januari– september 
uppgick till 31 procent (32) och solidite-
ten per 30 september uppgick till 34 pro-
cent. 

Allmänhetens förtroende för Svenska 
Spel, dess varumärken och ansvarsta-
gande är avgörande då konkurrenterna 
delvis erbjuder liknande spelformer. Ima-
gevärdet som mäter andelen svenskar 
mellan 18 och 75 år som är positiva till 
bolaget uppgick till 49 procent (53). 
Minskningen förklaras av att andelen 
neutralt inställda ökar. Vår image är fort-
satt högst med ett stort avstånd till kon-
kurrenterna.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den oroliga omvärldssituationen med 
kriget i Ukraina gör att IT-säkerhetsfrågor 
står högt på vår agenda. Vi arbetar med 
våra kontinuitetsplaner för att säkerställa 

Övrig information
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både drift- och informationssäkerhet när 
risken för cyberattacker ökar än mer. Det 
handlar om att skydda våra informations-
tillgångar men också om att säkerställa 
tillgänglighet och integritet för våra kun-
der. Omsorg om våra kunder och gäster 
är en förutsättning för en långsiktigt håll-
bar affär. Ytterligare information om risker 
och riskhantering återfinns i Svenska 
Spels årsredovisning 2021.

Omvärld och framtid
Den svenska spelmarknaden fortsätter 
att växa trots det osäkra makroekono-
miska läget. Den totala nettoomsätt-
ningen för andra kvartalet 2022 uppgick 
till cirka 6 750 MSEK, hittills i år är det en 
ökning med cirka 5 procent jämfört 
med samma period föregående år. Till-
växten drivs framför allt av nätcasino 
som under andra kvartalet för första 
gången blev den spelform som hade 
högst omsättning. Marknadstillväxten 
för nätcasino förväntas bli cirka 20–25 
procent under 2022. Den höga tillväxt-
takten beror främst på borttagandet av 
de tillfälliga insättningsgränserna kopp-
lade till pandemin. 

Vi ser flera indikationer på att det 
 ekonomiska läget försämras. Detta i kom-
bination med hög inflation gör att Sve-
rige går in i en djupare lågkonjunktur 
nästa år än vad som tidigare förutspåtts. 
Hur det kommer påverka konsumenters 
vilja att spela om pengar är svårt att för-
utspå. Konjunktursvängningar har histo-
riskt sett inte haft någon större påverkan 
på spelmarknaden, men nu finns en 
 osäkerhet framåt. 

Den höga konkurrensen på spelmark-
naden och en omfattande sportkalender 
driver ökade medieinvesteringar, det 
visar en rapport från Statskontoret. 
Reklamtrycket i Sverige är nu tillbaka på 
samma nivå som före pandemin och 
omregleringen av spelmarknaden. Sam-
tidigt har det skett stora förflyttningar i 
spelbolagens marknadsföring, från tradi-
tionella till digitala medier. Andelen spel-
reklam i digitala medier har mer än för-
dubblats sedan 2017 och är idag större än 
andelen spelreklam i traditionella medier. 

I vår omvärld ser vi en trend av alltmer 

restriktiva lagar kring spelreklam. Dan-
mark beslutade nyligen om en lagänd-
ring för spelreklam i samband med live-
sända sportevenemang. Andra länder 
som också vidtagit åtgärder är Spanien 
och Italien som förbjudit spelbolag som 
sponsorer inom fotboll, medan Storbri-
tannien förbjudit kändisar och idrottslag 
från att medverka i spelreklam. I likhet 
med Svenska Spel har flera av de nord-
iska spelbolagen implementerat spelan-
svarsåtgärder i form av bland annat 
insättnings- och förlustgränser.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat 
efter balansdagen.

Omsorg om våra kunder och 
gäster är en förutsättning för 
en långsiktigt hållbar affär.”

Medarbetare
Medarbetarna driver Svenska Spel 
framåt. Vi är övertygade om att en- 
gagerade medarbetare ger nöjda 
kunder. Svenska Spel ska vara ett 
attraktivt bolag där medarbetare 
utvecklas oavsett ålder, kön och  
bakgrund och där vi i sann laganda 
 jobbar för att skapa upplevelser  
som ger glädje till våra kunder. 

Vi följer upp medarbetarnas 
engagemang i arbetet då det är en  
av flera nycklar till att nå våra strate-
giska mål. Engagemangsindex uppgick 
till 76 (70) på en skala 0–100. Employee 
Net Promoter Score (eNPS) är ett annat 
värde vi följer upp och som mäter hur 
sannolikt det är att medarbetarna 
skulle rekommendera Svenska Spel 
som arbetsgivare till en vän eller 
bekant. Värdet för eNPS, som mäts på 
en skala -100 till 100, uppgick till 25 (10) 
vid senaste mätningen. Jämförelsetal 
för engagemangsindex och eNPS 
avser mätningen i oktober 2021.

Antalet anställda vid utgången av 
tredje kvartalet uppgick till 1 503 (1 372). 
Ökningen förklaras av fler anställda 
främst inom casinoverksamheten  
och IT. 

Vi eftersträvar en jämn könsbalans 
bland medarbetare och chefer, där 
könsfördelningen bland cheferna ska 
ligga i fördelningen 50/50 procent. 
 Fördelningen bland cheferna var 39 
procent (39) kvinnor respektive 61 pro-
cent (61) män. Motsvarande andel för 
medarbetare med tillvidareanställning i 
koncernen var 37 procent (34) kvinnor 
och 63 procent (66) män. I koncernen 
uppgick andelen medarbetare med 
utländsk bakgrund till 28 procent (31). 
För att förbättra könsfördelningen 
kvalitetssäkrar vi rekryteringsproces-
sen och säkerställer att alla sökande har 
samma förutsättningar att söka lediga 
befattningar. Vid rekrytering efter-
strävas att det finns slutkandidater av 
bägge könen.

Läs mer om våra  medarbetare om.svenskaspel.se/ 
hallbarhet/medarbetare

Medarbetare

1 503
(1 372) antal anställda i  

Svenska Spel per 30 september
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Intäktsutveckling

Intäkter juli–september 2022
Nettospelintäkterna uppgick till 1 954 
MSEK (1 973), en minskning med 19 MSEK 
eller 1 procent. Vårt fokus på hållbart 
spelande ger en positiv effekt på ande-
len sunda intäkter, som under kvartalet 
når den högsta nivån någonsin. 

Nettospelintäkter per affärsområde
Effekter av våra stärkta spelansvarsåtgär-
der som införts för att kunderna inte ska 
spela för mer än de har råd med har 
påverkat tillväxten för Sport & Casino 
och Vegas negativt. Åtgärden har haft 
avsedd positiv effekt på andelen sunda 
intäkter och sunda kunder.
Nettospelintäkterna för affärsområde 
Sport & Casino uppgick till 490 MSEK 
(526), en minskning med 36 MSEK eller  
7 procent. 

Affärsområdet Tur redovisade 1 184 
MSEK (1 155) i nettospelintäkter, en ökning 
med 29 MSEK eller 3 procent. Nummer-
spelet Eurojackpot är fortsatt mycket 
populärt bland våra kunder. 

Affärsområdet Casino Cosmopol & 
Vegas redovisade 279 MSEK (292) i netto-
spelintäkter, en minskning med 13 MSEK 
eller 4 procent. Nettospelintäkterna för 
Casino Cosmopol uppgick till 148 MSEK 
(132) och för Vegas uppgick nettospel-
intäkter till 131 MSEK (160). Fler kunder spe-
lar Vegas men för mindre pengar som 
också är en effekt av stärkta spelansvars-

åtgärder.

Nettospelintäkter per säljkanal
Nettospelintäkterna Online ökade med 
47 MSEK till 979 MSEK (932) eller 5 pro-
cent. Av koncernens totala nettospel-
intäkter uppgick försäljningskanalen 
Online till 50 procent (47), varav mobil  
41 procent (38). 

I Ombudskanalen minskade netto-
spelintäkterna med 46 MSEK till 688 MSEK 
(735). I Restaurang & Bingohallar mins-
kade nettospelintäkterna med 29 MSEK 
till 131 MSEK (160).

Nettospelintäkterna i försäljningska-
nalen Casino (landbaserade) uppgick  
till 148 MSEK (132).

Intäkter januari–september 
2022
Nettospelintäkterna uppgick till 5 852 
MSEK (5 911), en minskning med 59 MSEK 
eller 1 procent. Utfallet jämförs mot en 
stängd casinoverksamhet första halvåret 
2021.

Nettospelintäkter per affärsområde 
Nettospelintäkterna för affärsområdet 
Sport & Casino uppgick till 1 530 MSEK  
(1 772), en minskning med 242 MSEK eller 
14 procent. Minskningen förklaras av 
inställda sportevent i inledningen av 
 året och effekter av stärkta spelansvars-

åtgärder, men även av tuffa jämförelsetal 
2021.

Affärsområdet Tur redovisade 3 516 
MSEK (3 564) i nettospelintäkter, en 
minskning med 48 MSEK eller 1 procent. 
Jämförelsen förklaras bland annat av att 
vi inte lyckats möta förra årets försäljning 
av lotter. 

Affärsområdet Casino Cosmopol & 
Vegas redovisade 805 MSEK (575) i netto-
spelintäkter, en ökning med 230 MSEK 
eller 40 procent. Nettospelintäkterna för 
Casino Cosmopol jämförs mot en stängd 
verksamhet första halvåret 2021.

Nettospelintäkter per säljkanal 
Nettospelintäkter Online uppgick till
 2 874 MSEK (2 948), en minskning med  
73 MSEK eller 2 procent. Av koncernens 
totala nettospelintäkter uppgick försälj-
ningskanalen Online till 49 procent (50), 
varav mobil 40 procent (38). 

I Ombudskanalen minskade netto-
spelintäkterna med 202 MSEK till 2 151 
MSEK (2 353). I Restaurang & Bingohallar 
minskade nettospelintäkterna med  
33 MSEK till 410 MSEK (443).

Nettospelintäkterna i försäljnings-
kanalen Casino (landbaserade) ökade 
med 263 MSEK till 395 MSEK (132).

Nettospelintäkter per säljkanal, %

Online 50 (47)
 –  varav mobil 41 (38)
 –  varav desktop 9 (10)

Restaurang & 
Bingohallar 7 (8)

Övrigt 0(1)

Casino 8 (7)

Ombud 35 (37)

Q3

Nettospelintäkter per affärsområde, %

Casino 
Cosmopol  
& Vegas 14 (15)

Sport & Casino 
25 (27)

Tur 61 (59)

Q3
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Finansiell ställning och resultat

Resultat juli–september 
2022
Rörelseresultatet för tredje kvartalet 
uppgick till 681 MSEK (696) vilket är en 
minskning med 15 MSEK eller 2 procent 
jämfört med 2021. Minskningen förklaras 
av lägre nettospelintäkter, högre kostna-
der för produktutveckling och IT men 
även av lanseringskostnader för nytt 
spel.

Rörelsekostnaderna uppgick till 738 
MSEK (697), en ökning med 40 MSEK eller 
6 procent. 

Rörelsemarginalen uppgick till 35 pro-
cent (35).

Finansnettot uppgick till 6 MSEK (-0). 
Totalresultatet för tredje kvartalet 

uppgick till 544 MSEK (552), vilket är 8 
MSEK lägre än motsvarande kvartal 2021.

främst ombyggnad av kontor i Visby och 
Casino Cosmopol i Göteborg. Investe-
ringar i immateriella tillgångar uppgick  
till 45 MSEK (18) och avser bland annat 
utveckling av spelplattform, nya spel 
och stödsystem. 

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick vid 
periodens slut till 1 987 MSEK (3 451). 
 Soliditeten uppgick till 34 procent (46).

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till 1 821 MSEK (1 801). 
Kassaflödet från investeringsverksamhe-
ten uppgick till -75 MSEK (-6), vilket är 
 nettot av inköp och avyttringar avse-
ende materiella, immateriella och finan-
siella tillgångar. Investeringar i finansiella 
tillgångar uppgick till 79 MSEK (113) och 
avyttringar till 146 MSEK (147).

Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till -2 943 MSEK 
(-3 273). Förändringen avser utbetalning 
till ägaren svenska staten med 2 900 
MSEK (3 200). Periodens kassaflöde 
 uppgick till -1 197 MSEK (-1 478). Likvida 
medel uppgick vid periodens slut till        
2 406 MSEK (3 603).

Moderbolag 
Nettospelintäkterna uppgick till 3 926 
MSEK (4 007), en minskning med 81 MSEK 
eller 2 procent jämfört med samma 
period 2021. Rörelsemarginal

Rörelseresultat och rörelsemarginal
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Rörelseresultatet uppgick till 1 581 
MSEK (1 672), vilket är en minskning med 
91 MSEK eller 5 procent.

Moderbolagets investeringar i materi-
ella anläggningstillgångar uppgick till  
75 MSEK (19) och investeringar i immate-
riella tillgångar uppgick till 45 MSEK (18). 
Investeringar i finansiella tillgångar upp-
gick till 79 MSEK (113) samt avyttringar 
med 146 MSEK (147).

Resultat januari–september 
2022
Rörelseresultatet för perioden uppgick 
till 1 808 MSEK (1 867) vilket är en minsk-
ning med 60 MSEK eller 3 procent jämfört 
med 2021. Minskningen förklaras av lägre 
nettospelintäkter men främst av högre 
rörelsekostnader.

Rörelsekostnaderna uppgick till 2 433 
MSEK (2 204), en ökning med 229 MSEK 
eller 10 procent. Ökningen är bland annat 
kopplat till att casinoverksamheten är 
igång men även en effekt av nya avtal 
med Svenska Skidförbundet, Svenska 
Damhockeyligan AB, Svenska Hockey-
ligan AB och HockeyAllsvenskan AB. 
Övriga kostnadsökningar avser bland 
annat satsningar på teknologi och 
 produktutveckling. 

Rörelsemarginalen uppgick till 31 pro-
cent (32). 

Finansnettot uppgick till 4 MSEK (-1).  
Av finansnettot bestod 2 MSEK (2) av en 
nettovärdeförändring av finansiella pla-
ceringar och obetalda vinster i lotteriet 
Triss Månadsklöver.

Totalresultatet för perioden uppgick 
till 1 436 MSEK (1 482), vilket är 45 MSEK 
lägre jämfört med samma period 2021.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick till 97 MSEK (21) och avser 
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Rapport över totalresultat
Koncern

MSEK Not
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Nettospelintäkter 2 1 954 1 973 5 852 5 911 8 144
Övriga intäkter 2 67 52 205 62 113
Spelskatt –376 –375 –1 103 –1 112 –1 545
Direkta kostnader i spelverksamheten m.m. –236 –259 –741 –797 –1 110
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 409 1 392 4 213 4 064 5 602

Aktiverat arbete för egen räkning 10 2 27 8 10

Personalkostnader –245 –217 –822 –746 –1 040
Övriga externa kostnader –408 –389 –1 354 –1 184 –1 737
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella  anläggningstillgångar –84 –92 –257 –274 –367
Andel av resultat från joint venture — — — 0 –1
Rörelseresultat 681 696 1 808 1 867 2 468

Resultat från finansiella investeringar
Ränte- och övriga finansiella intäkter 21 6 87 3 14
Ränte- och övriga finansiella kostnader –16 –6 –83 –4 –15
Summa finansiella poster 6 –0 4 –1 –0

Resultat efter finansiella poster 687 696 1 811 1 867 2 468
Skatter –142 –144 –375 –386 –511
PERIODENS RESULTAT 544 552 1 436 1 481 1 957

Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 544 552 1 436 1 481 1 957

Övrigt totalresultat 
Andel av övrigt totalresultat från joint venture — — — 0 0
Summa totalresultat 544 552 1 436 1 481 1 957

Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 544 552 1 436 1 482 1 957

Resultat per aktie
Antal aktier på balansdagen 2000 2000 2000 2000 2000
Resultat per aktie före och efter utspädning, TSEK 272 276 718 741 979

 Nettospelintäkter 
(1 973)

1 954 
MSEK

Rörelsemarginal 
(35)

35 
procent

Rörelseresultat  
(696)

681 
MSEK
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Balansräkning i sammandrag
Koncern

MSEK Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 90 87 84
Materiella anläggningstillgångar 926 1 109 1 041
Finansiella tillgångar 4 1 027 1 015 1 123
Uppskjuten skattefordran 458 552 486
Summa anläggningstillgångar 2 501 2 762 2 734

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 127 126 215
Aktuell skattefordran — — 20
Övriga kortfristiga fordringar 549 505 586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 145 123 133
Kortfristiga placeringar 4 158 321 211
Likvida medel 2 406 2 927 3 603
Summa omsättningstillgångar 3 386 4 003 4 769
SUMMA TILLGÅNGAR 5 886 6 765 7 503

MSEK Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 987 2 976 3 451
Summa eget kapital 1 987 2 976 3 451

Avsättningar 
Fonderade vinster 1 1 325 1 073 1 136
Summa avsättningar 1 325 1 073 1 136

Långfristiga skulder
Obetalda vinster 4 902 1 047 1 046
Övriga långfristiga skulder 77 137 101
Summa långfristiga skulder 979 1 183 1 147

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 101 90 180
Obetalda vinster 4 334 343 415
Aktuell skatteskuld 45 35 —
Övriga kortfristiga skulder 739 695 823
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 376 370 352
Summa kortfristiga skulder 1 595 1 533 1 769

Summa avsättningar och skulder 3 899 3 790 4 052
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 886 6 765 7 503
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncern

MSEK Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst

Summa eget   
kapital hänförligt 

till moderbolagets 
aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2021 0,2 0,1 4 694 4 694
Summa totalresultat perioden  
1 januari–30 september 1 482 1 482
Utdelning till ägaren, svenska staten –3 200 –3 200
Utgående balans per 30 september 2021 0,2 0,1 2 975 2 976

Ingående balans per 1 januari 2022 0,2 0,1 3 451 3 451
Summa totalresultat perioden  
1 januari–30 september 1 436 1 436
Utdelning till ägaren, svenska staten –2 900 –2 900
Utgående balans per 30 september 2022 0,2 0,1 1 987 1 987

Förändringar i eget kapital i sammandrag
Koncern

 
 
 
MSEK Not

2022
Jul–sep

2021
Jul–sep

2022
Jan–sep

2021
Jan–sep

2021
Jan–dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 681 696 1 808 1 867 2 468
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 85 91 261 266 358
Erhållen ränta 0 0 0 0 0
Erlagd ränta och finansiella kostnader –0 –0 –2 –0 –0
Betald skatt –113 –116 –282 –255 –371
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändring av rörelsetillgångar, rörelseskulder samt 
avsättningar 652 672 1 785 1 879 2 465
Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar, 
 rörelseskulder samt avsättningar
Förändring rörelsetillgångar –19 –27 113 21 –159
Förändring rörelseskulder och avsättningar –26 –24 –77 –99 219
Kassaflöde från den löpande verksamheten 607 622 1 821 1 801 2 517

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar –14 –8 –45 –18 –32
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –54 –7 –97 –21 –50
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 — 0 0 0
Investeringar i finansiella tillgångar –31 –49 –79 –113 –144
Avyttring av finansiella tillgångar 50 46 146 147 193
Kassaflöde från investeringsverksamheten –49 –19 –75 –6 –32

Finansieringsverksamheten
Utbetalning till ägaren, svenska staten — — –2 900 –3 200 –3 200
Amortering leasingskuld –14 –14 –43 –73 –87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –14 –14 –2 943 –3 273 –3 287

Kassaflöde 543 589 –1 197 –1 478 –803
Likvida medel vid periodens början 1 863 2 338 3 603 4 406 4 406
Likvida medel vid periodens slut 2 406 2 927 2 406 2 927 3 603
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MSEK Not
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Nettospelintäkter 2 1 315 1 315 3 926 4 007 5 512
Övriga intäkter 2, 5 154 139 506 459 617
Spelskatt –252 –250 –741 –754 –1 058
Direkta kostnader i spelverksamheten m.m. –168 –190 –527 –560 –774
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 049 1 014 3 165 3 152 4 296

Aktiverat arbete för egen räkning 10 2 27 8 10

Personalkostnader –144 –135 –497 –463 –649
Övriga externa kostnader –275 –278 –933 –835 –1 196
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar –60 –64 –181 –190 –254
Rörelseresultat 580 540 1 581 1 672 2 208

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 900
Ränte- och övriga finansiella intäkter 22 6 89 4 15
Ränte- och övriga finansiella kostnader –15 –6 –82 –1 –11
Summa finansiella poster 7 1 7 3 904

Resultat efter finansiella poster 587 541 1 588 1 675 3 112
Bokslutsdispositioner — — — — –240
Skatter –122 –112 –329 –347 –408

PERIODENS RESULTAT 465 429 1 259 1 328 2 464

Moderbolaget har inte några poster år 2022 eller 2021 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderbolaget utgör därmed även periodens totalresultat.  
Moderbolaget presenterar därför ingen separat ”Rapport över totalresultat”.

Resultaträkning
Moderbolaget

 Nettospelintäkter 
(1 315)

1 315 
MSEK

Rörelseresultat 
(540)

580 
MSEK
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Balansräkning i sammandrag
Moderbolag

MSEK Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 85 78 77
Materiella anläggningstillgångar 428 537 499
Finansiella tillgångar 4 1 694 1 706 1 809
Uppskjuten skattefordran 28 13 11
Summa anläggningstillgångar 2 235 2 334 2 397

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 106 102 196
Fordringar koncernbolag 62 59 964
Aktuell skattefordran — — 21
Övriga kortfristiga fordringar 314 292 342
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135 116 130
Kortfristiga placeringar 4 158 321 211
Kassa och bank 2 302 2 832 3 501
Summa omsättningstillgångar 3 077 3 721 5 364
SUMMA TILLGÅNGAR 5 312 6 055 7 761

MSEK Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 361 1 866 3 002
Summa eget kapital 1 361 1 866 3 002

Obeskattade reserver 76 119 76

Avsättningar
Fonderade vinster 1 1 228 990 1 053
Summa avsättningar 1 228 990 1 053

Långfristiga skulder
Obetalda vinster 4 902 1 047 1 046
Övriga långfristiga skulder 6 7 6
Summa långfristiga skulder 908 1 054 1 052

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 71 57 120
Skulder koncernbolag 667 963 1 357
Obetalda vinster 4 323 330 405
Aktuell skatteskuld 44 35 —
Övriga kortfristiga skulder 396 367 458
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 238 274 239
Summa kortfristiga skulder 1 739 2 027 2 579

Summa avsättningar och skulder 3 875 4 070 4 683
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 312 6 055 7 761
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2022 är upprät-
tad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapporte-
ring. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på 
annan plats i delårsrapporten. Samma redovisningsprinciper och beräkningar 
har i huvudsak tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning 2021. Avsätt-
ningar för kommande vinster har tidigare redovisats som en kortfristig skuld. 
Från och med Q1 2022 klassificeras dessa i balansräkningen som avsättningar.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anvisningar enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 

Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar av IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Segmentsredovisning har inte 
upprättats då det för bolag med statligt ägande som inte har aktier eller andra 
överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad inte  
är ett krav att upprätta segmentsredovisning enligt IFRS. Vidare har årsredo-
visningslagen samt Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 1 
” Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats.

Moderbolagets rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och 
RFR 2 om redovisning för juridiska personer. 

Nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har trätt  
i kraft sedan den 1 januari 2022 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på 
 koncernens finansiella rapporter.

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2022 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering och  
har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 25 oktober 2022.

Not 2 Nettospelintäkter och övriga intäkter

Nettospelintäkter per affärsområde koncern, MSEK
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Sport & Casino 490 526 1 530 1 772 2 357
Tur 1 184 1 155 3 516 3 564  4915
Casino Cosmopol & Vegas 279 292 805 575 872
Summa nettospelintäkter 1 954 1 973 5 852 5 911 8 144
Statligt stöd för korttidsarbete1 — — — –99 –99
Övriga intäkter2 67 52 205 161 212
Summa övriga intäkter 67 52 205 62 113

Nettospelintäkter per säljkanal koncern, MSEK
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Ombud 688 735 2 151 2 353 3 283

Online 979 932 2 874 2 948 3 986

Restaurang & Bingohallar 131 160 410 443 596

Casino (landbaserade) 148 132 395 132 276

Övrigt 7 15 22 36 3
Summa nettospelintäkter 1 954 1 973 5 852 5 911 8 144

1)  Styrelsen fattade beslut i mars 2021 om att återbetala de statliga stöd för korttidsarbete som erhållits i Casino Cosmopol AB, CC Casino Restaurang AB samt Svenska Spel Sport & Casino AB under 2020.  
Återbetalda statliga stöd för korttids arbete redovisas som övriga intäkter i resultaträkningen.

2) I övriga intäkter ingår intäkter från restaurangverksamhet, hyresintäkter från uthyrning av inventarier till ombud, inlämningsavgifter för spel i butik, intäkter avseende preskriberade (oinlösta) vinster  
och öresavkortningar samt entréintäkter till casinona. Erhållna intäkter för sjuklön redovisas också under övriga intäkter.
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Not 3 Förändringar i kretsen ledande befattningshavare och styrelsen

På årsstämman 2022 valdes Leif Ljungqvist till styrelseledamot, tillika ägarens representant. Unionen har utsett Emma Ståhlros till arbetstagarrepresentant (suppleant) i styrelsen.
Per Jaldung, affärsområdeschef Casino Cosmopol & Vegas tillika vd Casino Cosmopol AB, vd Casino Cosmopols Fastighets AB samt vd CC Casino Restaurang AB meddelade i september att han avser att lämna sina tjänster. Per kommer att lämna 

tjänsterna senast 31 december 2022.

Not 4 Finansiella instrument

Svenska Spel värderar realränteobligationer, statsobligationer och bostads-
obligationer till verkligt värde via resultaträkningen. I enlighet med IFRS 13 har 
realränteobligationer, statsobligationer och bostadsobligationer kategorise-
rats i värdehierarki 1 eftersom de värderas baserat på marknadspriser.

Koncernens obetalda vinster avseende Triss Månadsklöver värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen och i värdehierarki 2 eftersom de värderas 

med observerbara marknadsdata. Obetalda vinster avser skuld till vinnare i 
Triss Månadsklöver för framtida utbetalningar som Svenska Spel har åtagit sig 
att göra. Kassaflöden diskonteras med en räntekurva som är framräknad från 
de existerande likvida och marknadsvärderade nominella obligationer som 
svenska staten emitterar.

I de fall Svenska Spel har garanterat vinnarna i Triss Månadsklöver inflations-
justerade utbetalningar så räknas framtida kassaflöden upp med aktuellt KPI. 
Diskonteringskurvan som används är en realräntekurva framräknad utifrån de 
existerande likvida och marknadsvärderade realränteobligationer som 
svenska staten emitterar.

2022-09-30 2021-12-31

Tillgångar, MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Realränteobligationer 418 — — 439 — —
Statsobligationer 255 — — 340 — —
Bostadsobligationer 505 — — 549 — —
Skulder, MSEK

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 069 — — 1 217 —

Not 5 Transaktioner med närstående

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och prissättning till marknadspriser. Moderbolaget har under perioden köpt tjänster från andra koncernbolag för 1 (2) MSEK respektive sålt tjänster till ett 
värde av 407 (384) MSEK. Alla transaktioner till närstående parter sker på marknadsmässiga villkor.

Not 6 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
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Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras 
enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande infor-
mation till bolagets ledning och intressenter då de möjliggör utvärdering av 
försäljning samt ägarens ekonomiska mål. Eftersom alla företag inte beräknar 

finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som 
används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en 
ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Nyckeltal Beskrivning Användningsområde

Bruttospelintäkter Kundernas insatser för alla spel och lotter under perioden, exklusive 
insatser för flerveckorsspel avseende framtida perioder.

Intäktsmått som visar kundernas insatser.

Nettospelintäkter (inget alternativt nyckeltal) Kundernas insatser minus vinnarnas andel. Intäktsmått som beskriver kundernas insatser efter utbetalda vinster.
Direkta kostnader i spel verksamheten m.m. Provisioner, ersättning för vinstutbetalningar, varukostnader för 

 restaurangverksamhet samt övriga intäktsrelaterade kostnader.
Mått som visar de direkta kostnaderna förkoncernens produkter.

Nettoomsättning från spel verksamheten m.m. Nettospelintäkter och övriga intäkter minus spelskatt och direkta 
 kostnader i  spelverksamheten m.m.

Motsvarar bruttovinst och anger bolagets överskott före 
 driftskostnader.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettospelintäkter. Mått på kostnadseffektivitet.
Rörelsemarginal exkl. extraordinära poster Rörelseresultatet exkl. erhållna och återbetalda statliga stöd för kort-

tids arbete samt  upplösning av avvecklingsreserv i procent av netto-
spelintäkter.

Mått på kostnadseffektivitet.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Mått på bolagets betalningsförmåga på lång sikt.
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Avstämning av alternativa nyckeltal

Koncern, MSEK
2022

Jul–sep
2021

Jul–sep
2022

Jan–sep
2021

Jan–sep
2021

Jan–dec

Bruttospelintäkter 4 424 4 725 13 552 14 572 20 087
Vinnarnas andel –2 470 –2 751 –7 701 –8 661 –11 942
Nettospelintäkter 1 954 1 973 5 852 5 911 8 144
Övriga intäkter 67 52 205 62 113
Spelskatt –376 –375 –1 103 –1 112 –1 545
Direkta kostnader i spelverksamheten m.m. –236 –259 –741 –797 –1 110
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 409 1 392 4 213 4 064 5 602

Rörelseresultat 681 696 1 808 1 867 2 468
Extraordinära poster:
 varav statligt stöd för korttidsarbete1 — — — –99 –99
 varav upplösning avvecklingsreserv — — — 23 23
Rörelseresultat exkl. extraordinära poster 681 696 1 808 1 944 2 544

Rörelsemarginal (rörelseresultat / nettospelintäkter), % 35 35 31 32 30
Rörelsemarginal exkl. extraordinära poster  
(rörelseresultat exkl. extraordinära poster/nettospelintäkter), % 35 35 31 33 31

Koncern, MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Eget kapital 1 987 2 976 3 451
Balansomslutning 5 886 6 765 7 503
Soliditet, % 34 44 46

1)  Styrelsen fattade beslut i mars 2021 om att återbetala de statliga stöd för korttidsarbete som erhållits i Casino Cosmopol AB, CC Casino Restaurang AB  
samt Svenska Spel Sport & Casino AB avseende verksamhetsåret 2020.

Rörelsemarginal:  Rörelseresultat  i  procent av netto-spelintäkter

Nettospelintäkter: 

Kundernas insatser 

minus  vinnarnas andel
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Flerårsöversikt nettospelintäkter

Kvartalsöversikt nettospelintäkter

Koncern, MSEK
2022

Jul–sep
2022

Apr–jun
2022

Jan–mar
2021

Okt–dec
2021

Jul–sep
2021

Apr–jun
2021

Jan–mar
2020

Okt–dec

Affärsområde
Sport & Casino 490 484 556 585 526 598 648 634
Tur 1 184 1 193 1 139 1 351  1 155 1 193 1 216 1 327
Casino Cosmopol & Vegas 279 286 240 297 292 147 136 167
Summa 1 954 1 963 1 935 2 233 1 973 1 938 1 999 2 128

Säljkanal
Ombud 688 731 732 930 735 790 828 983
Online 979 940 954 1 039 932 999 1 016 992
Restaurang & Bingohallar 131 141 138 154 160 147 136 167
Casino (landbaserade) 148 145 102 144 132 — — —
Övrigt 7 6 9 –32 15 2 19 –14
Summa 1 954 1 963 1 935 2 233 1 973 1 938 1 999 2 128

Koncern, MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Affärsområde
Sport & Casino 2 357 1 952 2 1211) 2 002 2 020
Tur 4 915 4 835 4 7371) 4 787 4 716
Casino Cosmopol & Vegas 872 886 1 721 1 995 2 244
Summa 8 144 7 674 8 579 8 784 8 980

Säljkanal
Ombud 3 283 3 387 3 697 4 072 4 471
Online 3 986 3 416 3 006 2 718 2 265
Restaurang & Bingohallar 596 690 748 893 1 115
Casino (landbaserade) 276 196 973 1 101 1 128
Övrigt 3 –15 1551) — —
Summa 8 144 7 674 8 579 8 784 8 980

1)  Nettospelintäkterna redovisas inklusive en intäkt av engångskaraktär.
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Casino
Spel vid Casino Cosmopols land-
baserade casinon.

Casino Cosmopol & Vegas
Roulette, tärnings- och kortspel, spel-
automater på Casino Cosmopol samt 
spel på värdeautomaterna Vegas, som 
finns i restauranger och bingohallar.

Engagemangsnivå
Engagemangsnivån mäter medarbetar-
nas engagemang i arbetet. Mäts två 
gånger per år.

eNPS
Employee Net Promoter Score mäter hur 
villiga medarbetarna är att rekommen-
dera sin arbetsplats till en vän eller 
bekant. Mäts två gånger per år.

Image
Image mäter hur stor andel av svensk-
arna som är uttalat positiva till Svenska 
Spel. Mäts varje kvartal.

Mobil
Spel via mobil och surfplatta.

Ombud
Spel hos ombud samt försäljning via 
 prenumeration och företagsförsäljning.

Online
Spel på svenskaspel.se och via mobil.

Restaurang & Bingohallar
Spel på värdeautomaterna Vegas i 
 restauranger och bingohallar.

Sport & Casino
Stryktipset, Europatipset, Måltipset, 
Topptipset och Sportkryss (tilläggsspel 
som ersatt Joker), samt nätbingo, nät-
poker, nätcasino och trav & galopp. 
 Oddset är ett samlingsnamn för spel-
formerna Lången, Matchen, Bomben, 
Mixen, Powerplay och Challenge.

Sunda intäkter
Andelen av NSI som kommer från kunder 
utan förhöjd risk för spelproblem enligt 
Playscan som baseras på PGSI.

Tur
Lotto, Keno, Joker, Vikinglotto, Euro-
jackpot, Triss, Penning och SkrapSpel.

Övriga begrepp
AB Svenska Spel Delårsrapport januari–september 202220



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande 
översikt av moder bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de före-
tag som ingår i koncernen står inför.

Visby den 25 oktober 2022

Patrik Hofbauer 
VD och koncernchef

 

Revisorernas granskningsrapport

Till styrelsen i AB Svenska Spel

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs informationen i sam-
mandrag (delårsrapport) för AB Svenska Spel per 30 september 2022 och den niomå-
nadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on 
Review Engagements ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företags valda revisorer. En översiktlig granskning består av att göra för-
frågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt min-
dre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översikt-
lig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är  
upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisnings lagen.

Stockholm den 25 oktober 2022
Deloitte AB

Daniel Wassberg
Auktoriserad revisor
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AB Svenska Spels huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress:  
Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 010-120 00 00
Organisationsnummer: 556460-1812

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress:  
Evenemangsgatan 17, Solna

Svenska Spel Sport & Casino AB
106 10 Stockholm
Besöksadress:  
Evenemangsgatan 17, Solna

Svenska Spels kundservice
Öppet alla dagar dygnet runt
Telefon 0770-11 11 11 (lokalsamtalskostnad)  
www.svenskaspel.se
Postadress:  
Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby
kundservice@svenskaspel.se

Pressrum
om.svenskaspel.se/nyhetsrum

Svenska Spel på sociala medier
facebook.com/svenskaspel
facebook.com/svenskaspelkarriar
om.svenskaspel.se/blogg
linkedin.com/svenskaspel
twitter.com/SvSpel_samhalle
Instagram.com/viarsvenskaspel
Instagram.com/svenskaspel

Casino Cosmopol AB
www.casinocosmopol.se
Tel 020-219 219

Stockholm
Besöksadress:  
Kungsgatan 65
stockholm@casinocosmopol.se

Göteborg
Besöksadress:  
Packhusplatsen 7
goteborg@casinocosmopol.se

Malmö
Besöksadress:  
Slottsgatan 33
malmo@casinocosmopol.se

Kontakt

Lotta Örtnäs
Presskontakt
Telefon 010-120 78 27
lotta.ortnas@svenskaspel.se

Patrik Hofbauer
Vd och koncernchef
patrik.hofbauer@svenskaspel.se

Eva Stoppel
Finansdirektör
eva.stoppel@svenskaspel.se

AB Svenska Spel Delårsrapport januari–september 202222



Rapportstruktur

Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner kronor (MSEK). 
Då belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna.

Jämförelsetal inom parentes avser, för resultat och kassaflödesposter, 
motsvarande period föregående år. Jämförelsetal inom parentes för 
balansposter avser 2021-12-31.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké, januari – december publiceras 8 februari 2023.
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