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Om årsredovisningen
I årsredovisningen är hållbarhetsredovisningen 
integrerad i de verksamhetsbeskrivande 
delarna. Årsredovisningen finns förutom i 
tryckt format även på svenskaspel.se under 
 fliken Om Svenska Spel. Webb versionen är 
skapad i responsive design för att underlätta 
läsningen i mobila enheter.

Svenska Spels årsstämma hålls  
i Visby torsdagen den 24 april 2014

Delårsrapporter 2014
Q1 januari–mars 24 april 2014
Q2 januari–juni 21 juli 2014
Q3 januari–september  21 okt 2014
Bokslutskommuniké,  
januari–december januari 2015



Spel ska vara till glädje för alla
Svenska Spels uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. 
Uppdraget är att leverera attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. 
Hos Svenska Spel hittar du välkända varumärken som Lotto, Triss, 
Stryktipset, Oddset och Casino Cosmopol. 

Svenska Spels vision är att spel ska vara till glädje för alla. Företaget 
arbetar aktivt för att motverka spelproblem, bland annat genom 
kunskap och konkreta verktyg till kunderna för att de ska kunna ha 
koll på sitt spelande. 

Överskottet från företagets verksamhet går direkt till statskassan. 
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Professur i spelberoende 
Svenska Spel har fattat beslut om att 

 finansiera en professur för forskning 

i  spelberoende. Det kommer att bli den 

 första professuren inom  området i Sverige. 

Tjänsten beräknas vara tillsatt under 2014.

Samarbete mot korruption
Riksidrottsförbundet och Svenska Spel har inlett ett samarbete för att stärka 

det förebyggande arbetet mot manipulation av idrottsresultat och uppgjorda 

matcher. Ett första steg var att tillsammans finansiera en tjänst på Riksidrotts

förbundet för att samordna arbetet. 

Svenska Spel 2013 i korthet

Svenska Spel hjälper  
fotbollsklubbar att göra  
en samhällsinsats 
Svenska Spels Fotbollsfond lockade under 

året 29 klubbar att söka medel. Klubbar 

inom Allsvenskan, Damallsvenskan och 

Superettan har haft möjlighet att söka 

medel till samhällsprojekt. Sammanlagt 

fördelades 1,3 miljoner  kronor ur Svenska 

Spels Fotbollsfond till olika föreningar.

Årets resultat och nyckeltal
MSEK 2013 2012

Årets resultat 5 268 5 138

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,6 22,0

Image 62 61

Nöjdkundindex (NKI) 62 66

Spelansvarsindex 40 36

Motivationsindex 91 88
 

Lansering av Eurojackpot
I början av 2013 lanserades Eurojackpot  

– ett internationellt nummerspel med en 

snabbväxande jackpott som kan uppgå 

till hela 90 miljoner euro.

Spelkortet ger kunden bättre koll
Under hösten togs beslut om att under 2014 införa obligatorisk 

registrering av alla spel förutom fysiska lotter och spel på Casino 

Cosmopol. Beslutet ligger helt i linje med Svenska Spels uppdrag 

att erbjuda spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
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Spel ska vara till glädje för alla

50 miljoner till 
 ungdomsidrotten
Svenska Spels kunder fördelar årligen 

50 miljoner kronor till sina favorit

föreningar runt om i  landet inom olika 

idrotter. Allt går till ungdomsidrotten. 

Hållbart företagande

Sv
en

sk
a Spels uppdrag − Vision − Affärsidé − Värdegrund

Kund Ansvar

Medarb
eta

re

A
ff

ärsm

ässighet

Svenska Spels uppdrag
Svenska Spel utgår från det uppdrag bolaget har fått från ägaren. Uppdraget 

handlar om att värna folkhälsan samtidigt som bolaget ska tillgodose efter frågan 

på spel i  kontrollerade former. Läs mer på sidorna 8–9.

Höjd återbetalning  
på Oddset 
Kundernas efterfrågan på höjd åter

betalning på Oddset blev verklighet 

under hösten 2013. Ett starkt sport

spelserbjudande med större utbud 

och fler spelformer ligger i linje med 

Svenska Spels uppdrag att erbjuda 

 attraktiva spel.

Vision
Svenska Spels vision är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget vill fortsätta att sätta 

guldkant på människors vardag genom en kontinuerlig utveckling av nya spännande 

upplevelser kombinerat med ännu bättre spelansvar och ännu bättre service. 

Affärsidé
Svenska Spel ska erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av spännande och under

hållande spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Strategiska målområden
Uppdraget konkretiseras genom verksamhetsmål inom fyra strategiska områden: 

kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Läs mer på sidorna 25–55.

Hållbart företagande 
Svenska Spel har höjt ambitionsnivån på hållbarhetsområdet och har fastställt nya 

hållbarhetsmål för verksamheten. Läs mer på sidorna 21–22.

Bonusar och rabatter 
 borttagna 
Bonusar och rabatter för spel har tagits 

bort i bolagets kunderbjudanden. 

 Bolaget vill inte uppmuntra till ett ökat 

 spelande som i  förlängningen kan 

 innebära ett ökat  problemspelande. 

Värdegrund
Värdegrunden är den interna vägvisaren som sätter kunden i fokus. Kunderna ska 

uppleva bolaget som tillgängligt, omtänksamt och engagerat. Läs mer på sidan 48.
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nder 2013 fattade vi ett viktigt inriktnings

beslut om vårt spel ansvarsarbete. Svenska 

Spel ska förbättra konsumentskyddet i hela 

verksamheten. Vi höjer ambitionsnivån för 

spelansvars arbetet genom att vidta en rad 

nya konkreta åtgärder. Målen för detta arbete är tydliga. Vi 

ska vara ledande när det gäller spelansvar. Våra åtgärder ska 

leda till att problemspelandet minskar totalt sett i samhället, 

inte bara hos våra kunder. Det vi gör ska vi kunna mäta och 

följa upp. Vårt spelansvar ska vara konsekvent, omfattande 

och proaktivt.

Det enskilt viktigaste beslutet handlar om att vi under 2014 

inför obligatoriskt registrering för allt spelande hos Svenska 

Spel, undantaget köp av fysiska lotter och spel på Casino 

 Cosmopol.

Höjd ambitionsnivå för spelansvar
Att registrera spel ser vi som ett viktigt steg för att bättre 

och tydligare kunna förebygga problematiskt spelande, 

ytterligare stärka ålderskontrollen samt förebygga brott och 

bedrägerier, till exempel uppgjorda matcher och penning

tvätt. Det innebär också en utökad service till  kunden som 

får bättre möjligheter att ha kontroll på sitt  spelande.  

Obligatorisk registrering av spel ger oss även möjlighet att 

bli mer proaktiva i kundrelationen där vi efter kundens med

givande kan ta initiativ till dialog med personer som kanske 

spelar för mycket. Det sistnämnda är jag personligen mycket 

stolt över – vi pratar ofta om tekniska landvinningar för 

VD har ordet
Vi visar vägen mot en sundare spelmarknad
2013 var året då Svenska Spel beslutade sig för att visa vägen för framtidens spelmarknad 
genom att vara ledande inom spelansvar och samtidigt säkerställa vår attraktivitet och 
konkurrenskraft genom kundupplevelser.

utvecklingen av spelansvaret. Men här handlar det om att 

vi bygger upp en kompetens inom vår kundservice. Våra 

medarbetare utbildas för att bättre kunna bemöta kunder 

som har ett osunt spelande. Det kan till exempel gälla frågor 

om kundens spelande eller anhöriga som är oroliga för någon 

i sin närhet. Här kan vi göra skillnad och ge bättre stöd och 

vägledning till personer som kanske befinner sig i en utsatt 

livssituation.

Ett effektivt spelansvarsarbete kräver ökad kunskap om 

problemen med spel om pengar. Idag är kunskapen om 

 spelproblem och spelberoende generellt sett begränsad 

och spelforskningen är ett relativt outvecklat forsknings

område. Svenska Spel har under 2013 fortsatt att stödja forsk

ning på detta område. Under året har vi också beslutat om att 

finansiera en professur i spelberoende vid något av landets 

läro säten. 

Vår ansvarssatsning gäller inte enbart enskilda produkter 

och försäljningskanaler. Den är koncernövergripande och 

kommer ytterligare att stärka vårt samlade hållbarhetsarbete. 

Jag är övertygad om att den höjda ambitionsnivån för vårt 

spel ansvar långsiktigt stärker Svenska Spels konkurrenskraft 

genom en positiv påverkan på upplevelse, image och kund

nöjdhet.

Starkt resultat trots tuff konkurrens
Konkurrensen på spelmarknaden är hårdare än någonsin. 

Vi hävdar oss väl med en bra produktmix. Samtidigt ser 

vi att kostnadseffektiviseringarna har börjat ge resultat. 

U
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Det återspeglas i att vi 2013 gör det bästa rörelseresultatet 

någonsin och levererar ett överskott till statskassan på drygt 

5,2 miljarder kronor. 

Vårt finansiella effektivitetsmål från vår ägare om 22 pro

cent rörelsemarginal över en konjunkturcykel klarar vi. 

Rörelse marginalen för 2013 uppgick till 22,6 procent. Ser vi 

till nettospelintäkterna gick framför allt våra sportspel och 

nummerspel bäst. Casino Cosmopol hamnade i nivå med 

föregående år medan Vegas tappade på grund av en ökad 

konkurrens från kasinospel på nätet, samt att vi infört ett 

nytt spel ansvarsverktyg.

2013 fick våra glada vinnare dela på cirka 13 miljarder 

 kronor och antalet nya miljonärer uppgick till 338.

Investeringar för spelupplevelser
Samtidigt som vi stärker konsumentskyddet skapar vi en ännu 

bättre spelupplevelse för våra kunder. Vi har tidigare beslutat 

att investera cirka 300 miljoner kronor i den digitala platt

formen och i det digitala kundmötet. Under 2013 har vi lagt 

ner betydande resurser på att utveckla både plattformen och 

våra erbjudanden. Våra kunder kommer snart att kunna se 

ännu fler konkreta resultat av detta arbete, bland annat i form 
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VD HAR ORDET

av en tydligare användarvänlighet i alla kanaler, ett större 

sportspelsutbud och en bättre integrering av innehåll och 

spel i alla digitala plattformar.

Med en stärkt kundupplevelse följer också naturligt att vi 

söker nya och förändrade tillstånd för verksamheten. Under 

2013 har vi bland annat lanserat nummerspelet Eurojackpot 

och förbättrat återbetalningen på Oddset vilket ger kunderna 

ett bättre erbjudande och stärker vår konkurrenskraft mot 

framför allt de oreglerade spelbolagen.

Gräsroten stärker relationen till svensk idrott 
Under 2013 har vi utvecklat vår redan starka relation till svensk 

idrott. Genom en ny satsning under namnet Gräsroten har 

våra kunder varit med och fördelat 50 miljoner kronor till 

svensk ungdomsidrott. Totalt fick drygt 6 300 föreningar i 

69 olika idrotter ta del av pengarna som kommer göra stor 

nytta för möjligheten att åka på turneringar, utbilda ledare, 

hyra träningslokal, köpa utrustning med mera. 

Vi har under året inlett ett helt nytt samarbete med Riks

idrottsförbundet (RF) för att motverka förekomsten av upp

gjorda matcher och annat spelfusk. Det har under 2013 riktats 

misstankar mot bland annat ett flertal fotbollsmatcher. Det 

här är en utveckling vi tar på stort allvar eftersom bedrägerier 

av detta slag kan skada både oss och våra kunder, men fram

för allt urholka idrottens trovärdighet och integritet. 

Stora utmaningar
Allmänt sett finns det en växande skepsis mot spel om 

pengar. Samtidigt får oreglerade aktörer med privata vinst

intressen som yttersta drivkraft ett allt starkare fotfäste på 

den svenska spelmarknaden. Denna utveckling påverkar 

Svenska Spels förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Kunderna efterfrågar snabba spel med hög vinstutdelning 

– den typ av spel som medför störst risk för problemspelande. 

Konkurrensen på marknaden hårdnade ytterligare under 

året och tyvärr är det en utveckling som går tvärt emot de 

mål för spelpolitiken som riksdag och regering lagt fast. 

Svenska Spel fortsätter att tappa marknadsandelar i en 

 växande onlinespelmarknad. Det spel som ökar allra mest, 

kasino över internet, är ett spel som bolaget inte har tillstånd 

att bedriva.

Det saknas för närvarande en fungerande spelreglering 

 utifrån den spelpolitik som riksdagen beslutat. Regeringen 

har under 2013 aviserat att man inom den kommande två

årsperioden kommer att föreslå ett mer effektivt regelverk. 

Jag välkomnar att man från politiskt håll nu vidtar åtgärder 

för att åstadkomma en fungerande reglering i syfte att 

komma tillrätta med den alltmer aggressiva marknads

föringen och det riskabla spelandet. 

Mot en sundare och mer hållbar spelmarknad
Det ligger många utmaningar framför oss och jag ser fram 

emot 2014 som ytterligare ska definiera Svenska Spel som 

bolag och vad som skiljer oss från våra konkurrenter, i termer 

av både ansvar och upplevelse. 

Vi har ett tydligt och viktigt uppdrag, vi står på en stabil 

bas, med kompetenta och motiverade medarbetare, nöjda 

kunder, starka och välkända produkter samt ambitiösa 

ombud och partners. Vi har nyligen genomfört förändringar 

i vår organisation som bättre rustar oss för framtiden och 

mötet med kunden samtidigt som vi fortsätter effektivisera 

verksamheten. Aldrig tidigare har så många kunder sagt 

att de uppfattar att vi tar vårt ansvar för att motverka spel

beroende. I imageundersökningen för det fjärde kvartalet 

håller 40 procent av de tillfrågade med om detta, vilket är 

en nästan dubbelt så hög siffra som närmaste aktör på 

 marknaden. 

Vi har under det gångna året visat att vi sätter ansvar före 

vinst, genom att fatta beslut som kommer ge lägre intäkter 

och resultat. Framför allt hoppas jag att 2014 blir kundens år 

och att vi kan presentera en ännu bättre kundupplevelse av 

Svenska Spel och våra produkter och tjänster – före, under 

och efter speltillfället.

Ambitionen är tydlig – vi ska visa vägen mot en sundare 

spelmarknad, där spel är till glädje för alla.

Visby i februari 2014

Lennart Käll, VD och koncernchef
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4 frågor till 
styrelse 
ordförande 
Anitra Steen

Kan du berätta om de nya hållbarhetsmål  
Svenska Spels styrelse har formulerat? 
Regeringen gav oss 2011 ett omformulerat uppdrag som 

 förtydligade Svenska Spels roll utifrån ett konsumentskydds

perspektiv. Efter det har vi arbetat med att utveckla Svenska 

Spels strategi för hur vi ska konkretisera och utveckla ansva

ret, verksamheten och erbjudandet. Det handlar om att leva 

upp till uppdraget och göra skillnad – det vill säga att tillhanda

hålla och erbjuda spel som är utformade på ett ansvarsfullt 

sätt men som ändå ger förströelse och underhållning. 

För att säkra att vi är på rätt väg har vi formulerat hållbar

hetsmål utifrån den ambitionen. Målen är långsiktiga och 

ska följas upp, diskuteras och revideras årligen. Tanken är 

att våra uppdragsgivare och samhället i stort ska kunna se 

att Svenska Spel tar uppdraget på allvar och att vi i slutänden 

bidrar till att minska eller begränsa spelproblemen i samhället. 

Vad innebär regeringens besked att det inte kommer 
att ske någon omreglering av spelmarknaden i närtid? 
Ska man kunna värna den spelreglering vi har i Sverige måste 

Svenska Spel ges förutsättningar att fungera som ett bra 

verktyg. Beskedet att det inte blir någon omreglering gav oss 

tydliga förutsättningar och arbetsro i vår strategiutveckling. 

En ännu viktigare signal var att man ska tillsätta en utredning 

för att se över främjandeförbudet som är en del i regleringen 

där det finns tydliga brister. För att regleringen ska bli effektiv 

behöver sanktionsmöjligheterna kopplat till brott mot förbudet 

stramas upp.

Vad innebär det för svensk spelpolitik  
att EUkommissionen är redo att återuppta  
fördragsbrottsärendena mot Sverige?
EUkommissionen har ifrågasatt om den svenska spelregle

ringen står i överensstämmelse med EUfördragen. Jag ser 

det som en möjlighet för Sverige att argumentera för spel

regleringens syften. Gör vi det på ett bra sätt är jag övertygad 

om att kommissionen kommer att inse att regleringen är till 

för att skydda konsumenterna. Från Svenska Spels sida ska vi 

utnyttja möjligheten att bidra till den argumentation som 

Sverige måste föra fram.

Vilka utmaningar ser du närmast för Svenska Spel?
Jag ser i huvudsak två utmaningar för Svenska Spel. Den 

 viktigaste är att vi börjar arbeta enligt den strategiska plan 

och mot de hållbarhetsmål vi har formulerat, och att vi 

 förhoppningsvis kan se effekter och resultat av det arbetet 

under 2014. Den andra handlar om att övertyga EU om att 

den svenska spellagstiftningen lever upp till sina syften.
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SVENSK A SPELS UPPDRAG

Svenska Spels roll i samhället
Det övergripande målet med den svenska spelpolitiken är att förhindra att enskilda 
 personer blir spelberoende. Målet är också att minimera risken för bedrägerier 
och olagligt spel.

Svenska Spels uppdrag handlar både om att värna sociala skyddsintressen och 
 till godose efterfrågan på spel i kontrollerade former – med andra ord att verka 
för en sund och säker spelmarknad. Omtanke om kunden och att minimera de 
negativa effekterna av spelandet väger alltid tyngre än vinstintresset. Svenska 
Spel ska sträva efter att åstadkomma ett gott ekonomiskt resultat utan att maxi
mera vinsten. Överskottet från verksamheten går till staten.
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Svenska Spel ska…  

…  sträva efter att distribuera sitt utbud av spelprodukter och tjänster över 
hela Sverige

…  säkra att det finns en hög tillgänglighet till bolagets speltjänster inom 
ramen för bolagets spelansvarsprogram

Svenska Spel ska … 

… visa sociala skyddshänsyn genom konkret handling

…  aktivt på alla nivåer i bolaget motverka spelberoende, bedrägerier och 
kriminalitet

…  erbjuda ett konsekvent och konkret spelansvar för alla spel som utgår 
från spelens olika risker och den enskilde kundens spelbeteende

…  på ett tydligt sätt kommunicera spelansvaret till kunder och övriga 
intressenter

… i största möjligaste mån basera sina spelansvarsåtgärder på forskning

Svenska Spel ska … 

… vara ledande avseende spelansvar

… säkra att konsumentskyddet genomsyrar hela verksamheten

…  erbjuda ett konsekvent och konkret spelansvar för alla spel som utgår 
från spelens olika risker och den enskilde kundens spelbeteende

… beakta och prioritera integritetsaspekterna i hela verksamheten

Svenska Spel ska…  

…  iaktta särskild måttfullhet; reklam och andra marknadsförings åtgärder 
får inte vara påträngande eller uppsökande

…  anpassa sin marknadsföring till spelens risknivå och vara restriktiva 
med marknadsföring av de mest riskfyllda spelen

…  säkra att konsumenterna får korrekt, lättillgänglig och enkel information 
så att de kan fatta informerade val kring sitt spelande

…  marknadsföra sig i syfte att kanalisera spelandet från den oreglerade 
marknaden till den reglerade marknaden

… inte marknadsföra sig i syfte att öka den totala spelmarknaden

Svenska Spel ska vara ett trovärdigt 

men samtidigt attraktivt alternativ 

till i första hand okontrollerad spel

verksamhet.  

Svenska Spel ska beakta sociala 

skyddshänsyn, bedrägeririsker och 

konsumentintressen när spelformer 

utvecklas och i verksamheten i 

övrigt. 

Svenska Spel ska eftersträva en 

väl utbyggd service såväl i stor

stad som i glesbygd. 

Svenska Spel ska i sin marknads

föring ha en inriktning som är 

socialt ansvarstagande så att 

den inte uppfattas som alltför 

påträngande. 

Svenska Spel ska … 

… tillhandahålla ett brett sortiment av spel

… erbjuda de distributionsformer som efterfrågas på marknaden

… ligga i framkant när det gäller förnyelse av spel med låg risk

…  inte driva utvecklingen av nya spelformer med medelhög eller hög risk, 
men kan efter tillstånd lansera produkt som redan finns på marknaden 
om spelandet kan flyttas till en sundare och säkrare miljö

Svenska Spel ska …

…  verka för att spelandet hos illegala aktörer och oreglerade utlands-
baserade aktörer istället sker hos Svenska Spel i syfte att minska 
 problemspelandet i samhället

… främst kanalisera de spel som anses mest riskabla ur beroendesynpunkt 

…  kanalisera spelare på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt och den 
 kommersiella aspekten är i sammanhanget av underordnad betydelse

Uppdraget 

Svenska Spel ska tillgodose 

konsumenternas efterfrågan 

på attraktiv spelverksamhet.

Svenska Spel ska inom ramen för ett 

 socialt ansvars tagande kunna till

handahålla sådana spelformer som 

kan be dömas medföra risker av social 

 karaktär, när det bedöms kunna stävja 

illegalt spel i okontrollerade former. 

 Läs Svenska Spels Redovisning av åtgärder med anledning av uppdraget enligt ägaranvisning, på sid 66–68.
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onsumtionen av spel har inte förändrats i 

någon större utsträckning de senaste åren. 

Medan vissa spelformer har minskat, såsom 

bingo och restaurangkasino, har andra och 

snabbare spel, exempelvis sportspel, lotterier 

och nätkasino, ökat. 

Sociala skyddshänsyn motiverar reglering
Enligt svensk lag är det förbjudet att utan tillstånd anordna 

spel om pengar för allmänheten. Staten har beviljat undantag 

för några spelbolag som bedriver en reglerad verksamhet där 

sociala skyddshänsyn, tillsyn och kontroll står i förgrunden. 

Lotteriinspektionen har det övergripande ansvaret för att 

säkerställa att den svenska marknaden är laglig, säker och 

pålitlig. 

Andelen personer i Sverige med spelproblem har under 

 de senaste tio åren varit mellan en och två procent av befolk

ningen. Möjligheterna att få hjälp har dock varit begränsade 

då det varit oklart vem som har ansvaret för vård och behand

ling. Under 2013 tog Socialstyrelsen över frågan om vård och 

förebyggande insatser mot spelberoende och har även fått 

i uppdrag att utreda hur vården av spel beroende ska ske. 

Mycket talar för att diagnosen kan komma att klassificeras 

på samma sätt som alkohol och narkotika beroende vilket 

skulle ge personer med spelberoende rätt till vård enligt 

socialtjänstlagen. 

Allt hårdare konkurrens
Konkurrensen på den svenska spelmarknaden fortsätter att 

öka. Såväl inhemska reglerade bolag som utländska spel

Hårdare konkurrens på spelmarknaden
Svenska Spel konkurrerar med både svenska reglerade spelbolag och utländska 
spelbolag utan tillstånd – samt med en illegal marknad. Störst är konkurrensen 
inom onlinespel. 

bolag med gränsöverskridande verksamhet verkar på mark

naden. Helstatliga Svenska Spel, statskontrollerade AB Trav 

och Galopp (ATG), Folkspel, bingohallar, PostkodLotteriet, 

Kombispel och Miljonlotteriet är de största svenska aktörerna. 

Det finns även privata arrangörer av restaurangkasino som 

svarar för en liten andel av marknaden. 

På internet finns ett antal utlandsbaserade spelbolag som 

riktar sig till svenska spelare. Exempel på dessa är engelska 

Ladbrokes, med bas i Gibraltar, och Unibet, Pokerstars och 

Betsson, som alla har Malta som bas. De saknar tillstånd att 

verka i Sverige och omfattas inte av samma lagar, skatteregler 

och restriktioner som gäller för aktörer som lyder under den 

svenska spelregleringen. De konkurrerar med spelformer 

som poker, bingo, sportspel, nummerspel, lotterier och 

 kasinospel på nätet. På internationell nivå pågår en konsoli

dering av  onlinespelsföretagen, som därmed blir färre 

men större. 

I takt med att det internationella spelandet ökar har även 

problemet med uppgjorda matcher, så kallad matchfixing, 

ökat. Läs mer på sidan 30 om vad Svenska Spel gjort under 

året för att stävja detta problem.

Nätkasinon flyttar fram positionerna
Nätkasino är den spelform som står för den största tillväxten 

på spelmarknaden. Svenska Spel saknar tillstånd för nätkasino 

som är en av de spelformer som bedöms medföra hög risk 

för utveckling av spelberoende. På internet finns ett stort 

utbud av automat och bordsspel, spel former som i fysisk 

form i Sverige är strikt förbehållna Svenska Spels kasinon 

och Vegas. 

K

>>
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Onlinespelen  
fortsätter att växa
Andelen spel som sker i de digitala kanalerna ökar. För att 
möta kundernas efterfrågan har Svenska Spel under 2013 
investerat i sitt digitala erbjudande. 
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DEN SVENSK A SPELMARKNADEN

Under 2013 ökade spelbranschens investe-
ringar i reklam med cirka 300 miljoner kronor 
till totalt 2 388 miljoner kronor. Svenska Spels 
 reklaminvesteringar minskade jämfört med 
2012 med cirka 16 miljoner kronor till cirka 
420 mil joner kronor.

Sedan 2004 har Svenska Spels andel av de 
totala reklaminvesteringarna på den kända 
 spelmarknaden minskat från 47 procent till 
18 procent.

Källa: Uppskattade bruttoinvesteringar enligt SIFO:s 
 reklammätningar.

Andel av reklaminvesteringar 2013

Övriga 3%

Svenska Spel 18%

PostkodLotteriet 10%

ATG 6%

Utländska spelbolag 60%

Folkspel 4% 

Reklaminvesteringar

Spelbranschens investerings
utveckling i reklam

12 1309 10 11

TSEK

2 500 

2 000

1 500

1 000

500
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Svenska Spel bedömer att kasinospel på internet och i mobi

len genererar minst lika stora nettospelintäkter som Svenska 

Spels fyra kasinon tillsammans, det vill säga 1 167  miljoner 

 kronor. Hos vissa aktörer svarar intäkterna från nät kasino för 

mellan hälften och två tredjedelar av de samlade intäkterna. 

Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade 

spelbolag i svenska medier fortsätter att öka. Marknads

föringen av nätkasinon svarar för en stor del av denna ökning. 

Mellan 2004 och 2013 har de utländska spelbolagens andel 

av spelmarknadens totala reklaminvesteringar ökat från 18 till 

60 procent. Under samma period har Svenska Spels andel av 

de totala  reklaminvesteringarna minskat – från 47 procent till 

18 procent. 

Omfattande illegal spelmarknad
Vid sidan om den kända spelmarknaden finns en illegal 

 marknad med spelautomater och spelklubbar utan tillstånd. 

Lotteri inspektionen uppskattar att det finns några tusen 

 illegala spelautomater i landet som tillsammans omsätter 

miljardbelopp årligen. Bakom de illegala automaterna ligger 

ofta en organiserad brottslighet. Varje år görs polisiära insatser 

och maskiner beslagtas, men verksamheten är svårstoppad. 

Högsta domstolen har slagit fast, att spelmaskiner där man 

spelar om pengar och som är kopplade till servrar utomlands, 

är olagliga. Det innebär att endast ett statligt ägt bolag kan få 

tillstånd att anordna spel om pengar på automater. Det finns 

med andra ord stöd i lagen när det gäller att ingripa mot de 

illegala automaterna. 

Spelpolitiken inom EU
Europaparlamentet antog i september 2013 en resolution om 

spelande på internet. Huvudbudskapet i resolutionen var att 

respektera den så kallade subsidiaritetsprincipen och fortsatt 

låta medlemsländerna själva reglera spelindustrin inom sina 

gränser. Samtidigt uppmanar resolutionen till ökat gränsöver

skridande samarbete mellan medlemsländer i syfte att mot

verka illegalt spelande. Till sist uppmanade parlamentet EU

kommissionen att inleda överträdelseförfaranden gentemot de 

medlemsländer som kan anses bryta mot relevanta principer 

i EUfördraget vad gäller spelfrågan. 

EUkommissionen har sedan flera år ett antal oavslutade 

överträdelseärenden mot flera medlemsstater på spelområdet, 

däribland Sverige. I november 2013 förklarade kommissionen 

på nytt att man inte är nöjd med de svenska förhållandena >>

Sedan 2007 har Svenska Spels marknads-
andelar sjunkit från 56 procent till 48 
procent. Bakom minskningen ligger 
den oreglerade konkurrensen, en restrik-
tiv tillståndsgivning till Svenska Spel 
och minskade intäkter till följd av spel-
ansvarsåtgärder som syftar till att skydda 
kunderna. 

Spelmarknaden växer i absoluta tal 
samtidigt som spelarbasen krymper; 
färre personer spelar för högre belopp. 
2013 uppgick nettospelintäkterna för 
de reglerade svenska spelbolagen till 

17 323 miljoner kronor (17 287) enligt 
Lotteriinspektionen. Om man adderar 
de utländska nätaktörernas nettospel-
intäkter till den svenska spelmarknaden, 
cirka 3 100 miljoner kronor (2 700) enligt 
Svenska Spels beräkningar, uppgår den 
totala kända svenska spelmarknaden 
2013 till cirka 20 400 miljoner kronor 
(20 000). 

Svenska Spels marknadsandel uppgick 
under 2013 till 48 procent (49), ATG står 
för 18 procent (19) och övriga reglerade 
spelbolag har ökat sin marknadsandel till 

19 procent (18). De utländska nätaktö-
rerna har ökat sin marknadsandel till 
cirka 15 procent (14) enligt Svenska 
Spels beräkningar. 

På internet- och mobilmarknaden har 
Svenska Spel en nettomarknadsandel 
om 23 procent (24), ATG 24 procent (26), 
Folkrörelsernas spel och lotterier har 
2 procent (1), och PostkodLotteriet 1 pro-
cent (—). De utländska aktörerna står 
för 50 procent (49). 

Hård konkurrens pressar marknadsandel
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DEN SVENSK A SPELMARKNADEN

och uppmanade Sverige att vidta åtgärder för att regleringen 

i dess praktiska tillämpning ska uppfylla EUrättens krav. Kom

missionen har ifrågasatt om regleringen verkligen är motiverad 

av konsumentskyddshänsyn eller andra EUrättsligt godtag

bara skäl. Om kommissionen efter regeringens svar på kritiken 

inte anser att den svenska regleringen följer EUrätten, kan 

kommissionen gå vidare och anmäla Sverige till EUdomstolen. 

Samtidigt har kommissionen initierat nya ärenden mot flera 

andra medlemsländer och avslutat liknande ärenden mot 

 Finland. Kommissionen anser till exempel att det finska spel

monopolet numera följer EUrätten.

Ny spelreglering dröjer
EUdomstolen har slagit fast att varje medlemsland själv får 

avgöra formen för reglering av spelmarknaden. Licenssystem 

eller en mer restriktiv reglering, till exempel monopol, är till

låtet. De snabba förändringarna på marknaden har tydliggjort 

behovet av en moderniserad och uppstramad spelreglering 

i Sverige. Utifrån de spelpolitiska mål regleringen ska bidra 

till att uppnå, anses den inte tillfredsställande i sin nuvarande 

utformning. 

I juni 2013 meddelade regeringen att det inte blir någon 

omfattande förändring av spelmarknaden under inne

varande mandatperiod, som tidigare aviserats. I stället ska 

regeringen tillsätta en utredning som under ett till två år 

ska analysera effekterna av system i andra länder, exempelvis 

Danmark, Norge, Tyskland och Finland. Därefter kommer 

ett förslag om en ny spelreglering att läggas fram. Reger

ingen har  uttalat en avsikt att skärpa lotteri lagen och det 

så kallade främjande förbudet för att göra dem mer verk

ningsfulla mot de utländska spelbolagens marknadsföring 

i Sverige. 

Anton Bergkvist, trebarnspappa från 
Skellefteå vann 500 000 kronor på Triss. 
Pengarna går in på hus- och reskontona.
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Fakta om den kända svenska spelmarknaden 

Folkrörelsernas spel och lotterier 
inklusive PostkodLotteriet 22%

ATG 21%

Den svenska reglerade nettospelmarknaden 2013

Svenska Spel inklusive 
Casino Cosmopol 56%

Restaurangkasino 1%

Svenska Spel inklusive 
Casino Cosmopol 48%

ATG 18%

Folkrörelsernas spel och lotterier
inklusive PostkodLotteriet 18%

Den totala kända svenska nettospelmarknaden 2013

Utländska nätaktörer 15%

Restaurangkasino 1%
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Nettomarknadsandelar internet 2009–2013

svenskaspel.se atg.seUtländska internetaktörer

2009 2010 2011 2012 2013

Källa: Grafen bygger på Svenska Spels och ATG:s faktiska nettospelintäkter samt upp
skattning av utländska nätaktörers nettospelintäkter. Uppskattningen av utländska 
nätaktörers nettospelintäkter bygger främst på kontinuerliga marknads undersökningar 
som genomförs av Svenska Spel.

Den svenska reglerade spelmarknaden

Nettospelintäkter, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009

Svenska Spel 1  9 729 9 815 9 687 9 624  9 905

Folkrörelsernas spel  
och lotterier 2  3 774 3 560 3 454 3 021 2 793

ATG  3 625 3 700 3 910 3 812  3 774  

Restaurangkasino 195 212 266 216 228

Totalt  17 323 17 287 17 317 16 673 16 700

1.  Lotteriinspektionen redovisar nettospelintäkterna från Svenska Spels BingoLivehallar 
året 2009 under Folkrörelsernas spel och lotterier/Bingo.

2. I Folkrörelsernas spel och lotterier ingår: Bingo, rikslotterier (bl.a. PostkodLotteriet,  
Folkspel, Miljonlotteriet, Alotterierna), regionala lotterier, lokala lotterier. 

Källa: Lotteriinspektionen. Vissa av uppgifterna för år 2013 är preliminära.

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen.

De tio största spelen i Sverige3

Nettospelintäkter, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009

PostkodLotteriet 4  2 042 1 813 1 773 1 590 1 266

 Vegas 1 796 2 014 2 083 2 039 2 081

 Lotto 1 740 1 714 1 625 1 610 1 585

Triss 1 682 1 693 1 640 1 621 1 682

 V75 1 595 1 605 1 726 1 647 1 660

Casino Cosmopol 1 167 1 186 1 203 1 190 1 198

Oddset 870 856 813 790 766

 Keno 552 568 585 603 626

Joker 550 538 513 496 478

Dagens Dubbel 375 393 428 443 456

3. Nettospelintäkter, d.v.s. efter utbetalda vinster.
4.  PostkodLotteriets prenumerationslott avses. Sif fran för år 2013 är preliminär och utgår 

från att PostkodLotteriets återbetalning till spelarna är samma som år 2012 (40%).

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels 
 uppskattning av de utländska nätaktörernas nettospelintäkter.
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G U S TAV S U N D G R E N , R I K S F Ö R B U N D E T S P E L KO N T R O L L (R I S K ), S T O C K H O L M

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.

Som 21åring befann sig Gustav Sundgren själv i riskzonen med sitt 
pokerspelande. Nu studerar han på psykologprogrammet på Karolinska 
Institutet och har grundat Riksförbundet Spelkontroll – den första 
nationella idéburna organisationen i Europa som är inriktad på spel
beroende i åldern 16–30. 

Varför startade du Riksförbundet Spelkontroll? 
–Vi var ett antal personer som länge sett ett behov av insatser mot 
ungas spelproblem. Riktade insatser är viktiga eftersom ungas 
 situation är speciell. Det handlar om allt ifrån livstempo och arbets-
löshet till större andel återfall och förmågan att ta till sig ny teknik. 
Det gäller att fånga upp individer i den här kategorin som vi vet är 
särskilt utsatta. Vi ville öka kunskapen om spelberoende och arbeta 
förebyggande.

Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med unga?
–Det är viktigt att utgå ifrån ungdomstrender, kulturer och attityder. 
Vår grundinställning är att det är positivt med digitaliseringen, ny 
teknik och nya, attraktiva spelformer. Spel kan vara både roligt och 
utvecklande. Att komma med pekpinnar öppnar inte för en god 
 dialog med ungdomar, och dialogen är en av våra främsta ambi tioner. 

Alla som vill vara med och skapa dialog kring ungas spelande är 
 välkomna till oss, oavsett ståndpunkt. 

Hur ser du på er egen dialog med Svenska Spel? 
–Svenska Spel har ett stort fokus på nätverk, samarbete och andra 
former av utbyte. I somras framförde vi ett önskemål till dem om att 
få delta i deras arrangemang och bidra med vår kunskap om ungas 
spelande. Snart därpå fick vi en inbjudan om att medverka vid Spel-
akademin. Svenska Spel tar oss på allvar och vill bidra till att föra 
fram vår verksamhet.

Vad fokuserar ni på nu inom riksförbundet?
–Vi arbetar med att ta fram en utbildning för att skapa ett nätverk 
av talespersoner, ambassadörer och volontärer. Vi vill skapa mötes-
platser och genomföra olika spelförebyggande ungdomssatsningar. 
I framtiden kommer vi att lansera en kampanj kallad ”Spela RISK-
fyllt”, där RISK står för att spelandet ska vara genomsyrat av det 
Roliga, Insiktsfullhet, Stabilitet och Kontroll. Fokus ligger på balans 
och välmående. De som inte får spelandet att fungera vill vi erbjuda 
särskilt stöd och hjälp.

Vår grundinställning  
är att det är positivt  
med digitaliseringen,  
ny teknik och nya,  
attraktiva spelformer.

”
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Intressenternas förväntningar  
på Svenska Spel 
En löpande dialog med Svenska Spels intressenter är avgörande för arbetet med att 
utveckla den långsiktiga verksamheten. Svenska Spel eftersträvar en god relation med 
sina intressenter och värderar deras synpunkter. 

venska Spel för en löpande och systematisk 

 dialog med interna och externa intressenter i 

syfte att bygga en god förståelse för vilka för

väntningar som finns på bolaget. Vid sidan om 

samtal och möten arbetar bolaget också regel

bundet med omvärldsanalyser och andra fördjupade analyser 

av prioriterade intressenter. 

Intressenterna får ge sin syn på Svenska Spel och spel

marknaden och bolagets hållbarhetsarbete. Intressenterna 

lämnar också konkreta förslag på hur bolaget kan utveckla 

sitt hållbarhetsarbete i vid mening.

I dialogen med intressenterna har förväntningar på omsorg 

om riskgrupper, möjligheter till begränsningar i spelandet 

och en ansvarsfull och måttfull marknadsföring förts fram 

som särskilt viktiga. Man efterfrågar och betonar också vikten 

av att Svenska Spel tar ansvar för spelmarknadens utveckling. 

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med de 

senaste årens omreglering av den europeiska spelmarknaden 

har förändrat förutsättningarna för spelbranschen samtidigt 

som kraven ökat på socialt ansvarstagande för ett statligt 

bolag som Svenska Spel.

Förflyttningen mot ett ökat digitalt spelande har gjort att 

spelarnas eget inflytande ökat i spelbranschen. Nya möjlig

heter till spelande innebär att Svenska Spel kontinuerligt 

behöver utveckla och se över sina erbjudanden och hur 

dessa tas emot av övriga intressentgrupper, inte minst ur 

 perspektiv som säkerhet och ansvar. 

För att möta olika intressenters förväntningar har Svenska 

Spel som mål att vara ledande i branschen beträffande spel

ansvar och samtidigt vara ett företag med ett konkurrens

kraftigt erbjudande. Det senare innebär bland annat att 

 försvara marknadsandelar på en spelmarknad som är utsatt 

för hård konkurrens från oreglerade spelbolag. 

S

Vad tycker intressenterna?
Dialogen med intressenterna är central för Svenska Spel när det 
gäller utvecklingen av bolagets verksamhet och ansvar. I år har 
några av Svenska Spels intressenter fått berätta om sina förvänt-
ningar på Svenska Spel och hur de tycker att bolaget sköter sig.  

Gustav Sundgren, Riksförbundet Spelkontroll sidan 16

Carin Kappe, Regeringskansliet sidan 23

Daniel Löfblom, kund sidan 28

Mike Markarian, krögare och affärspartner sidan 35

Kristina Sundqvist, doktorand sidan 43

Frida Stenqvist, Säkerhetschef Casino Cosmopol sidan 47

Anders Swalander, ungdomstränare sidan 53

>>
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INTRESSENTDIALOG

Intressenter
Exempel på  
intressenternas förväntningar

Exempel på  
dialog/aktiviteter under 2013 Planerade aktiviteter 2014

Kunder •   Attraktiva produkter  
och tjänster

•   Möjlighet att begränsa 
spelandet  

•  Transparens 
•   Stöd till idrotten och 

stö d till spelberoende

  Fokusgrupper  
   Utvecklad kunddialog i sociala medier
   Kundsupport och reklamationshantering
  Förmedlar kontakt till Stödlinjen 
   Vegas nya inloggning med möjlighet för 

kund att sätta gränser, se historik och 
stänga av sig

•   Obligatorisk registrering  
av spel (exklusive fysiska 
lotter och spel på Casino 
Cosmopol) 

Ägare •  Föredöme i branschen 
•   Marknadsföring utifrån 

samhällspåverkan

   Drivande i Spelbranschens Etiska Råd (SPER)    
  Spelakademin
   Dialog med Finansdepartementet  

och Socialdepartementet

•   Drivande i Spelbranschens 
Etiska Råd (SPER)

•  Spelakademin

Intresse 
organisationer

•   Omsorg för riskspelaren
•  Bättre ålderskontroll              
•  Transparens                               
•   Stärkt ansvar på Vegas

   Deltagit vid spelberoendeföreningars  
stödgrupper för spelberoende

   Vegas nya inloggning med möjlighet  
för kund att sätta gränser, se historik  
och stänga av sig

   Löpande dialog med spelberoende-
föreningar och öppenvård

•   Utbildning av affärspartner 
och ombud 

•   Obligatorisk registrering  
av spel (exklusive fysiska 
lotter och spel på Casino 
Cosmopol)

Medarbetare •   Kommunikation  
och information

•  Utbildning
•   Föredöme inom ansvar 
•  Utveckling

  Årlig medarbetarenkät
   Målgruppsanpassade utbildningar  

inom ansvar
  Talangprogram
  Aspirantprogram

•   Höjt friskvårdsbidrag
•   Interaktiva utbildningar 

inom spelansvar och miljö

Exempel på förväntningar och dialog 2013

Intressenter och väsentliga hållbarhetsområden

Svenska Spels intressenter

Svenska Spel har ett flertal intressenter. De 

prioriterade intressentgrupperna är de som 

bedöms ha störst inflytande över och störst 

intresse för Svenska Spels verksamhet och 

bolagets hållbarhets arbete. Dessa är kunder, 

ägare, intresseorganisationer och med

arbetare. I tabellen nedan redovisas deras 

 prioriterade frågor och hur Svenska Spel 

arbetat med dessa under 2013. 

Politiker Media

Allmänhet

Intresse-
 

organisationer

Ägare

MedarbetareKunder

Affärs-
kontakter
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•  Ansvarsinformation  
i marknadsföringen

• Anti-korruption

• Miljöutsläpp
• Transporter (miljöperspektiv)
• Ekonomisk prestanda
• Lokal förankring

• Spelansvar
• Lagefterlevnad speltillstånd
• Trygghet, integritet och säkerhet  

för kunden
• Etisk marknadsföring

• Lagefterlevnad övrigt  
(PUL, penningtvätt, matchfixing)

• Spelansvarsutbildning
• Mångfald
• Arbetsmiljö

Hög

Re
le

va
ns

 fö
r e

xt
er

n
a 

in
tr

es
se

nt
er

Låg HögPåverkan för Svenska Spel

Under året genomförde Svenska Spel en så kallad väsentlig

hetsanalys för att ta reda på vilka hållbarhetsaspekter i verk

samheten som är mest relevanta för Svenska Spel. Analysen 

resulterade i slutsatsen att områdena spelansvar och affärs

etik är de mest centrala för Svenska Spel.

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentanalyser och 

löpande dialoger med intressenter under åren.

Med väsentligt avses Svenska Spels betydande sociala, 

 ekonomiska och miljömässiga effekter som kan påverka de 

externa intressenternas bedömningar och beslut. Bolaget 

har gjort en samlad bedömning av vilka områden som anses 

betydande nog att kräva aktiv förvaltning eller engagemang. 

Spelansvar och affärsetik mest relevant

Väsentlighetsanalysen följer metodik enligt Global 

Reporting Initiatives (GRI) ramverk, vilket innebär genomgång 

och bedömning av 40 olika aspekter, varav 14 har bedömts 

relevanta för Svenska Spel.

Analysen ligger också till grund för vilka områden som 

bolaget har valt att ge mest utrymme i års och hållbarhets

redovisningen, samt de GRIindikatorer Svenska Spel valt att 

redovisa. GRIprofilen publiceras på svenskaspel.se. 
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AVSNIT TSMARKERING

Den svenska spelpolitiken syftar till att förhindra att enskilda 

personer fastnar i spelberoende samt att minimera risken 

för bedrägerier och olagligt spel. Svenska Spel är ett statligt 

företag som drivs med krav på en effektiv och ansvarsfull 

verksamhet, men utan krav på resultat eller tillväxt.

Bolaget erbjuder inte bonusar och rabatter på spel och 

marknadsför inte, eller mycket restriktivt, produkter med hög 

risk för att utveckla spelberoende. Bolaget har en åldersgräns 

på 18 år för spel och lotter. På Casino Cosmopol är ålders

gränsen 20 år. 

Svenska Spel erbjuder ett brett sortiment av spel på ett 

ansvarsfullt sätt och uppmuntrar alla kunder att ha koll på sitt 

spelande, bland annat genom spelbeteendeverktyget Play

scan. Dessutom för bolaget en aktiv dialog med bland andra 

Svenska Spels samhällsansvar 
Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet 
inom ramen för socialt ansvarstagande – och verka för en sund och säker spelmarknad. 

representanter från Folkhälsomyndigheten, polisen och ett 

antal spelberoendeföreningar för att få nya insikter i arbetet 

med att förebygga osunt spelande. Svenska Spel ger också 

stöd till forskning. Bolaget har instiftat ett forskningsråd som 

avsätter 5 miljoner kronor per år till forskning för att öka 

kunskapen om förebyggande arbete mot spelproblem. 

Svenska Spel har även fattat beslut om att finansiera en 

 professur för forskning om spelberoende som kommer 

att tillsättas under 2014.

Svenska Spel strävar efter att de produkter som erbjuds 

är socialt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbara. 

Bolagets hållbarhetsarbete omfattar spelansvar, affärsetik, 

miljö, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställd

het och antikorruption. 
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Hållbarhet i fokus
venska Spels hållbarhetsarbete syftar till att 

skapa värde för kunder och övriga intressenter. 

Arbetet ska bidra till ett mer hållbart samhälle, 

bland annat genom spelansvars åtgärder för att 

skydda konsumenterna. Svenska Spel har under 

året fastställt nya hållbarhetsmål. 

Svenska Spels arbete för en långsiktigt hållbar utveckling 

utgår från uppdraget att bedriva spelverksamhet på ett 

ansvarsfullt sätt. Ansvarstagandet ska vara en tydlig del av 

upplevelsen och ett uppskattat mervärde när kunderna väljer 

var de vill spela. 

Svenska Spel redovisar sitt hållbarhets arbete integrerat 

inom ramen för företagets fyra  målområden: kund, ansvar, 

medarbetare och affärsmässighet. Läs mer om bolagets mål 

och  måluppfyllelse på sidorna 25–55.

Svenska Spels styrelse har utifrån uppdraget fastställt 

 följande långsiktiga hållbarhetsmål: 

Spelansvar

• Ledande inom spelansvarsområdet.

• Reell effekt på problemspelandet.

• Uppskattade ansvarsåtgärder.

Målen innebär att Svenska Spel vill leda utvecklingen för 

framtidens spelmarknad och utforska nya möjligheter 

till att mäta och följa upp effekterna av ansvarsarbetet. 

Läs mer på sidan 34. 

S
Affärsetik

Svenska Spels mål är att synliggöra och förebygga oetiskt 

 agerande, såväl internt som externt. Svenska Spel är tydligt 

med att verksamheten inte får utnyttjas till penningtvätt eller 

annan brottslig verksamhet. Kunderna ska kunna känna för

troende för att bolaget motarbetar spelrelaterad korruption 

så att spelandet kan ske på ett säkert och rättvist sätt.  

Läs mer på sidorna 22, 29 och 55. 

Miljö

En intern miljöutredning genomfördes 2012 som visar att 

 tjänsteresor och framställning av material är de områden 

där bolaget har den största miljöpåverkan. Svenska Spel vill 

minska bolagets klimatpåverkan och har därför beslutat om 

ett nytt miljömål. Läs om målet på sidorna 22 och 42.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Svenska Spels uppförandekod för leverantörer är under 

omarbet ning och kommer att implementeras under 2014. 

Koden ska ställa krav på ansvarstagande för mänskliga rättig

heter, goda arbetsvillkor, korruptionsbekämpning samt miljö 

i såväl den egna verksamheten som i leverantörskedjan. 

Mångfald och jämställdhet 

Bolaget ska öka medvetenheten internt inom området mång

fald samt öka andelen kvinnliga chefer inom koncernen.  

Läs mer på sidorna 22 och 50. >>

HÅLLBART FÖRETAGANDE
Svenska Spel har höjt ambitionsnivån på 
hållbarhetsområdet och har fastställt nya 
hållbarhetsmål för verksamheten. 

Hållbart företagande
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HÅLLBARHET I FOKUS

Antikorruption

Svenska Spel har tydliga policyer och riktlinjer för verksam

heten. Medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster eller 

andra förmåner från leverantörer eller andra samarbets

partner. Svenska Spel upphandlar i enlighet med lagen 

om offentlig upphandling (LOU). Bolaget har också en 

så kallad whistle blowingfunktion för att medarbetarna 

 anonymt ska kunna rapportera misstänkta oegentligheter 

inom företaget.

Ansvar, styrning och implementering
Ansvaret för hållbarhetsarbetet är integrerat i den ordinarie 

verksamheten. Ytterst ansvarig är styrelsen. I koncernled

ningen har kommunikationsdirektören det övergripande 

ansvaret. Statens ägarpolicy innehåller riktlinjer för hur 

hållbarhets  arbetet ska bedrivas. 

Svenska Spels CSRavdelning, som ingår i staben Kommu

nikation & CSR, har ansvaret för övergripande styr dokument, 

strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller ansvars

frågor. CSRavdelningen har också ansvaret för redovisning 

av  koncernens hållbarhetsfrågor som ingår i årsredovisningen. 

Områdena styrs av policyer som  revideras, beslutas och följs 

upp av styrelsen  årligen. Avvikelserapportering sker via 

löpande vdrapportering.

Ett spelansvarsråd och ett miljöråd är inrättade under led  

ning av CSRavdelningen med representanter från bolagets 

olika verksamheter. Syftet är att stödja implemen teringen av 

övergripande ansvarsmål och nyckeltal samt  uppföljningen 

av hållbarhetsarbetet. 

Område Mål 2014–2016 Uppföljning Hänvisning

Spelansvar • Ledande inom spelansvar

• Effektiva ansvarsåtgärder

•  Uppskattade ansvarsåtgärder, Spelansvarsimage  
55 procent (40), NKI 75 procent (62)

• Spelansvarsimage och 
 kund sundhet

•  Avvikelserapportering 

 • Certifiering EL/WLA

•  Marknads- och kund-
undersökningar

•  Målområde Ansvar, sid 34 

Affärsetik •  Förebygga internt och externt oetiskt agerande.  
Alla avvikelser mot uppförandekod och/eller säkerhets-
policy ska hanteras korrekt

•  Alla spel (exklusive lotter och spel på Casino Cosmopol) ska 
från och med 2014 registreras i syfte att skydda  konsument

•  Avvikelserapportering 

• Certifiering säkerhet, WLA

•  Compliancerapport (kvartal)

•  Säkerhetsrapportering (månad)

•  Målområde Affärsmässighet, sid 52

•  Målområde Kund, sid 26

Miljö •  Bolaget ska minska den totala klimat påverkan  
med 10 procent jämfört med 2013

• Klimatredovisning (årlig)

•  Avvikelserapportering 

•  Målområde Ansvar, sid 42

• www.svenskaspel.se

Mångfald •  Arbetsplan för att öka med vetenheten internt 
inom området mångfald

• Mångfaldsplan
•  Avvikelserapportering 

•  Målområde Medarbetare, sid 46

Mänskliga 
 rättigheter

•  Avvikelser mot uppförandekod och/eller personalpolicy  
ska hanteras korrekt

•  Avvikelserapportering 

• Medarbetarundersökning  
  (årlig)

•  Målområde Medarbetare, sid 46

Arbetsvillkor •  Avvikelser mot uppförandekod och/eller personalpolicy  
ska hanteras korrekt

•  Motivationsindex (ESI) ska bibehållas på 2013 års nivå:  
91 (88) jmf benchmark 85

•  Avvikelserapportering 

• Medarbetarundersökning  
  (årlig)

•  Målområde Medarbetare, sid 46

Jämställdhet •  Andelen kvinnliga chefer inom koncernen  
ska vara mellan 45 och 55 procent (43)

• Mångfaldsplan

•  Avvikelserapportering 

•  Målområde Medarbetare, sid 46

Antikorruption •  Avvikelser mot uppförandekod och/eller lagstiftning  
ska  hanteras korrekt

•  Information om anti-korruption ska finnas lättillgänglig  
för medarbetare, konsulter och nära samarbetspartners

•  Avvikelserapportering 

•  Compliancerapport (kvartal)

•  Whistleblowing

•  Svenska Spel i korthet, sid 2–3

•  Målområde Kund, sid 26

•  Målområde Affärsmässighet, sid 52 

Svenska Spels hållbarhetsarbete
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Svenska Spel följer FN Global Compacts principer.
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C A R I N K A P P E , K A N S L I R Å D, FI N A N S D E PA R T E M E N T E T

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.

Som handläggare på enheten för myndighetsstyrning, statistik och 
spelreglering ansvarar Carin Kappe för att ta fram underlag så att 
ministrarna kan fatta välgrundade beslut kring den svenska spelregle
ringen. Dialogen med Svenska Spel är en viktig del i hennes arbete. 

Hur ser din dialog med Svenska Spel ut? 
–Jag har kontakt med Svenska Spel exempelvis när de lämnar in 
ansökningar för att få tillstånd till ett nytt spel. Bolaget har även en 
skyldighet att redovisa sitt arbete med spelansvaret, framför allt när 
det gäller poker på internet och spel på värdeautomater. Jag träffar 
Svenska Spel löpande för att diskutera de här frågorna.

Vilken är Svenska Spels roll på spelmarknaden?
–Mot bakgrund av att Svenska Spel är statligt ägt med en bety-
dande marknadsandel har bolaget en väldigt viktig roll. Svenska 
Spel är ett av regeringens verktyg för att genomföra spelpolitiken, 
där särskilt spelansvaret är centralt. Det är en svår balansgång att 
erbjuda attraktiva och intressanta spel, samtidigt som man arbetar 

med spelansvaret på ett trovärdigt sätt. Svenska Spel är redan 
 duktiga, men det kräver ett ständigt arbete.  

Hur ser du på den svenska spelmarknaden framöver?
–Regeringen har meddelat att det inte kommer att ske någon större 
omreglering av marknaden nu, utan att man ska följa utvecklingen 
både i Sverige och i andra länder och inhämta mer kunskap. Vi kom-
mer därför att följa utvecklingen på spelmarknaden noga och stu-
dera vilka effekter olika regleringar medför. En viktig del i arbetet är 
att se till att det återinförs effektiva sanktioner mot dem som bryter 
mot främjandeförbudet.

Den tekniska utvecklingen på spelmarknaden är också en stor 
utmaning. Man pratar till exempel om att sociala spel, som exem-
pelvis kan ha Facebook som plattform, och spel om pengar är på 
väg att närma sig varandra. En sådan utveckling skulle innebära en 
utmaning både för spelreglerare och traditionella spelbolag såsom 
Svenska Spel som inte har tillstånd för den typen av spel. 

Det är en svår balansgång  
att erbjuda attraktiva och 
intressanta spel, samtidigt 
som man arbetar med spel
ansvaret på ett trovärdigt sätt. 

”
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Camilla Blomfeldt, barnskötare från 
Uppsala, vann 250 000  kronor på Triss. 
Resa till Thailand, husrenovering och 
eventuellt bilbyte står på önskelistan. 
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Svenska Spels strategiska målområden
Svenska Spel styr verksamheten genom fyra strategiska målområden: kund, 
ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Verksamheten utgår från  ägarens 
 uppdrag, det vill säga att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. 

Glädje i kundmötet
Genom att erbjuda en helhetsupplevelse, där spelglädjen 

bygger på ett attraktivt kunderbjudande och ett stort 

ansvarstagande, väljer kunderna Svenska Spel 

i första hand. Kunderna upplever att de 

kan spela sunt, säkert och tryggt 

hos Svenska Spel och att bola

get erbjuder den bästa spel

upplevelsen på marknaden. 

Erbjudandet till kund ska 

stärka Svenska Spels 

 konkurrenskraft genom 

 förbättrad image, nöjd

kundindex, ansvar och 

marknadsandelar.  

Läs mer på sidorna 

26–31.

God affärs
mässighet
Svenska Spel optimerar intäk

terna på ett ansvarsfullt sätt samt 

bedriver verksamheten kostnadseffektivt. 

Rörelsemarginalen ska vara minst 22 procent 

över en konjunkturcykel på 5–7 år. Satsningar 

på ansvarsåtgärder som bedöms bidra till att skydda 

konsumenten går före en ökad vinst.  

Läs mer på sidorna 52–55.

Bästa tänkbara ansvar
Bolagets agerande har reell effekt på problem spelandet 

och på hållbarheten specifikt i Svenska Spels verksamhet 

samt i samhället i stort. Svenska Spel ska upp

fattas vara ledande avseende spelansvar. 

Spelansvarsarbetet ska lång  siktigt 

stärka Svenska Spels konkurrens

kraft genom en positiv på

verkan på upplevelse, image 

och NKI. 

Läs mer på sidorna 

34–42.

Motiverade 
 medarbetare   

  Medarbetarna och ledarna ut

vecklas, trivs och tar ett stort ansvar 

för att utveckla verksamheten. Verksam

heten är målstyrd på alla nivåer och medarbe

tarnas och ledarnas kompetens och motivation är en 

 förutsättning för bolagets framgång. Svenska Spel 

ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Läs mer på sidorna 46–51.

Hållbart företagande
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venska Spel ska ha ett attraktivt kunderbjudande. 

Lyhördheten för kundernas behov och önskemål 

är central för att utveckla verksamheten och 

erbjudandet i rätt riktning. Kunderna värdesätter 

ansvar men efterfrågar i första hand spännande 

och nya upplevelser. Upplevelse och ansvar ska gå hand i 

hand för att skapa en positiv helhetsupplevelse. För att finnas 

där kunderna finns har Svenska Spel en väl utbyggd service 

och distribuerar spel över hela Sverige. 

Mål 
Svenska Spel ska vara kundernas första val. Kunderna ska 

erbjudas en helhetsupplevelse där spelglädjen bygger på ett 

attraktivt kunderbjudande och ett stort ansvarstagande. Det 

ska kännas sunt, säkert och tryggt att spela hos Svenska Spel. 

Erbjudandet till kund ska stärka Svenska Spels konkurrenskraft 

genom förbättrad image, nöjdkundindex, ansvar och 

marknads andelar. 

Måluppfyllelse 2013 
Nöjdkundindex (NKI) för 2013 uppgår till 62 procent (66). 

Svenska Spel mäter varje kvartal hur stor andel av svenskarna 

som är uttalat positiva till bolaget – det så kallade image

värdet. Värdet uppgick under 2013 till 62 procent, vilket är 

en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. 

Svenska Spel har det klart starkaste imagevärdet bland spel

Glädje i kundmötet
bolagen. Närmaste aktör har ett imagevärde på 47 procent 

(49).  Generellt sett minskar kundernas förtroende för spel

branschen som helhet.

Svenska Spels marknadsandel uppskattas till drygt 48 pro

cent vilket är något lägre än 2012. Svenska Spel ökar sin andel 

i butikskanalen medan marknadsandelen online minskar på 

grund av en snabb tillväxt för nätkasino hos de utländska 

spelbolagen utan tillstånd. 

Svenska Spel har prioriterat och frigjort resurser i verksam

heten för att kunna genomföra nya satsningar inom bland 

annat det digitala området. Genom att vidareutveckla ett 

effektivt och konsekvent spelansvar – och tydligare kom

municera vad Svenska Spel gör för att möjliggöra ett sunt 

 spel ande – kan bolaget bättre möta kundernas förväntningar. 

Under året lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummer

spelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder. 

 Kunderna kunde även glädjas åt att Svenska Spel beviljades 

tillstånd att höja återbetalningen på Oddset, vilket skedde 

i syfte att öka produktens attraktivitet och att bättre möta 

konkurrensen från de oreglerade spelbolagen.

Ombuden centrala i kundmötet 
Svenska Spels uppdrag är att ha en väl utbyggd service, såväl 

i storstad som i glesbygd. Det rikstäckande distributionsnätet 

av ombud är, tillsammans med bolagets starka varumärken, 

en viktig framgångsfaktor. Svenska Spel samarbetar med cirka 

MÅLOMRÅDE KUND 
Svenska Spels kunder ska erbjudas en helhetsupplevelse där 
spelglädjen bygger på ett attraktivt kund erbjudande och ett 
stort ansvarstagande. Svenska Spel har det starkaste image
värdet bland spelbolagen, 62 procent (61).  Närmaste aktör 
har ett imagevärde på 47 procent (49). 

S
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En spelupplevelse 
utöver det vanliga
Limited edition, en helt ny satsning 
med tema tiserade spelautomater, 
inledde under 2013 en tolvmånaders 
turné  mellan Casino Cosmopols kasinon. 
Casino Cosmopol var först ut i Europa 
med denna typ av event runt spelauto-
mater som ger en särskild upplevelse 
och spelkänsla tack vare sin inramning 
i form av grafik, musik och en extra stor 
spelyta. Teman var Wizard of Oz, 
Michael Jackson, CSI och Aladdin. 

MJ - Rollup.indd   1 2013-05-22   10:09 CSI - Rollup.indd   1 2013-05-22   09:31

Namnlöst-6   1 2013-05-08   11:43
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STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN – KUND

DA N I E L L Ö F B L O M , K U N D, S A N DV I K E N

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.

Daniel Löfblom, 26 år, arbetar som operatör och skyddsombud på 
Sandvik och ser sitt spelande som ett trevligt tidsfördriv när han är 
ledig. Han tycker att det är bra att Svenska Spel ger kunderna möjlig
het att ha bättre koll på sitt spelande, när systemet med inloggning 
införs på Vegas.  

Hur mycket spelar du och på vilken typ av spel?
–Jag spelar inte så mycket. Någon gång i veckan går jag till mitt 
favoritställe, Eightball i Sandviken, och tar en kaffe eller öl, spelar 
biljard, snackar och umgås. Där finns också Vegas-maskiner som 
jag brukar spela på och ibland spelar jag poker på nätet. 

Vad tycker du om att Svenska Spel har infört  
verktyget med inloggning på Vegas?
–Om syftet är att man ska komma till ökad insikt om sitt spelande 
tycker jag att det är bra. Det finns information runt maskinerna om 
spelberoende, men den typen av information är lite svårare att ta till 
sig. Vissa spelar för ganska mycket pengar och möjligheten att sätta 
en gräns både vad gäller tid och pengar kan göra att man blir mer 
medveten.

Har det förändrat ditt eget spelande?
–För mig har det inte inneburit någon stor förändring. Jag spelar 
inte så mycket att jag känner att jag har behövt sätta en budget, 
men att verktyget och möjligheten finns är bra. Det går att spela 
utan att logga in, men då är inte alla spelen tillgängliga så jag brukar 
logga in med Spelkortet. Jag vet att en del kunder hade lite problem 
med att logga in i början, men vi har hjälpts åt och vi har fått mycket 
hjälp av personalen. 

Tycker du att Svenska Spel tar ansvar?
–Ja, det tycker jag. De tillhandahåller information och verktyg för oss 
som är kunder och jag vet att de håller utbildningar för personalen 
hos sina affärspartner. Om man ser på reklamen från utländska aktö-
rer verkar det vara hur lätt som helst att vinna pengar. De använder 
sig också av olika metoder för att locka nya spelare, som bonusar 
och erbjudanden. Det gör inte Svenska Spel och de framstår som 
mer seriösa. 

*  I augusti 2013 började Svenska Spel med införande av inloggningsmöjligheter via 
 Spelkortet på värdeautomaterna Vegas. Med spelkortet kan kunden sätta gränser för 
hur länge och för hur mycket han eller hon vill spela. Endast den som är inloggad har 
tillgång till samtliga spel på Vegas. 

… möjligheten att sätta en 
gräns både vad gäller tid 
och pengar kan göra att 
man blir mer medveten.”

STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN / KUND
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5 700 ombud, varav cirka 780 spelombud finns i glesbygd 

eller är det enda spelombudet på en mindre ort.  

Svenska Spel för en löpande dialog med sina ombud och 

samarbetar för att utveckla kundmötet i butik på bästa sätt. 

Genom Ombudsskolan utbildas nya ombud bland annat 

i spelansvar, spelformerna och kundmötet. Under 2013 

genomgick 344 personer (378) Ombudsskolan och 1 456 

(1 302) deltog i övriga utbildningar. 

Vegas på restauranger och bingohallar
Svenska Spel erbjuder spel på värdeautomaterna Vegas som 

finns i nästan 2 300 restauranger och bingohallar över hela 

 landet, i såväl storstad som glesbygd. 

Enligt ägarens uppdrag ska Svenska Spel utgöra ett tro

värdigt och attraktivt alternativ till illegal spelverksamhet. 

Högsta domstolen har fastslagit att Vegas är de enda värde

automaterna som får förekomma i Sverige. Ändå omsätter 

illegala spelmaskiner miljardbelopp årligen. Dessutom är 

 konkurrensen från kasinon på internet påtaglig. 

Totalt finns 6 713 värdeautomater utställda hos Svenska 

Spels affärspartner. Svenska Spel vill tillgodose kundernas 

efterfrågan på attraktiva spel och spelportföljen utökas 

löpande. Genom att kontinuerligt utveckla spelansvaret inom 

Vegas vill Svenska Spel ge sina kunder möjligheten att ha ett 

sunt spelande vilket ger en bättre spelupplevelse. Läs mer 

om spelansvaret på Vegas på sidan 40.

Det digitala erbjudandet stärks
Spel i de digitala kanalerna, via svenskaspel.se och mobilen, 

växer snabbast. I de digitala kanalerna har Svenska Spel en 

marknadsandel på 23 procent (24). Svenska Spel har under 

året intensifierat arbetet med att stärka sitt digitala erbju

dande. För att möta kundernas framtida behov och förvänt

ningar och erbjuda den bästa kundupplevelsen, arbetar 

Svenska Spel med att utveckla en ny digital plattform som 

kommer att lanseras under 2014. Plattformen kommer först 

att lanseras i mobilen och sedan på surfplatta. 

Försäljning på arenor
Möjligheten att spela på plats i samband med matcher är 

uppskattad och numera omfattas närmare 30 fotbolls och 

ishockeyarenor. Arenaspelet är ett samarbete mellan Svenska 

Spel, arenabolaget, lokala spelombud och idrottsföreningar. >>

Spel via prenumeration
Prenumeration på spel är en verksamhet som fortsätter att 

växa. Svenska Spel har idag cirka 132 500 prenumeranter på 

spelen Triss och Lotto.

Kasino på riktigt
Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol AB driver 

 internationella kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Sundsvall. Casino Cosmopol erbjuder ett varierat nöjesutbud 

med klassiska och nya kasinospel, restauranger, barer och 

underhållning i historiska lokaler. 

Konkurrensen från kasinon på internet är påtaglig och 

Casino Cosmopol arbetar för att informera om sitt unika 

erbjudande med attraktiva spel i kombination med en spän

nande atmosfär, mat och underhållning – ett riktigt kasino. 

Upplevelsen och den personliga kontakten gästerna får 

när de besöker ett av Svenska Spels kasinon är en viktig 

konkurrens fördel som bolaget värnar om och kontinuerligt 

utvecklar. Ambitionen är att erbjuda ett värdskap i världsklass 

med spelansvar i fokus. Läs mer på sidorna 40–41.

Konsekvent spelansvar stärker upplevelsen
Möjligheten att kunna ha koll på sitt spelande är viktig för 

spelupplevelsen som helhet. Ett nytt, enhetligt och konse

kvent spelansvar kommer att bli en viktig konkurrens fördel 

för Svenska Spel i framtiden. För att möta kundernas och 

övriga intressenters förväntningar arbetar bolaget med att 

införa obligatorisk registrering under 2014 för alla spel utom 

för fysiska lotter och spel på kasino. Syftet är bland annat att 

erbjuda kunderna bra och effektiva verktyg för att kontrollera 

och sätta gränser för sitt spelande. Det är viktigt att upprätt

hålla skyddet för kundernas inte gritet i detta sammanhang. 

En viktig del i det arbetet är att säkerställa att kunderna får 

tydlig information om hur Svenska Spel hanterar uppgifter 

om dem, vilket är en del av projektet med obligatorisk regist

rering av spel. Läs mer om Svenska Spels satsning på ett för

stärkt spelansvar på sidan 36. 

Systematiskt arbete mot oetiskt agerande
Svenska Spel arbetar för att synliggöra och förebygga oetiskt 

agerande, såväl externt som internt. Kunderna ska kunna 

känna förtroende för att bolaget motarbetar spelrelaterad 

korruption så att spelandet kan ske på ett säkert och rättvist 
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sätt. Svenska Spels uppförandekod sammanfattar bolagets 

övergripande ställningstaganden för ett ansvarsfullt age

rande. Syftet med koden är att tydligt beskriva hur Svenska 

Spel ska uppträda inom bolaget, mot kunder, leverantörer, 

ombud, affärspartner och omvärlden.

Svenska Spel är tydligt med att verksamheten inte får 

utnyttjas till penningtvätt eller andra brott. Att integrera 

spelansvar och spelsäkerhet i produkter och distributions

former är en viktig del i verksamheten. Avvikande spel

mönster polisanmäls när det finns misstanke om en brottslig 

handling. 

Samarbete mot matchfixing

Uppgjorda matcher och manipulerade resultat, så kallat 

matchfixing, är ett återkommande problem i Europa och det 

förekommer även i Sverige, även om omfattningen är svår 

att bedöma. För att motverka problemet har Svenska Spel 

under 2013 inlett ett samarbete med Riksidrottsförbundet. 

Svenska Spel är bland annat med och finansierar en ny tjänst 

på Riks idrottsförbundet som ska ansvara för information och 

utbildningsstöd för att motarbeta spelrelaterad korruption 

och samordna arbetet gentemot specialidrottsförbunden. 

Svenska Spel kommer att fortsätta med en kontinuerlig 

 översyn av spelutbudet samt avstå från att erbjuda spel där 

resultat kan vara lättare att manipulera. 

Hantering av incidenter

Under året stängdes 15 pokerspelare av och polisanmäldes 

då de misstänks ha använt sig av otillåten programvara och 

brutit mot bolagets regler för onlinepoker. Svenska Spel 

 återbetalade 3,8 miljoner kronor till drygt 25 300 poker

spelare som drabbats av händelsen. Till följd av händelsen 

har Svenska Spel upp daterat övervakningssystemen och 

infört nya rutiner för att upptäcka liknande regelbrott. 

Svenska Spel och Svenska Basketbollförbundet lämnade 

även in två gemensamma polisanmälningar gällande 

 misstankar om oegentligheter i samband med en match 

i Basket ligan som spelades i december 2012. Genom egna 

utredningar kunde Svenska Spel konstatera avvikande vad

slagningsmönster på matchen. Åklagaren beslöt att lägga 

ned utredningen. 

Hantering av illegalt spel

Svenska Spel kontrollerar regelbundet förekomsten av 

 illegala spelautomater hos sina affärspartner och ombud. 

Rapportering sker till Lotteriinspektionen och affärspartnern/

ombudet får en uppmaning att se till att automaterna 

 avlägsnas. I de fall automaterna inte har tagits bort säger 

Svenska Spel upp partner skapet. Under 2013 sades 1 avtal 

(5) upp på grund av illegala spelmaskiner.

Risk för penningtvätt

Lagen om penningtvätt omfattar Svenska Spels kasinon 

och  Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet. Rapportering 

av ovanliga transaktioner sker till Finanspolisen. Kasinonas 

rutiner och utbildningsinsatser bedöms vara välfungerande 

liksom det löpande samarbetet med Finanspolisen och till

synsmyndigheten. 2013 rapporterade Casino Cosmopol 305 

fall (332) av ovanliga penningtransaktioner till Finans polisen 

i enlighet med lagen om penningtvätt. 

Svenska Spel har en Compliance Officer med koncern

övergripande ansvar för bland annat penningtvättsfrågor. 

Svenska Spel arbetar, utifrån ett riskbaserat förhållningssätt, 

med frågorna på frivillig basis även i de verksamhets 

områden som inte står direkt under lagstiftningen. 

Säkerheten på kasinona 

Löpande samarbete med Lotteriinspektionen, Finanspolisen 

och andra myndigheter är viktigt för att motverka brottslighet 

på kasinona. Casino Cosmopol förfinar metoder, utbildar 

 personalen samt utvecklar nya och bättre system och rutiner 

under tillsyn av Lotteriinspektionen. Alla gäster identifieras, 

registreras och kameraövervakas. 

Säkerhetsarbete  
och uppföljning
Inom Svenska Spel leds säkerhetsarbetet av chefen 
för Koncernsäkerhet. Säkerhetsfunktionen koordi-
nerar koncernens övergripande säkerhetsarbete 
och följer upp att det följer koncernens policyer 
och riktlinjer inom området. Koncernsäkerhet har 
även ansvar för att säkra koncernens krishantering, 
hantering av incidenter på koncernnivå samt 
 hantering av onormala spelaktiviteter.
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Gräsroten – 50 miljoner till 
ungdoms idrotten årligen

Sponsringssatsningen ”50 miljoner till ungdoms -
idrotten” är Svenska Spels initiativ för att utveckla 
stödet till ungdomsidrotten med  kundernas hjälp. 
Genom att spela med Spelkortet samlar kunderna 
poäng som de kan fördela fritt på upp till tre olika 
föreningar. Initiativet lanserades 2012 och i oktober 
2013 var det dags för den första utbetalningen av 
50 miljoner kronor till idrotts föreningar runt om 
i  landet.
 
Initiativet skapar förutsättningar för ett ökat spel-
ansvar då fler kunder väljer att använda  Spelkortet. 
Spelkortet ger kunderna tillgång till spelhistorik, 
vinstbevakning och spelansvars verktyg som vecko-
budget. Kunden får även  tillgång till verktyget 
 Play scan som uppmärksammar honom eller henne 
på förändringar i spelbeteendet. 

Säkerhet hos ombuden

Säkerheten för kunderna har stärkts genom att legitimations

krav införts vid vinstutbetalningar på över 1 000 kronor. Vid 

vinster på 20 000 kronor eller mer spärras ombuds terminalen 

och vinnaren får direktkontakt med Svenska Spel före utbetal

ningen. 

Vad händer 2014?
• Införande av obligatorisk registrering för samtliga spelformer 

utom lotter och spel på Casino Cosmopol.

• Lansering av en ny digital plattform med nya tjänster 

för kund.

• Implementering av ett nytt konsekvent spelansvar som 

 tillämpas i hela verksamheten. 

• Utveckling av events på Casino Cosmopol. 

FC Gute var en av de föreningar som 
 kunderna samlade poäng till under 2013.
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Svenska Spels spelformer
Svenska Spel har ett brett erbjudande av spel: sportspel, nummerspel, 
lotterier, värde automatspel och kasinospel. 

De sportbaserade spelen är Oddset och fotbolls-
tipsen Stryktipset, Europatipset, Måltipset och 
Topptipset. De kan spelas via ombud i butik, på 
arenor, på svenskaspel.se och delvis via mobil. 

Det 27 år gamla Oddset är marknadsledare på 
sportspelsmarknaden. Oddset är ett samlings-
namn för speltyperna Lången, Matchen, Bomben, 
Mixen och Powerplay. Kunden kan spela på fasta 
odds, löpande odds och även på livespel där 
 oddsen sätts under matchens gång. 

Nyheter/utveckling 2013
•  Höjd återbetalning och mer  konkurrenskraftiga 

odds på Oddset.
• Utökat utbud av sportspel. 

De turbaserade nummerspelen är Lotto, Keno, 
Eurojackpot, Viking Lotto, Joker samt internet-
spelen Bingo och Pick ’n’ Click. 

De tre förstnämnda kan spelas såväl i ombudens 
butiker som på svenskaspel.se. Viking Lotto finns 
enbart i butik, medan Bingo och Pick ’n’ Click är 
förbehållna svenskaspel.se. Lotto och Joker säljs 
också som prenumeration och via mobil. Tilläggs-
spelet Joker finns på kupongerna för Lotto och 
tipsen. 

Nyheter/utveckling 2013
•  Lansering av Eurojackpot, ett internationellt 

 nummerspel. 
•  Lansering av nya funktioner för Lotto i mobilen.
•  Utveckling av Keno. 

17%
av nettospel
intäkterna

Sportspel

Nummerspel

32%
av nettospel
intäkterna
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Svenska Spels lotterier är Triss, Tia,  Penning och 
Skrap-Spel som består av Skrap-Pyramid, Skrap-
Kryss, Skrap-Bingo och Skrap-Stjärna. 

Lotterierna kan köpas via ombud i butik och 
på svenskaspel.se. För Triss har Svenska Spel 
 dessutom en prenumerationstjänst. 

Störst är Triss, både sett till nettospelintäkter, 
antal kunder och kännedom. 

Nyheter/utveckling 2013
•  Lansering av ”Plötsligt händer det”-ruta på Triss.

Vegas är ett värdeautomatspel där kunden kan 
välja mellan ett antal olika spel typer, såsom 
 hjulspel med olika teman, videopoker och Keno. 
 Max insatsen vid spel på Vegas är 5 kronor och 
högsta vinst är 500 kronor. 

Svenska Spels Vegas är det enda tillåtna värde-
automatspelet i Sverige. Automaterna finns place-
rade i utvalda restauranger med serverings-
tillstånd och i bingohallar.

Det totala antalet värdeautomater som Svenska 
Spel får placera ut är begränsat till 7 500. 

Nyheter/utveckling 2013
•  Lansering av nytt spelansvarsverktyg. 
• Lansering av fyra nya spel.

Casino Cosmopol har ensamrätt på internationella 
kasinospel i Sverige, men utlandsbaserade aktörer 
tillhandahåller kasinospel på internet. 

På Svenska Spels fyra kasinon (Sundsvall, Malmö, 
Göteborg och Stockholm) finns bordsspel (roulette, 
tärnings- och kortspel), samt spelautomater. 

Casino Cosmopol arrangerar även  turneringar, 
såsom SM i poker, och  särskilda events som firan-
det av det kinesiska nyåret. 

Let’s Play är ett koncept för gäster som vill prova 
på kasinospel i ett lugnare tempo och med lägre 
insatser. 

Svenska Spel erbjuder pokerspel på  
svenskaspel.se och på kasinona. 

Nyheter/utveckling 2013
•  Förnyelse av en betydande del av spel-

automaterna, samt introduktion av nya 
 bordsspel.

•  Förnyelse och utveckling av Sport Zone  
i Göteborg och Malmö. 

•  Introduktion av gemensamt restaurang-
koncept på samtliga kasinon. 

19%
av nettospel
intäkterna

Lotterier

18%
av nettospel
intäkterna

Vegas – värde automatspel

14%
av nettospel
intäkterna

Kasinospel
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venska Spel ska tillhandahålla spel på ett 

ansvarsfullt och säkert sätt och minimera 

 negativa konsekvenser av bolagets produkter. 

I uppdraget ingår att erbjuda spelformer som 

kan bedömas riskfyllda om det kan motverka 

 illegalt spel i okontrollerade former. Svenska Spel vill vara 

det annorlunda spelbolaget som genom konkreta åtgärder 

visar att ansvar går före vinst och därmed bidrar till en mer 

hållbar spelmarknad. Svenska Spels vision är att spel ska 

vara till glädje för alla. 

Spelansvaret är en central del i Svenska Spels verksamhet 

och bolaget arbetar ständigt med att utveckla spelansvars

verktyg och att sprida kunskap. Kunderna ska uppfatta ansva

ret som en del av helhetsupplevelsen. Många kunder väljer 

att spela på Svenska Spels produkter för att det upplevs som 

tryggt och seriöst. 

Utvecklingen på marknaden med oreglerade aktörer som 

drivs av vinstintressen gör att risken ökar för en osund spel

marknad. Betydelsen av att Svenska Spel tar ett samlat grepp 

om de sociala skyddsaspekterna blir därför ännu viktigare. 

Svenska Spel är certifierat enligt European Lotteries och 

World Lottery Associations spelansvarsstandarder. Standar

derna är baserade på två ramverk som säkerställer en god 

grund för spelansvars arbetet. Se sidan 44. 

Bästa tänkbara ansvar
Mål
Svenska Spel ska sätta standarden på spelmarknaden och vara 

ledande avseende spelansvar. Bolagets agerande ska ha reell 

effekt på problemspelandet och på hållbarheten specifikt i 

Svenska Spels verksamhet samt i samhället i stort. Spelansvars

arbetet ska långsiktigt stärka Svenska Spels konkurrens kraft 

genom en positiv påverkan på upplevelse, image och NKI. 

Svenska Spel kommer att mäta effekten av spelansvars

arbetet; dels genom kundsundhet, där Svenska Spel ska ha 

en markant sundare kunddatabas än andra aktörer; dels 

genom spelansvarsimage, där Svenska folkets uppfattning 

om Svenska Spels spelansvarsarbete följs upp. 

Ambitionen är att Svenska Spels spelansvarsarbete ska 

vara ett föredöme och bidra till att driva utvecklingen mot 

en sundare spelmarknad.

Måluppfyllelse 2013
I Svenska Spels kvartalsvisa imageundersökning rankas bolaget 

som nummer ett bland spelbolagen i Sverige inom området 

spelansvar; 40 procent (36) av svenska folket anser att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. Närmaste 

aktör har 22 procent (18).  

Att uppfattas som ansvarstagande är viktigt, men det  

är centralt att kunna visa att spelansvarsarbetet har effekt.  

MÅLOMRÅDE ANSVAR 
Svenska Spel ska vara ledande avseende spelansvar. I Svenska 
Spels imageundersökning rankas bolaget som nummer ett 
bland spelbolagen i Sverige inom området spelansvar. 
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M I K E M A R K A R I A N , K R Ö G A R E PÅ B I L JA R D S A L O N G E N E I G H T B A L L I  S A N DV I K E N

I tolv år har Mike Markarian och hans bror drivit restaurang och 
 biljardsalong i Sandviken. Vegasmaskinerna är en del i erbjudandet  
och Eightball  var en av de första att införa systemet med inloggning 
med Spelkortet på värdeautomaterna. 

Hur upplever du samarbetet med Svenska Spel?
–Vi har varit partner till Svenska Spel i tolv år och haft ett väldigt bra 
samarbete. De är professionella och hjälpsamma och vi får alltid bra 
stöd och information vid lanseringar eller andra förändringar, som i 
fallet med inloggning via spelkortet på Vegas*. Som en av piloterna 
för projektet blev jag och min personal inbjuden till Stockholm för 
att få information.

Hur tar ni ert ansvar på restaurangen?
–Ansvaret löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. En 
gång i veckan har vi personalmöten då vi går igenom allt ifrån hur 
vi hanterar ålderskontrollerna och alkoholserveringen till hur vi ser 
till att gäster och personal ska trivas och ha en trygg miljö att vistas i. 
Vi jobbar stenhårt för att vara tillgängliga, ge service och svara på 
 frågor. Vegasmaskinerna står inte avskilda i ett hörn utan är en 
 integrerad del i vårt erbjudande. 

Hur har det gått med införandet av  
det nya spelansvarsverktyget på Vegas? 
–Det har gått över förväntan. Stödet från Svenska Spel har varit en 
 viktig framgångsfaktor. Att vi har förstått syftet och varit positiva har 
smittat av sig på gästerna. Vi hade också representanter från Svenska 
Spel på plats för att svara på frågor när systemet infördes. Gästernas 
reaktioner har varit blandade, men nu flyter det på. Det har till och 
med uppstått kedjereaktioner där spelarna hjälper och förklarar för 
varandra.

Tycker du att Svenska Spel tar sitt ansvar? 
–Ja, inte minst om man jämför med utländska aktörer som lockar 
kunder med bonusar och annat. Svenska Spel har arbetat hårt med 
spelansvar i flera år och systemet med inloggning på Vegas är en 
naturlig utveckling. Jag tror att det kommer att komma hårdare 
 regler när det gäller spelansvar, bland annat från EU-håll, och att det 
är något vi får vänja oss vid. Jag ser det som en positiv utveckling. 

*  I augusti 2013 införde Svenska Spel inloggningsmöjligheter via Spelkortet på värde
automaterna Vegas. Med spelkortet kan kunden sätta gränser för hur länge och för hur 
mycket han eller hon vill spela. Endast den som är inloggad har tillgång till samtliga 
spel på Vegas.

Ansvaret löper som 
en röd tråd genom 
hela vår verksamhet. ”

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.
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Effektmätningar har gjorts av spelansvarsverktygen på 

 värdeautomatspel, onlinespel och Casino Cosmopol under 

året. Syftet med mätningarna är att mäta och utvärdera 

 vilken effekt verktygen har.

Utveckling av konsekvent spelansvar
Svenska Spel har under 2013 tagit ett omfattande helhets

grepp på bolagets spelansvar som syftar till att skapa ett 

 starkare och mer konsekvent spelansvar som tillämpas i hela 

verksamheten och som bättre ska leva upp till samhällets 

 förväntningar. 

Det nya spelansvaret bygger på en kombination av ett 

generellt och ett anpassat spelansvar. Spelansvaret ska 

utgå från spelformernas olika risker för problemspelande. 

Obligatorisk registrering kommer att införas för allt spelande 

utom köp av fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol (vid 

besök på Casino Cosmopol registreras samtliga besökare vid 

entrén). Via enkla funktioner ska kunderna själva kunna ha 

Därför har en oberoende granskning av Svenska Spels spel

ansvars åtgärder påbörjats under 2013 med syfte att mäta 

effekterna. Svenska Spel har också påbörjat ett genom

gripande arbete för att stärka spelansvaret så att det bättre 

motsvarar kundernas och övriga intressenters förväntningar. 

Oberoende granskning av spelansvarsåtgärder
Att veta mer om effekterna av befintliga och nya spelansvars

verktyg är en förutsättning för att vidareutveckla spelansvaret 

i rätt riktning. Tillgången till forskning kring effekterna av olika 

spelansvarsåtgärder är dock begränsad. Som ett viktigt led i 

detta arbete har därför en oberoende granskning och effekt

mätning av Svenska Spels spelansvarsåtgärder påbörjats 

under 2013 av företaget Ramböll. Resultatet hittills visar att 

huvud delen av de åtgärder som bolaget vidtagit är relevanta, 

men utförandet kan förbättras genom att i större utsträck

ning anpassa åtgärderna till produkternas risker i de olika 

kanalerna.

Svenska Spel vill höja ambitionsnivån för spelansvaret 
och införa ett konsekvent och mer specifikt spelansvar. 
Ambitionen är att implementera ett spelansvarsprogram 
för alla spelformer som utgår från spelformernas olika 
 risknivåer och kundens spelbeteende, likt det sätt Svenska 
Spel arbetar med poker idag. Poker är en produkt med hög 
risk där det är obligatoriskt för kunderna att sätta nivåer för 
budget och tid.

Svenska Spels spelansvarsåtgärder ska vara konsekventa 
men samtidigt i hög grad anpassade till individ och spel-
upplevelse. En förutsättning för det är att införa obligato-
risk registrering av spel. Genom registreringen kommer 
Svenska Spel att kunna anpassa både kommunikationen 
och spelansvarsverktygen så att kunden ska kunna göra 
ett informerat val.

Bilden intill är en schematisk modell över Svenska Spels 
ambition att ta ett konsekvent och mer specifikt spel-
ansvar i framtiden. Riskbedömningen sker utifrån spelets 
risknivå och kundens spelbeteende. Rött indi kerar hög 
risk att utveckla riskfyllt spelande, gult innebär viss risk 
och grönt låg risk. 

Ambition för Svenska Spels framtida spelansvar

Spelbeteende

Pr
od

uk
tr

is
k

Svenska Spel använder, liksom Folkhälsomyndigheten, 
en erkänd mätmetod (PGSI*) som källa för att mäta faktiskt 
problemspelande i syfte att kunna följa upp den reella 
effekten av spelansvarsåtgärderna. 

 *Problem Gambling Severity Index
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koll på sitt spelande och kunna stänga av sig själva i samtliga 

Svenska Spels  för  säljningskanaler, en möjlighet som tidigare 

inte  funnits. 

För att ytterligare stärka erbjudandet inom spelansvar 

 kommer Svenska Spel att ge en fördjupad utbildning till 

utvalda medarbetare inom bolagets kundservice. Dit kan 

 kunder och anhöriga vända sig för personlig service och 

 rådgivning om riskfyllt spelande, spelansvarsverktyg samt 

hänvisning till  professionell hjälp. Svenska Spels kundservice 

kommer, efter kundens medgivande, även att proaktivt 

 kontakta kunder vid riskfyllt spelande.

Ansvar vid spelutveckling
Svenska Spel ska iaktta försiktighet vid utvecklingen av nya 

spel och vid sammansättningen av det totala spelutbudet. 

Principen innebär exempelvis att Svenska Spel inte driver 

utveckling av spel som bedöms som riskfyllda om dessa inte 

redan finns och efterfrågas på marknaden. 

Svenska Spel använder verktyget GAMGaRD som är fram

taget av forskare. Verktyget är obligatoriskt i Svenska Spels 

produktutvecklingsprocess. Det används för att identifiera 

riskkomponenterna i ett spel och varje produkt klassificeras 

och dokumenteras genom verk tyget. Spel som visar högre 

risker förändras eller förses med ökat konsumentskydd och/

eller förebyggande spelansvarsverktyg. Se illustration Ansvar 

vid spelutveckling här intill.

Svenska Spel har även ett internt etiskt råd med represen

tanter från olika delar i företaget. Rådet har fokus på frågor 

som marknadsföring och spel samt hur bolaget vill uppfattas 

av kunder, ägare, medarbetare och övriga intressenter. 

Ansvarsfull marknadsföring
Svenska Spel har egna riktlinjer för marknadsföring, men följer 

även riktlinjerna från SPER (Spelbranschens Etiska Råd) och 

standarden i European Lotteries. Enligt Svenska Spels riktlinjer 

ska marknadsföringen ha en ansvarsfull och måttfull inriktning 

och utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras. 

Marknadsföringen får inte uppfattas som påträngande, 

vara vilseledande eller innehålla felaktiga uppgifter vad gäller 

möjligheter till vinst. Marknadsföringen anpassas till spelens 

risker, vilket innebär att bolaget inte, eller mycket restriktivt, 

marknadsför spel med högre risk, såsom nätbingo, Vegas, 

kasinospel och nätpoker. Under året beslutade Svenska Spel 

att ta bort alla former av rabatter och bonuserbjudanden på 

1
2

3
4
5

Riskbedömning  
Spelets risknivå bedöms med hjälp av verktyget 
GAM-GaRD.

 Utveckling av åtgärd  
Om produkten bedöms innebära hög risk  
för problemspel (röd nivå enligt verktyget 
GAM-GaRD) ska följande områden hanteras:

a.  Marknadspåverkan – finns produkten på 
marknaden, är andelen betydande, driver 
bolagets utveckling problemspel och spel-
beroende, hur stor del av den befintliga 
spel ar basen är spelberoende?

b.   Marknadsföringsrestriktioner – om andelen 
spelberoende på befintligt spel bedöms 
som hög ska restriktioner utöver Svenska 
Spels generella marknadsföringsriktlinjer 
tillämpas.

c.  Spelansvarsverktyg – verktyg som skapar 
 förutsättningar för kunden att kontrollera 
sitt spelande tas fram.

Remiss  
Utomstående experter anlitas för att 
 analysera, kommentera och tillstyrka eller 
avråda från  lansering.

Lansering  
Produkten lanseras med ett relevant 
 spelansvarsverktyg.

Uppföljning  
Årlig uppföljning av produkten där bland annat 
andelen spelberoende/riskspelare följs upp.

Ansvar vid spelutveckling
Svenska Spels produkter genomgår alltid en riskutvärdering 
innan de utvecklas. När det gäller spel som bedöms medföra 
hög risk för  problemspel eller beroende är processen mera 
omfattande – ett viktigt område i certifieringen av European 
Lotteries (EL) och World Lottery Association (WLA), se sidan 44, 
punkt 4.

>>
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Vägledande principer för 
Svenska Spels spelansvar
• Individen tar ansvar för sitt spelande

•  Svenska Spel arbetar medvetet med ett erbjudande 
som främjar sunt spelande

•  Svenska Spel skapar transparens kring spelandet  
och gör enskilda kunder uppmärksamma på 
 förändringar i spelbeteendet

•  Svenska Spel skapar förutsättningar för kunder som  
vill minska problem relaterat till sitt spelande

•  Svenska Spels spelansvarsåtgärder ska vara  
konsekventa men samtidigt i hög grad anpassade  
till individ och upplevelse

• Svenska Spels spelansvar omfattar inte behandling

•  Svenska Spel tar ansvar för bolagets egna kunder  
och minskar problemspelandet i hela samhället. 

STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN / ANSVAR
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och anhöriga kan vända sig om de upplever problem. Under 

2013 genomfördes informationskampanjen ”Myter om spel 

och spelets risker” med syftet att öka kunskapen om spel

formen Vegas och riskfyllda spelbeteenden. 

På Svenska Spels hemsida finns ytterligare information 

under samlingsnamnet Spela lagom. Sidorna vänder sig till 

olika målgrupper så som spelare, anhöriga och arbetsgivare 

i syfte att sprida kunskap om spelets risker. Under året lanse

rades ett interaktivt spel på Facebook för att nå de yngre 

 spelarna med budskapet att spela lagom då denna grupp 

löper störst risk att utveckla problemspelande.

Spelansvar i samtliga kanaler
Svenska Spel utvecklar riktade och anpassade spelansvars

åtgärder för de olika försäljningskanalerna. Gemensamt för 

allt spelande är att man måste vara minst 18 år för att få spela. 

På Casino Cosmopol är det 20årsgräns. Spelaren kan teckna 

frivilliga avtal om avstängning eller besöksbegränsning på 

kasinona. Spelaren kan även stänga av sig för registrerat spel 

på Vegas, i butik och för allt spel på svenskaspel.se.

Ansvar i ombudskanalen

Hos ombuden finns en åldersgräns på 18 år vid köp av samt

liga Svenska Spels produkter. För att hämta ut vinster måste 

man också kunna visa att man fyllt 18 år. Alla former av kredit

spel är förbjudna.

Genom regelbundna provköp kontrollerar Svenska Spel 

ombudens hantering av åldersgränser. Av spelombuden 

spel. Satsningar görs dessutom på information och utbildning 

om riskerna med spel och om  tillgängliga spelansvarsverktyg. 

Marknadsföringen skärptes ytterligare under 2013 vilket 

bland annat innebär att:

• Särskild försiktighet ska beaktas i samband med 

 marknadsföring av jackpott

• Telefonnummer till Stödlinjen måste finnas med i all 

 marknadsföring 

• Marknadsföring på internet inte får ske med länk till 

 bolagets spelsajt

• Marknadsföring av Casino Cosmopol inte får ske utomhus.

Utbildning i spelansvar
Svenska Spel arbetar kontinuerligt med spelansvarsutbild

ningar för såväl medarbetare som ombud och affärspartner. 

Under året har Svenska Spels styrelse genomgått en spel

ansvarsutbildning. Alla nya ombud och affärspartner genom

går en utbildning som bland annat innehåller information om 

spelets risker, vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd 

samt vikten av ålderskontroller. 

Under 2013 har 3 992 personer hos 1 534 affärspartner/

ombud genomgått en uppdaterad spelansvarsutbildning. 

Utbildningen innehåller bland annat realistiska situationer 

och  frågeställningar. Minst en person hos varje affärspartner/

ombud ska ha genomgått utbildningen. Nya medarbetare 

och affärspartner/ombud utbildas kontinuerligt.

Svenska Spel har en särskild spelansvarsutbildning som riktar 

sig till bolagets chefer. Syftet är att ge cheferna fördjupad 

kunskap i spelansvar och ge förutsättningar för cheferna att 

driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. 

Svenska Spel har även en interaktiv utbildning för alla  med  

arbetare. Den är obligatorisk och ska genomföras i  samband 

med anställningen. Utbildningen innehåller bland annat infor

mation om problemspelande, ansvarsfull marknads föring och 

produktutveckling. Personalen på Casino Cosmopol får även 

en lärarledd utbildning i spelansvar samt har årliga workshops 

på temat.

Under 2013 har Svenska Spel utvecklat flera nya målgrupps

anpassade utbildningar, exempelvis i spelansvarsverktyget 

 Playscan och produktutveckling enligt  verktyget GAMGaRD. 

Information till spelaren
Vid varje spelplats (ombud, affärspartner, internet, mobil och 

kasino) finns information om riskfyllt spelande och vart kunder 

>>

Svenska Spel  
 ordförande i SPER
Svenska Spel har ordförandeskapet i SPER, Spel-
branschens Etiska Råd. Rådet har under året lanserat 
en ny branschstandard för spelansvar som innebär 
skärpta krav för de bolag som verkar inom ramen för 
den svenska regleringen. För att stärka konsument-
skyddet ytterligare diskuterar medlems företagen 
gemensamma lösningar.
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 godkändes 81 procent (79) vid provköpen. Av lottombuden 

godkändes 65 procent (60) vid kontrollerna.

Ombud som underkänns vid två på varandra följande 

 kontroller drabbas av två veckors avstängning. Av cirka 5 700 

ombud berördes under året 132 lottombud (157) och 15 spel

ombud (19). 2 lottombud (2) förlorade sina försäljningstill

stånd efter att ha underkänts vid fyra på varandra följande 

kontroller. Ytterligare 9 ombud (11) förlorade sitt ombudskap 

hos Svenska Spel på grund av allvarliga avtalsbrott, varav 

ett ombud (5) på grund av illegala spelautomater i lokalen. 

Ansvar på internet och i mobilen

Antalet kunder som spelar online ökar, och kanalens höga 

tillgänglighet ökar kraven på effektiva spelansvarsverktyg. 

Alla spelare online måste, innan spelet kan börja, ange hur 

mycket pengar som ska kunna föras över till spelkontot varje 

vecka och för pokerspelarna även hur lång tid de avser att 

spela. Svenska Spel rekommenderar kunderna att använda 

spel ansvarsverktyget Playscan för att hjälpa spelaren att ha 

koll på sitt spelbeteende. 

I december 2013 hade 61 568 kunder valt att ansluta sig 

till Playscan vilket är en ökning med 2 453 personer jämfört 

med 2012. 

Ansvar på Vegas

Svenska Spels uppdrag, att erbjuda spel på värdeautomater, 

är kopplat till tydliga restriktioner när det gäller automaternas 

placering, antal, samt nivån på vinster och insatser. Enligt 

lotteri lagen får automaterna endast finnas på restauranger 

med serveringstillstånd och i bingohallar med bingotillstånd 

för att spelet ska ske i ålderskontrollerade miljöer. 

För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. Kunderna 

måste ange födelsedata innan de kan börja spela. Vid vinst 

finns födelsenummer angivet på vinstkvittot, som ska över

ensstämma vid en legitimationskontroll när vinst hämtas ut. 

Spelplatserna godkänns av Lotteriinspektionen efter remiss

svar från kommunerna. 

Under 2013 genomförde Svenska Spel 2 341 provköp 

(2 407) hos Vegas affärspartner för att säkerställa att de har 

 kontroll över att minderåriga inte spelar på Vegasautomater. 

80 procent godkändes vilket är en försämring jämfört med 

föregående år. 

Under 2013 har Svenska Spel infört ett nytt spelansvars

verktyg, som är tillgängligt via Spelkortet. Verktyget innebär 

att kunderna kan logga in via Spelkortet och sätta gränser för 

tid och pengar, se spel statistik samt stänga av sig själva från 

spel på Vegas. Inloggningen är frivillig men det är endast i 

 in  loggat läge som spelaren har tillgång till samtliga spel som 

erbjuds i automaten. Svenska Spel har utvecklat lösningen i 

dialog med forskare inom spelansvarsområdet. För att kunna 

mäta effekten av spelansvarsverktyget genomfördes en så 

kallad nollmätning av spelandet innan inloggningen infördes. 

Den första mätningen av effekten kommer att ske under 2014. 

Utredning om Vegas

Under våren 2012 tog Svenska Spel initiativ till en oberoende 

utredning om Vegas. Syftet var att identifiera utvecklings 

områden för att stärka spelansvaret för Vegas och minimera 

riskerna med spelformen. 

Utredaren har bland annat undersökt frågor som spel

miljö, tillstånd, kontroll, illegal marknad, informations och 

utbildnings insatser samt spelansvarsåtgärder riktade mot den 

enskilde spelaren. Under hösten 2012 presenterade utredaren 

sina förslag. Förslagen har inte tidigare redovisats i årsredovis

ningen då arbetet inte var färdigställt. Läs utredarens förslag 

till Svenska Spel på sidan 41.

Minskat antal värdeautomater med nya regler

Sedan 1 januari 2013 gäller nya regler för nya speltillstånd för 

värdeautomater som utfärdas av Lotteriinspektionen. Syftet är 

att säkerställa att spelet är ett komplement till affärspartners 

ordinarie verksamhet. Därför införs krav på restaurangernas 

omsättning. Begränsnings regeln kommer att nå full effekt 

under 2014 och det totala antalet värdeautomater kommer att 

minska hos ett flertal affärspartner som inte når upp till de nya 

kraven. Uppsägningar kommer till största delen ske av affärs

partner i glesbygd.

Ansvar på Svenska Spels kasinon

Spelansvar är en central del i värdskapet för Casino Cosmo

pols medarbetare. Casino Cosmopol har ett obligatoriskt 

utbildningsprogram i spelansvar för alla medarbetare. Kasino

personalen arbetar proaktivt och samtalar med gäster som 

visar tecken på att spelet inte längre är ett nöje. 
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Casino Cosmopol har en åldersgräns på 20 år och arbetar 

med att hålla förebyggande samtal med gäster 20–24 år. 

Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör unga män i åldrarna 

18–24 år en riskgrupp, där andelen med spelproblem har 

ökat. Målet är att samtala med alla 20–24åringar som gör 

femton besök eller fler under en tremånadersperiod. Ett nytt 

gästregistreringssystem har underlättat arbetet med att 

identifiera gäster i den aktuella målgruppen. Under 2013 

 fördes 4 663 samtal (4 404) med gäster som visade tecken på 

osunt spelbeteende eller som tillhörde gruppen unga gäster. 

För gäster som upplever att spelandet börjar bli ett pro

blem finns möjligheten att teckna frivilliga avtal om att 

begränsa sina kasinobesök eller att stänga av sig i minst 

två månader. Kasinot informerar gästerna om denna möjlig

het vid spelansvarssamtal. Under året tecknades 2 468 

avtal (2 471). 

Personalen får inte ta emot dricks och det finns inga 

bonussystem eller andra incitament för att uppmuntra 

till ökat spelande. Tvärtom uppmuntras medarbetarnas 

arbete för att minska osunt spelande. Anställda inom 

Casino  Cosmopol får inte själva spela på kasinona.

Dialog med spelberoendeföreningar
För att öka kunskapen om spelproblem har Svenska Spel 

en löpande dialog med spelberoendeföreningar och med 

representanter för vård och behandling av spelberoende. 

Representanter för Svenska Spel besöker spelberoende

föreningarna och träffar dem även två gånger om året i 

 särskilda forum. Dialogen ger bolaget värdefull kunskap om 

utvecklingen inom området, vilka spel som är mest riskfyllda 

och vad man anser om Svenska Spels insatser inom spel

ansvar, samt om dess nya produkter och marknadsföring. 

Stöd till forskning om spelproblem
Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. 

Svenska Spel vill bidra till att öka kunskapen om spel och 

förebyggande insatser mot spelproblem och inrättade därför 

2010 ett forskningsråd. Rådet består av erfarna forskare och 

representanter från Folkhälsoinstitutet och Sveriges kommuner 

och landsting.

Svenska Spel bidrar under en fyraårsperiod (2011–2014) 

med 5 miljoner kronor årligen till forskningsrådet. Ansök

ningar bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och samhälls

Utredningen om Vegas, exempel på åtgärder

Föreslagen åtgärd Genomfört av Svenska Spel Kvarstår

Obligatorisk registrering  
av spel

   Implementering av  
frivillig registrering 

•   Obligatorisk registrering  
sker 2014

Utbildning av personal   Ökade utbildningsinsatser
  Uppdatering av utbildning

•   Modell utarbetas för ytterligare  
kontroll och  uppföljning 2014

Försöksvis placering av  
Vegas i alkoholfria miljöer

   Projektgrupp tillsatt för utredning
   Förslag presenterat för styrelsen

Informationskampanj  
om slumpspel

  Kampanj genomförd under året

Upplysning om illegalt  
spel för kunden

  Ny broschyr på spelplatserna
  Information på webbsida
   Genom kommunikation i media informerat om att Svenska Spel  

är det enda bolag som får erbjuda spel på spelautomater

Upplysning om illegalt  
spel för affärspartner

   Fortsatt information vid  introduktionsbesök
  Ny broschyr och ny information på webbsida
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relevans. Rådet har hittills beviljat medel till sex doktorand

tjänster. Bland projekten kan nämnas en utvärdering av 

verktyget Playscan under ledning av professor Per Carlbring, 

Stockholms universitet.

Under hösten arrangerades för tredje året i rad en 

forsknings dag för samtliga spelforskare i Sverige samt några 

nyckel medarbetare på Svenska Spel. I år var professor Robert 

Williams från Kanada inbjuden – som talade om vetenskapligt 

underlag för prevention – och professor Sylvia Kairouz, 

Kanadas första professur i spelproblem.

Svenska Spels styrelse har under året beslutat att finansiera 

en professur för forskning inom spelberoende. Professuren 

blir den första inom området i Sverige. Arbetet med att till

sätta tjänsten pågår och beräknas ske under 2014.

Vad händer 2014?
• Implementering av ett nytt konsekvent spelansvar som 

 tillämpas i hela verksamheten och som bättre ska leva upp 

till kundernas förväntningar och ett mer hållbart samhälle.

• Övergång till obligatorisk registrering så att kunden kan 

hålla koll på sitt spelande samt möjlighet att stänga av 

sig från spel.

• Fördjupad utbildning i spelansvarssamtal till utvalda med

arbetare inom  bolagets  kund service.

SVENSKA SPELS MILJÖARBETE
Svenska Spel har en relativt begränsad miljöpåverkan, men 

arbetar för att ständigt bli bättre och agera föredömligt. 

Bolaget fokuserar arbetet inom de områden där man har 

identifierat sin huvudsakliga påverkan: tjänsteresor, material/

produkter, energi och godstransporter.  

Hållbarhetsmål 2016
Den totala klimatpåverkan inom Svenska Spels fokusområden 

ska till 2016 minska med 10 procent utifrån 2013.

Tjänsteresor  

Med kontor på två orter, kasinon i fyra städer och ombud och 

affärspartner över hela Sverige är tjänsteresor en nödvändig

het och därmed det område där Svenska Spel har sin främsta 

miljö påverkan. Bolagets medarbetare uppmanas att effektivi

sera och planera möten så att resandet minimeras genom 

att använda video och telefonkonferenser i största  möjliga 

utsträckning. Sammanlagt finns ett 30tal video kon ferens

anläggningar inom bolaget som används dagligen. Bolagets 

tjänstebilar utgörs till cirka 95 procent av miljöbilar. Tjänste

resorna följs upp kvartalsvis. 

Material/produkter 

Svenska Spel förbrukar stora mängder papper i form av spel

program, kvittorullar och spelkuponger. Att optimera material

förbrukningen är därför ett prioriterat område. Under 2013 

fattades beslut om en stor satsning på ett projekt som ska 

göra det möjligt för ombuden att själva styra den mängd 

material som levereras. Faktainsamling kommer att påbörjas 

under 2014. 

 

Energi 

Genom ständiga förbättringar och energisparande åtgärder 

arbetar Svenska Spel för att sänka energiförbrukningen.  För

nybar el är sedan 2011 införd i bolagets fastigheter. Ett  treårigt 

projekt pågår för att införa LEDbelysning på samtliga kasinon.

Godstransporter

Svenska Spel skickar varje vecka spel program, kuponger och 

reklammaterial till sina spelombud. Transporterna har optime

rats och gått från att vara den största utsläppsposten till att 

utgöra endast fem procent av Svenska Spels klimat påverkan. 

Stödlinjen 02081 91 00
Svenska Spel märker alla spelkuponger, kvitton och 
lotter med telefonnumret till Stödlinjen. Numret finns 
nu även på all marknadsföring. Till Stödlinjen kan spe-
lare eller  anhöriga ringa för att få professionell råd-
givning och hjälp kring spelberoende eller problem-
spelande. Numret till  Stödlinjen finns också där spelen 
finns. Stödlinjen finansieras av Folkhälsomyndigheten.

För en fördjupad redovisning av koncernens klimatpåverkan 2013, se www.svenskaspel.se
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Mitt avhandlingsprojekt 
syftar till att generera mer 
kunskap kring gruppen 
problemspelare i Sverige.”

K R I S T I N A S U N D QV I S T, D O K T O R A N D, S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T  

Spelforskning är ett relativt nytt område i Sverige. Kristina Sundqvist 
är legitimerad psykolog med inriktning mot missbruk. Hon är en av de 
doktorander som fått ta del av de medel Svenska Spels forskningsråd* 
delat ut under 2013.  

Hur ser din bakgrund ut?
–Jag är utbildad psykolog och socialpedagog och anställd på Alna 
Sverige AB, där jag arbetar med olika typer av missbruk i arbets livet. 
Därifrån är jag nu till stor del tjänstledig för att göra min doktors-
avhandling. Tidigare har jag arbetat i ett forskningsprojekt kring 
motiverande samtal – en metod som har visat sig ha god effekt vid 
behandling av bland annat spelproblem. Under den tiden arbetade 
jag även med patienter som hade spelproblem. 

Vad forskar du inom för område och i vilket syfte?
–Mitt avhandlingsprojekt syftar till att generera mer kunskap kring 
gruppen problemspelare i Sverige. Fokus för den första artikeln 
 kommer att vara vilka personlighetsfaktorer som är kopplade till 
 riskabla spelvanor. Jag hoppas också kunna titta på olika sätt att 
ta sig ut ur spelproblem. Man vet att det bara är en minoritet som 
genomgår behandling. Med ökade kunskaper om individerna 

bakom spelproblemen får vi bättre möjligheter att utveckla effektiva 
förebyggande och behandlande insatser. Jag har nyligen avslutat 
datainsamlingen och håller som bäst på att  analysera materialet. 

Ser du någon särskild utveckling i samhället  
som är relevant för din forskning?
–Något som hänt under 2013 och som i högsta grad påverkar forsk-
ningen kring spelproblem är lanseringen av den senaste versionen 
av DSM-V, som är en sammanställning av psykiatriska diagnoser. 
Där klassas nu spelberoende som en beroendestörning, på samma 
sätt som substansberoenden. I förlängningen kommer det sannolikt 
att innebära mer resurser för forskning och behandling för denna 
grupp.

Hur ser du på en aktör som Svenska Spel – hur stort är deras ansvar?
–Jag tycker att de har ett stort ansvar, genom sin roll som domine-
rande på spelmarknaden. De har tagit ett steg i rätt riktning genom 
instiftandet av forskningsrådet. 

* Läs mer om Svenska Spels forskningsråd på sidan 41.

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.
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STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN / ANSVAR

Certifierat spelansvar

Svenska Spel är certifierat enligt European Lotteries och World Lottery Associations* 
spelansvars standard. Standarden är baserad på ett ramverk som består av elva områden. 

Område Kriterier 

1 Forskning •  Svenska Spel ska bidra till att samhället får en större förståelse för spelproblem.
•   Svenska Spel ska använda kunskap från forskning i framtagandet och uppföljning av spelansvars åtgärder, 

 affärsutveckling och strategier.

2 Spelansvarsutbildning  
för medarbetare

•   Svenska Spel ska ha ett spelansvarsbudskap som regelbundet kommuniceras till medarbetarna.
•   Svenska Spel ska ha identifierat nyckelaktiviteter inom spelansvaret som kräver särskild utbildning för att 

säkerställa konsumentskydd. 
•   Svenska Spel ska ha en metod för att följa nivån av förståelse för och implementering av ansvarsfullt spelande.

3 Spelansvarsutbildning  
för affärspartner och 
ombud 

•   Svenska Spel ska uppmärksamma spelansvaret för Svenska Spels ombud och affärspartner, samt vilka 
spelansvars relaterade åtaganden och krav som åligger dem. 

•  Svenska Spel ska bistå med adekvat spelansvarsutbildning.
•   Svenska Spel ska ha en effektiv metod för att följa och utvärdera processer/ prestationer hos ombud 

och  affärspartner.

4 Spelutveckling •   Svenska Spel ska använda trovärdiga verktyg för att undersöka social påverkan relaterad till utveckling av 
 produkter, situationer och organisationer. 

•   Svenska Spel ska utveckla trovärdiga verktyg för alla spel och kanaler där det är möjligt och agera ansvarsfullt 
genom att minimera, förkasta eller modifiera högriskprodukter.

5 ”Remote channels”  
(internet, mobil  
och Vegas)

•   Svenska Spel ska ha implementerat lämpliga förebyggande åtgärder som listas i European Lotteries 
 standard och säkra att även ny utveckling av dessa kanaler tar hänsyn till ovan stående.

•   Svenska Spel ska kunna motivera eventuell frånvaro av åtgärder, till exempel möjlighet till självavstängning  
och Playscan. 

6 Reklam och  
marknadsföring

•   Svenska Spel ska leva upp till de krav som finns i nationell lagstiftning, regleringar och restriktioner enligt 
 European Lotteries standard.

•  Svenska Spel ska ha fungerande system för att säkerställa en etisk marknadsföring.

7 Behandlings 
hänvisning

•   Svenska Spel ska hänvisa spelare, enligt rådande direktiv, till rekommenderade behandlings samordnare  
(Folkhälsoinstitutet har hänvisat till Stödlinjen).

8 Spelansvarsåtgärder  
för spelare 
/konsumentskydd

•   Svenska Spel ska ta initiativ för att utbilda, kommunicera med och informera spelare inom områden 
som  identifieras i European Lotteries standard (information om produkter, åldersgränser, hjälp och 
spelansvars verktyg).

•   Svenska Spel ska ha en adekvat policy och kontroll för att säkerställa att effektiv implementering och 
 periodisk uppföljning genomförs.

9 Intressentdialog •   Svenska Spel ska ha en regelbunden formell och informell intressentdialog och inkludera den i sin rapportering.
•   Svenska Spel ska integrera resultaten från intressentdialogen i strategiska besluts processer och etablerade 

 återkopplingsmekanismer.

10 Rapportering, mätning 
och certifiering

•   Svenska Spel ska publicera en formell rapport eller serie av kommunikation som mäter de krav som finns  
i European Lotteries Responsible Gaming Standard.

11 Värdeautomater •   Svenska Spel ska ha ett omfattande åtgärdsprogram för automatspel. Programmet innehåller 16 riktlinjer  
som syftar till att förebygga överdrivet spelande.

En verifiering av Svenska Spels spelansvarsarbete enligt European Lotteries standard gjordes 2012 av revisionsföretaget Deloitte AB.
* European Lotteries standard omfattar samtliga 11 områden, World Lottery Associations standard omfattar de 10 första områdena.

Fakta om Svenska Spels spelansvar



 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2013    45

Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar.  
Nyckeltalen  förtydligar ansvaret för Svenska Spels ombud, affärspartner 
och medarbetare. 

2013 2012 2011

Övergripande spelansvar

Spelare med problem, %1 1–2 1–2 1–2

Svenska Spel tar sitt ansvar  
för att motverka  spelberoende  
– Stämmer mycket bra/ganska bra, %2 40 36 37

Ombuds ansvar  
(Resultatområde Sportspel & Lotterier)

Diplomerade spelombud, %3 100 96 82

Provköp, antal4 4 155  3 923 3 190

Provköp godkända spelombud, % 81 79 84

Provköp godkända lottombud, %5 65 60 59

Avstängda spelombud på grund  
av provköp, antal 6 15 19 14

Avstängda lottombud på grund  
av provköp, antal 6 132 157 97

Uppsagda på grund av provköp, antal 6 2 2 2

Affärspartners ansvar  
(Resultatområde Vegas)

Diplomerade affärspartner, %3 96 97 95

Provköp, antal4 2 341 2 407 2 473

Provköp godkända affärspartner, % 80 84 85

Avstängda på grund av provköp, antal 7 80 67 71

Uppsagda på grund av provköp, antal 7 1 — 1

Ansvar inom Casino Cosmopol

Frivilliga avtal kasinogäster, antal 8 2 468 2 471 2 350

Samtal med kasinogäster  
om spelvanor, antal 9 4 663 4 404 4 151

Medarbetarnas ansvar

Tycker att Svenska Spel tar sitt ansvar  
för att motverka spelberoende, % 10 80 78 80

1.  Enligt den spelkartläggning som Svenska Spel genomför via en 
 postal enkät till slumpmässigt utvalda personer  mellan 16–75 år. 
Antalet besvarade enkäter uppgick till 4 583 stycken (4 748). 

2.  Enligt imagemätning, genomförd av Norstats webb panel med 
3 000 intervjupersoner mellan 16–75 år.

3.  Alla spelombud och affärspartner ska genomgå och bli godkända 
på Svenska Spels interaktiva spelansvars utbildning.

4.  Provköp genomförs på Svenska Spels produkter hos affärspartner 
och ombud. Enligt avtal med Svenska Spel måste ombud kontrollera 
legitimation på alla spelkunder under 25 år och affärspartner på alla 
spelkunder under 23 år. Unga personer (18–19 år) anlitade av  extern 
leverantör, genomför provköp för att säkerställa att legitimations-
kontroll utförs. 

5.  För lottombud genomförs provköp från och med maj 2011 i och med 
införandet av åldersgräns på lotter under slutet av 2010. 

6.  Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:  
1:a prov köpet: Ombudet underrättas genom informations brev och 
ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.  
2:a provköpet: Ombudets spel- och lotterminaler stängs av i två 
veckor.  
3:e provköpet: Ombudet under rättas via brev och ett  personligt 
 samtal med representant från Svenska Spel.  
4:e provköpet: Ombudet blir uppsagt.

7.  Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:  
1:a prov köpet: Affärspartnern underrättas via brev och ett personligt 
samtal med representant från Svenska Spel. Spelansvarsutbildning 
genomförs. 
2:a prov köpet: Affärspartnerns spelauto mater stängs av i en vecka.  
3:e provköpet: Affärspartnerns spelauto mater stängs av i fyra veckor.  
4:e provköpet: Affärspartnern blir uppsagd.

8.  Kasinobesökare som upplever sig ha problem med att kontrollera 
sitt spelande, erbjuds att teckna ett avtal om frivilligt besöksförbud, 
alternativt begränsning av besöksfrekvensen. Nyckeltalet avser antal 
tecknade avtal under året.

9.  Samtal med gäster om deras spelbeteende.

10. Enligt Svenska Spels medarbetarundersökning 2013.

Operativa nyckeltal för spelansvar

Nya nyckeltal 2014
Från och med 2014 kommer Svenska Spel att mäta 
 spelansvarsimage och kundsundhet. Spelansvarsimage 
mäter svenska folkets uppfattning om Svenska Spels spel-
ansvarsarbete. Kundsundhet innebär att Svenska Spel ska 
ha en markant sundare kunddatabas än andra aktörer.
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venska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare 

med ett gott ledarskap och motiverade, stolta 

medarbetare. Bolagets prioriteringar ska vara tyd

liga för medarbetarna. De ska känna till uppdrag, 

vision, värdegrund och mål för såväl det egna 

ansvaret och rollen som för enheten och Svenska Spel i stort.

Mål
Svenska Spels långsiktiga mål är att vara en attraktiv arbets

givare där medarbetare och ledare utvecklas, trivs och tar 

stort ansvar för att utveckla verksamheten. Verksamheten 

ska vara målstyrd på alla nivåer. En viktig uppgift är att säkra 

medarbetarnas kompetens för att klara bolagets uppdrag 

och utmaningar. 

Måluppfyllelse 2013 
Svenska Spels medarbetarundersökning genomförs två 

gånger per år. Uppföljning mot uppsatt mål sker med hjälp av:

• ESI/motivationsindex ska uppgå till minst 86 på en 

100gradig skala. Resultatet under 2013 blev 91 (88). 

Benchmark: 84.

• Ledarskapsindex ska uppgå till minst 73 på en 100gradig 

skala. Resultatet blev 76 (74). Benchmark: 69.

För att stärka återväxten av ledare inom bolaget har ett 

 ett  årigt talangprogram startats under året. Fjorton deltagare 

från hela koncernen genomgår programmet. 

Motiverade medarbetare
Målstyrningen har förbättrats genom införandet av nya 

 former för chefs och medarbetardialoger som bygger på 

stärkande feedback och tätare uppföljning. 

Förbättrad målstyrning
I 2012 års medarbetarundersökning framkom att medarbe

tarna vill att kopplingen mellan sina egna mål och bolagets 

övergripande mål och strategier förtydligas. Under 2013 har 

därför målstyrningen varit ett fokuserat område. Nya och 

mer relevanta upplägg för chefs och  med arbetardialoger 

har tagits fram och implementerats för chefer. Implemen

teringen av medarbetardialogerna sker våren 2014. 

Förändringen innebär bland annat tätare uppföljning och 

coachning av medarbetare mellan mål och utvärderings

dialog, större ansvar för medarbetaren att följa upp sina egna 

resultat, ökat fokus på individens styrkor, samt nytt och för

enklat sätt att bedöma hur individen agerar enligt företagets 

värdegrund kopplat till roll, ansvar och arbetsuppgifter.

Aktivt värdegrundsarbete
Samtliga medarbetare inom Svenska Spel ska leva efter 

 värde grunden: tillgänglighet, omtanke och engagemang. 

Värdegrunden är implementerad och ingår som en naturlig 

del i ledarutbildningen, det nya medarbetarsamtalet, ledar 

och medarbetarprofiler, samt i bolagets samtliga styrdoku

ment. Arbetet framöver kommer att handla om att säkerställa 

att värderingarna genomsyrar hela verksamheten – hur 

MÅLOMRÅDE MEDARBETARE 
Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetare och ledare utvecklas, trivs och tar stort 
ansvar för att utveckla verksamheten. Under 2013 
uppgick medarbetarnas motivationsindex till 91 på 
en 100gradig skala.  

S

>>

Hållbart företagande
Sv

en
sk

a Spels uppdrag − Vision − Affärsidé − Värdegrund Kund Ansvar

A
ff

ärsm

ässighet Medarb
eta

re



 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2013    47

F R I DA S T E N QV I S T, S Ä K E R H E T S C H E F, C A S I N O CO S M O P O L G Ö T E B O R G

Frida Stenqvist har arbetat på Svenska Spels kasino i Göteborg sedan 
starten för elva år sedan. Nu är hon en av fjorton medarbetare som 
valts ut att delta i det nystartade talangprogrammet. 

Vilken är din roll och vad har du för utmaningar i ditt arbete?
–Som säkerhetschef är jag övergripande ansvarig för säkerhetsarbetet 
på kasinot i Göteborg och för medarbetarna på vår avdelning. Det 
handlar om allt ifrån att coacha personalen till att se till att våra gäster 
och medarbetare har en trygg och säker miljö att vistas i. Eftersom 
vi hanterar stora penningflöden har vi höga krav på oss att hantera 
dessa på ett ansvarsfullt sätt. Jag är också lokalt ansvarig för att vårt 
spelansvarsarbete utvecklas. Till min hjälp har jag en Responsible 
Gaming Manager och personal som är mycket engagerad i arbetet. 

Vad är utmärkande för Svenska Spel som arbetsgivare? 
–Svenska Spel sätter ansvar före vinst, vilket ger mig bra förutsätt-
ningar att skapa en trygg miljö för både gäster och personal. Det 
finns goda möjligheter att ta sig fram för den som vill och satsar. 
Jag började som kassör och receptionist och har avancerat via olika 
positioner till säkerhetschef. För många av våra unga medarbetare 

är vi första kontakten med arbetslivet och det är både roligt och 
utmanande som chef att få spela en roll i det sammanhanget. 

Hur fungerar talangprogrammet?
–Vi är fjorton deltagare från olika delar av bolaget, både chefer och 
specialister. Programmet är ettårigt och vi kommer att träffas ett par 
dagar i månaden för olika föreläsningar och övningar. Ett av syftena 
är att vi ska få en bättre insyn i koncernledningens arbete. Vi har 
redan fått ett första uppdrag från ledningen som vi har fått fria hän-
der att lösa i gruppen. Inför nästa uppdrag ska vi få en handledare på 
koncernledningsnivå. 

Vad har du för förväntningar på programmet?
–Jag tror att det kommer att ge mig en kick i karriären i form av ny 
energi, nya infallsvinklar och ett fantastiskt nätverk. Som i alla pro-
gram får vi genomgå olika tester som ger fördjupad självinsikt. Jag 
hoppas också att jag ska få en större förståelse för olika processer 
och för hur jag själv påverkar organisationen. Det är lätt att bli hemma-
blind i den roll man har. 

Svenska Spel sätter 
ansvar före vinst, vilket 
ger mig bra förutsätt
ningar att skapa en 
trygg miljö för både 
 gäster och personal.

”

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.
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VERKSAMHETSST YRNING – MÅLOMRÅDE MEDARBETARE

… tillgängliga …
Vi lyssnar på våra kunder och varandra 
och bygger långsiktiga relationer. Vi gör 
det enkelt för kunden att välja oss genom 
att  leverera rätt spel, i rätt tid och i rätt 
kanaler. Vi  bidrar till kundens helhets-
upplevelse genom att kombinera närvaro, 
snabbhet och personlig service. 

Svenska Spels medarbetare är …
… omtänksamma …
Vi bryr oss om våra kunder och arbetar 
 mål  medvetet för att erbjuda trygg och 
 lättillgänglig spelglädje. Vi är stolta över 
vårt  uppdrag med fokus på spelansvar 
och vi bemöter vår omgivning, såväl 
internt som externt, med öppenhet, 
respekt och förtroende.  

… och engagerade
Vi älskar spänning och drömmar och levere-
rar attraktiva spel som är till glädje för alla. 
För att möta framtidens konkurrens och 
kundbehov låter vi nytänkande, professio-
nalism och genomförandekraft genomsyra 
alla delar av vårt arbete. Vi är generösa med 
vår entusiasm, uthållighet och drivkraft – vi 
ger våra kunder och varandra det lilla extra. 
Vi strävar efter ett inspirerande ledarskap 
som främjar motivation och personlig 
utveckling.

STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN / MEDARBETARE
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Prisbelönt aspirantprogram

Casino Cosmopol har under året genomfört en stor sats-
ning på sitt arbetsgivarvarumärke. Vid Totally Gaming 
Awards, som hölls i London, vann Casino   Cosmopol 
 klassen The Educational Development Programme of 
the Year för sin förberedande chefs utbildning – Aspirant-
programmet. Varje år får ett  tjugotal av Casino Cosmopols 
medarbetare genomgå utbildningen som omfattar totalt 
fem dagar, varav tre i internatform. 

beslutsfattande sker, samt hur bolagets medarbetare agerar 

mot  varandra, kunder och andra intressenter. 

Rätt kompetens på alla nivåer
En förutsättning för Svenska Spels utveckling är att medarbe

tarna känner till vad som förväntas av dem och ges rätt 

 för utsättningar för att prestera. Att behålla och attrahera 

med arbetare med rätt kompetens är centralt för bolagets 

konkurrenskraft. 

Svenska Spel har ett pågående arbete med att identifiera 

långsiktiga kompetensbehov och tydliggöra karriärvägar 

inom bolaget. Kompetensinventeringar genomförs för att 

analysera nuläget och framtida behov med utgångspunkt 

i Svenska Spels verksamhet och strategier. Resultatet kommer 

att ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling och kom

mande rekryteringar. 

Ledarutveckling
Svenska Spels ledare ska arbeta för att utveckla verksam heten, 

sina medarbetare och sig själva. Under 2013 har Svenska 

Spels ledare utbildats i hur den nya medarbetardialogen ska 

genomföras, bland annat genom utbildning i coachning. Två 

dagar om året hålls även särskilda ledarmöten då chefer på alla 

nivåer, inklusive koncernledningen, samlas för att diskutera 

aktuella utmaningar och organisationens förändringsbehov. 

Vid ytterligare fyra tillfällen träffas koncernens högsta chefer 

för att diskutera strategiska frågor. Det har visat sig vara ett 

framgångsrikt sätt för bolaget att nyttja ledarnas kompetens 

och samtidigt bygga förtroende, engagemang och kultur. 

Talangförsörjningen säkras
Svenska Spel har genom interna undersökningar konstaterat 

att bolaget har ett gott ledarskap, men att återväxten av 

ledare behöver stärkas. En process finns för att identifiera 

talanger samt säkerställa att det finns efterföljare till alla 

chefspositioner. Bolagets successionsplan ses över årligen. 

Svenska Spel har under året övergått till mer målgrupps

inriktade kanaler för rekrytering, exempelvis LinkedIn och 

Facebook, samt fortsatt att utveckla ett samarbete med 

talangnätverket 4potentials. 

Under året startade Svenska Spel ett program för talanger. 

Fjorton medarbetare eller specialister från koncernen har 

valts ut och får genomgå det ettåriga talangprogrammet. 

>>

Syftet är bland annat att deltagarna ska utveckla sina ledar

egenskaper, få en ökad insikt om hur verksamheten fungerar 

och vidga sitt interna kontaktnät. Deltagarna kommer också 

att få i uppdrag av koncernledningen att i grupp lösa tre 

 konkreta och aktuella utmaningar för Svenska Spel och som 

också ska syfta till att underlätta ledningens beslutsfattande. 

Pågående kompetensväxling
Behovet av att stärka bolagets konkurrenskraft och att sänka 

kostnaderna för att kunna öka investeringar, låg bakom det 

omställningsprogram som påbörjades 2012 och som slut

fördes under året. Ett flertal tjänster har förändrats vad gäller 

krav och innehåll, ett antal medarbetare har lämnat företaget 

och ny kompetens har rekryterats. Medelantalet anställda 

inom moderbolaget har minskat med cirka 40 medarbetare 

under 2013.

En omställning av den omfattningen påverkar både orga

nisationen och dess medarbetare. Svenska Spel har haft ett 

gott samarbete med bolagets fackliga representanter och 

arbetsmiljöombud under såväl förberedelserna som genom

förandet. Under året har medarbetarna fått information 

genom frukostmöten och intranät. Den har handlat om bola

gets mål och vägar för att nå målen, förändringar i organisa

tionen, nyheter i verksamheten, konkurrensbevakning med 

mera. Informationen till medarbetarna är  viktig för att säkra 
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STRATEGISK A MÅLOMRÅDEN / MEDARBETARE

att medarbetarna är med på och förstår förflyttningen 

 före taget genomgår. Genom medarbetar undersökningen 

bekräftas att medarbetarna har förståelse för behovet av 

 förändring. Medarbetarundersökningen visar också att 

 medarbetarnas motivation och förtroendet för  ledningen 

är fortsatt hög. 

Mångfald och jämställdhet
Svenska Spel tror att ett bolag där mångfalden är stor bättre 

kan förstå sina kunder och sin omvärld. Mångfalden bidrar 

också till en mer kreativ miljö och därmed till en bättre 

 verksamhet. Lika rättigheter och möjligheter ska råda för 

alla medarbetare och allas olikheter ska respekteras och tas 

tillvara. 

Svenska Spel har en relativt jämn könsfördelning, både på 

chefs och medarbetarnivå. Inom till exempel IT är andelen 

män större än andelen kvinnor, men ledningsgruppen består 

av hälften män och hälften kvinnor. Även lönenivåer och 

uttaget av  föräldradagar och dagar för vård av sjukt barn är 

relativt jämnt fördelade. Svenska Spel ser positivt på möjlig

heten att vara föräldraledig och stöder föräldralediga 

 ekonomiskt genom att kompensera för skillnaden mellan 

försäkrings kassans ersättning och lönen (upp till 90 procent) 

i maximalt 150 dagar, beroende på anställningstid i bolaget.  

Förmåner
Svenska Spel har ett antal  förmåner, bland annat subventio

nerad lunch, friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år, betalda 

patientavgifter upp till högkostnadskort, ersättning för start

avgifter på motionslopp, 90 procent av lönen vid föräldra

ledighet samt ett stort antal rabatter via personalkortet.

Arbetsmiljö och hälsa
Målet med arbetsmiljöarbetet på Svenska Spel är att säker

ställa friska medarbetare som trivs och presterar. Arbetet 

bygger på samverkan, vilket innebär att både medarbetare 

och valda arbetsmiljö/skyddsombud är med och arbetar för 

den goda arbetsmiljön. 

Chefer med delegerat arbetsmiljöansvar får genomgå en 

särskild utbildning för att säkerställa att de har tillräckliga 

 kunskaper, befogenheter och resurser för att axla arbetsmiljö

ansvaret. Ett av fokusområdena för chefer förutom den fysiska 

arbetsmiljön är att verka för en kultur som präglas av coach

ning och feedback. Svenska Spel satsar även mycket på frisk

vård genom att underlätta för motion och andra aktiviteter 

som leder till god fysisk och psykisk hälsa.

Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är en viktig framgångs

faktor för Svenska Spel. Det framkom i den ”Kulturbarometer” 

som Svenska Spel genomförde 2012. En kartläggning av med

arbetarnas hälsa och arbetsmiljö genomfördes under 2013. 

Undersökningen visar både styrkor och utmaningar och 

resultaten kommer att ligga till grund för Svenska Spels fort

satta arbete inom området. 

Hållbarhetsmål 2016
• Svenska Spel ska bibehålla motivationsindex (ESI) på 

2013 års nivå: 91 (88), jmf benchmark 85. 

• Andelen kvinnliga chefer inom koncernen ska vara mellan 

45 och 55 procent.

• Arbetsplan för att öka medvetenheten internt inom 

 området mångfald.

Vad händer 2014? 
• Fortsatt arbete med att identifiera kort och långsiktiga 

kompetensbehov. 

• Utveckla målstyrning och feedback, inom ramen för de nya 

medarbetarsamtalen, genom information och utbildning 

av chefer.

• Fortsatt förtydligande av roller och ansvar, samt utveckling 

av effektivare arbetssätt. 

Medarbetarundersökningen 

I Svenska Spels årliga medarbetarundersökning får med-
arbetarna tycka till om sin arbetssituation och bidra med 
idéer till hur bolaget ska bli bättre. En mindre mätning 
genomförs också, så kallad temperaturmätning, för att ge 
snabb återkoppling kring de handlings planer som tagits 
fram i samband med den stora, årliga undersökningen. 

I 2013 års medarbetarundersökning framkom bland annat 
att arbetsklimatet har blivit bättre i hela koncernen, såväl alla 
chefers som koncernledningens kommunikativa ledarskap 
har förbättrats. Målen har blivit tydligare och förtroendet för 
ledningen stärkts. Ett förbättringsområde är genomförande 
av beslut vilket många upplever går för sakta.
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Fakta om Svenska Spels medarbetare

Övriga medarbetarfakta
Heltids-, deltids- och tillfälligt anställda har rätt till samma 
 förmåner. Svenska Spel accepterar ingen form av kränkande 
särbehandling, diskriminering eller mobbning. Under 2013 
har 4 fall (7) kommit till ledningens kännedom. För samtliga 
fall har åtgärder vidtagits och är därmed inte längre föremål 
för behandling. Antalet anmälda olycksfall/arbetsskador var 
under 2013 för moderbolaget 5 stycken (1) och i dotterbolagen 
66 stycken (41). Svenska Spels verksamhet är nationell, och 
under 2013 har risken för brott mot mänskliga rättigheter 
bedömts som låg. 

Lönekartläggning 2013
Svenska spel gör årliga lönekartläggningar som en del i jämställd-
hetsarbetet. Syftet med dessa kartläggningar är att säkerställa att 
det inte finns löneskillnader mellan män och kvinnor med likartad 
 kunskap, erfarenhet och nivå på arbetet. 

I lönekartläggningen för moderbolaget jämförs olika gruppe-
ringar; chefer, högre tjänstemän, mellantjänstemän samt lägre 
tjänstemän. Inom dotterbolag jämförs grupperna högre chef,  
chef, kvalificerade medarbetare och övriga medarbetare. 

Jämförelsen påvisar inte, varken inom moderbolag eller dotter-
bolag, några tydliga fall där det förekommer oskäliga löneskillnader 
mellan könen.    

Personalstyrkan uppdelad efter region  
och anställningsform per den 31/12 2012

Ort
Prov

anställda
Tills vidare

anställda Vikariat
Visstids

anställda Totalt

Visby — 360 19 3 382

Sundbyberg 2 345 10 2 359

Övriga Sverige — 42 — — 42

Sundsvall — 85 10 69 164

Malmö 12 201 13 106 332

Göteborg 38 287 18 116 459

Stockholm 30 316 13 111 470

Totalt 82 1 636 83 407 2 208

Personalstyrkan uppdelad efter region  
och anställningsform per den 31/12 2013

Ort
Prov

anställd
Tills vidare

anställda Vikariat
Visstids

anställda Totalt

Visby — 340 21 5 366

Sundbyberg 3 328 13 9 353

Övriga Sverige 2 40 — — 42

Sundsvall 2 73 11 73 159

Malmö 2 199 20 118 339

Göteborg 8 317 17 125 467

Stockholm 35 326 23 122 506

Totalt 52 1 623 105 452 2 232

  

Personalomsättning

% 2013 2012

Moderbolag 9 10

Dotterbolag 17 21

Koncern 14 16

Andelen som slutat under året delat med medeltalet anställda.

Kvinnliga chefer

% 2013 2012

Moderbolag 42 39

Dotterbolag 43 43

Koncern 43 41

Kollektivavtal

% 2013 2012

Andel anställda med kollektivavtal 100 100
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venska Spels uppdrag är att motverka spel

problem och samtidigt erbjuda attraktiva spel 

som efterfrågas av kunderna. Att Svenska Spel 

inte har ett resultatkrav från sin ägare är en 

 för utsättning för att satsa kraftfullt på spel

ansvaret. Att vara kundernas första val till följd av ett attrak

tivt erbjudande och en trygg, säker och ansvarsfull spelmiljö 

säkrar långsiktig lönsamhet. 

Mål
Svenska Spel ska ansvarsfullt optimera sin affär och bedriva 

verksamheten med hög kostnadseffektivitet. Rörelsemargi

nalen ska vara minst 22 procent över en konjunkturcykel på 

5–7 år. Satsningar på ansvarsåtgärder som bedöms bidra till 

att skydda konsumenten och minska problem med spel

beroende går före vinst. 

God affärsmässighet
Måluppfyllelse 2013
Trots en stor konkurrens från oreglerade spelbolag upprätt

håller Svenska Spel en stabil resultatnivå även för 2013. Tack 

vare en bred produktportfölj utjämnas upp och nedgångar 

i försäljningen mellan produkterna. Sedan 2012 pågår ett 

omfattande arbete för att sänka Svenska Spels kostnadsnivå. 

Åtgärderna omfattar  effektiviseringar inom ett flertal områ

den till exempel marknads föring, lokaler, personal med mera. 

Kostnaderna minskar med 53 miljoner kronor (1,8 procent) 

jämfört med föregående år trots ökade kostnader för lanse

ring av spelet Eurojackpot, utökad sponsring genom Gräs

roten, samt utveckling av utbud och tjänster i de digitala 

kanalerna med mera. Effektiviseringsarbetet fortsätter med 

fokus på att sänka kostnaderna ytterligare.

Rörelsemarginalen för 2013 är 22,6 procent att jämföras 

med 22,0 procent under 2012. Genomsnittlig nivå för de 

senaste fem åren är 22,1 procent och för de senaste sju åren 

22,2 procent.

Utrymme för nya satsningar
Genom att genomlysa verksamheten och identifiera möjliga 

besparingar och effektiviseringar kan resurser frigöras för att 

investera i prioriterade områden. Under 2013 har det effekti

viseringsarbete som inleddes året innan fortsatt enligt plan. 

Syftet med arbetet är att skapa utrymme för investeringar 

som utvecklar kundupplevelsen, stärker spelansvaret och 

varumärket.

MÅLOMRÅDE AFFÄRSMÄSSIGHET 
Svenska Spels verksamhet ska präglas av en hög 
 kostnads  effektivitet och värderas utifrån ett affärsmässigt 
perspektiv. Rörelsemarginalen för 2013 är 22,6 procent 
att jämföras med 22,0 procent under 2012. 
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A N D E R S S WA L A N D E R , C H E F S T R Ä N A R E , T Y R E S Ö G Y M N A S T I K E N

Tyresögymnastiken har erbjudit gymnastik sedan 1975 och har 
 närmare 1 000 aktiva medlemmar mellan 2 och 20 år. Föreningen är 
en av de som får del av de 50 miljoner kronor som Svenska Spel avsatt 
till svensk ungdomsidrott – pengar som bolagets kunder fördelat. 
Summan blev 131 694 kronor.

Som chefstränare är Anders Swalander spindeln i nätet och ett 
stöd för föreningens alla ledare. I rollen besöker han många av 
 föreningens grupper och under veckan träffar han gymnaster 
från fem år i föreningens Gymnastikskola till 20-åriga gymnaster 
i SM-truppen.

Vad betyder verksamheten för det lokala samhället?
–Den betyder mycket. Nio av tio av våra gymnaster är flickor, men 
vi får sakta men säkert in fler pojkar. Sedan något år har vi satsat på 
trampolinhoppning vilket lockar främst lite äldre pojkar. Eftersom 
vi erbjuder träning sena kvällar befinner de sig i hallen i stället för 
att hänga nere i centrum vilket många föräldrar är tacksamma för.  
Vi har även två grupper för barn med funktionsnedsättning som 
 tränar i föreningen. 

Hur finansierar ni er verksamhet?
–Nya redskap eller utbildningar betalar föreningen själv. De medel 
vi har att disponera kommer från träningsavgifter, samt aktivitets-
stöd från stat och kommun. Eftersom gymnastik inte är en stor 
massmedial sport, är det en längre uppförsbacke för oss att hitta 
intresserade sponsorer. Tack vare medlen från Svenska Spel slipper 
vi nu jaga sponsorer och sälja salamikorvar och kan i stället lägga 
mer tid på att träna våra gymnaster.  

Hur har ni tänkt använda pengarna ni nu får?
–Vi är både glada och tacksamma för den satsning som Svenska Spel 
gjort, där alla föreningar deltar på lika villkor. Rätt utbildade ledare är 
ett av våra mål och nu kan vi fortsätta att vidareutbilda våra tränare, 
en satsning som hittills kostat 80 000 kronor under 2013. Vi kommer 
också att investera i nya redskap, framför allt mjuka skumredskap 
och kanske en hoppgrop med lösa skumgummikuddar till våra grup-
per med yngre barn. Så en del av de pengar föräldrarna har satsat 
på spel, går tillbaka till Tyresögymnastikens gymnaster och ledare. 
Vi hoppas att Svenska Spel fortsätter med denna typ av sponsring 
i många år framöver.

Vi är både glada och tacksamma 
för den satsning som Svenska 
Spel gjort, där alla föreningar 
deltar på lika villkor. ”

Läs mer om 
intressentdialogen 
på sidorna 17–19.
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Bidrar till samhället 
Svenska Spel bidrar både direkt och indirekt till samhället 

genom överskottet som levereras till staten. Svenska Spel 

sponsrar även verksamhet som har koppling till att stärka 

Svenska Spels position som varumärke och sin kärnaffär. 

Men det största bidraget till samhället är det arbete som 

görs för att minska spelberoendet och därmed samhälls

kostnaderna. 

Sponsring 

Svenska Spel har en lång relation med svensk idrott. Spons

ringen stärker Svenska Spels varumärke och produktvaru

märken samtidigt som den bidrar till att skapa en meningsfull 

fritid och till svenska idrottsframgångar. Bolagets intressenter 

förväntar sig att Svenska Spel ska bidra till samhällsnytta 

genom sin sponsring. 

Sponsringen omfattar de stora förbunden för fotboll, 

ishockey, handboll, innebandy och bandy. Stödet går både 

till satsningar på elit och landslagsnivå samt till ungdoms

satsningar. Genom sponsringen bidrar Svenska Spel till att 

fler ungdomar kan idrotta samtidigt som man  skapar bättre 

förutsättningar för en konkurrenskraftig elit. 

Svenska Spel arbetar också med värdegrunder inom 

 idrotten och deltar i arbetet med att motverka supporter

våldet på arenorna. 

Fotbollsfonden

Svenska Spels Fotbollsfond är en fond ur vilken elitklubbarna i 

Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan kan söka medel 

till samhällsprojekt utanför den ordinarie klubbverksamheten. 

Under 2013 ansökte 29 klubbar om medel ur fonden och 

totalt delades 1,3 miljoner kronor ut under året. Klubbarna 

använder medlen bland annat till projekt mot rasism, till att 

arbeta tillsammans med skolorna med läxläsning och att 

motverka problem med ätstörningar. 

Elitidrottsstipendium

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 

delas varje år ut till ett femtiotal elitidrottare på landslagsnivå 

som studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller 

annan postgymnasial utbildning. Stipendiet består av 40 000 

kronor till varje idrottare och delas ut i samband med Idrotts

galan. Under 2013 fick 55 elitidrottare ta emot 40 000 kronor 

vardera. 

Affärsetik och antikorruption
Svenska Spels övergripande mål är att synliggöra och före

bygga oetiskt agerande, såväl internt som externt. Det är 

Svenska Spels ansvar att säkerställa att människor inte 

utnyttjas, luras eller på annat sätt exploateras av bolagets 

verksamhet. Svenska Spels uppförandekod sammanfattar 

bolagets övergripande syn på ett ansvarsfullt och affärsmäs

sigt  agerande. Koden beskriver hur medarbetare på Svenska 

Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot kunder, 

 leverantörer, ombud, affärspartner och övriga i omvärlden.

Under hösten 2013 påbörjades ett arbete för att konkreti

sera vilka sociala och etiska krav Svenska Spel ska ställa vid 

upphandlingar. De nya kraven kommer att inkluderas i 

inköps processen för samtliga upphandlingar. Svenska Spel 

omfattas av lagen om offentlig upphandling vilket ger bola

gets leverantörer möjlighet att konkurrera på lika villkor i 

varje upphandling. 

Hållbarhetsmål 2016
Svenska Spels mål är att synliggöra och förebygga oetiskt 

agerande, såväl internt som externt. Krav på registrerat 

 spelande blir ett viktigt verktyg för att förebygga proble

matiskt spelande, stärka ålderskontrollen ytterligare samt 

förebygga brott och bedrägerier. Målet är att alla kunder 

ska registrera sitt spel, undantaget fysiska lotter och spel 

på Casino Cosmopol.

Medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster eller andra 

förmåner från leverantörer eller andra samarbetspartner 

utanför representationsriktlinjerna.

Vad händer 2014?
• Fortsatt arbete med att öka kostnadseffektiviteten och 

 frigöra medel till nya satsningar. 

• Säkerställa tydlig målstyrning i verksamheten. 

Svenska Spel jobbar för ren idrott
Som svensk idrotts största sponsor är det viktigt för bolaget 
att ta avstånd från doping och att aktivt driva frågan om en  
ren och schysst idrott. Därför engagerar sig Svenska Spels vd 
Lennart Käll i antidopingorganisationen Ren Idrott som meto-
diskt arbetar för att motverka droger och doping i svensk idrott. 
En ren idrott innebär ett rent spel och ett rent spelande. Det är 
helt avgörande för Svenska Spels verksamhet att idrotten 
bedrivs på ett schysst sätt och är fri från  otillåtna medel.
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Kommentarer till hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete inom 
de fyra målområdena kund, ansvar, medarbetare och affärs-
mässighet. Ambitionen är att Svenska Spels prioriteringar av 
hållbarhets arbetet ska stämma överens med de externa intres-
senternas behov och förväntningar. Urval av hållbarhetsdata 
har gjorts i ett antal workshops med berörda nyckel personer. 
Data har sedan inhämtats från verksam heten.  Staben Finans 
& Säkerhet ansvarar för insamling och kvalitets säkring. 

Redovisningen gäller för kalenderåret 2013 och omfattar 
moder bolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Hållbarhets-
redovisning 2012) utkom i mars 2013.

Det är Svenska Spels egen bedömning att Hållbarhetsredo-
visningen 2013 uppfyller de krav som ställs på en tillämpnings-
nivå C+ baserad på tillämplighetsnivåerna framtagna av Global 
Reporting Initiative. Se bestyrkande rapporten på sidan 109. 
Svenska Spels GRI-profil 2013 och index över de redo visade 
resultatindikatorerna finns publicerade på svenskaspel.se.

Så här redovisar Svenska Spel  
ansvar och hållbarhet

Mer information och GRI
profil på svenskaspel.se
Ytterligare information om Svenska Spels  hållbar hets -
redovisning finns på svenskaspel.se. Där finns även 
Svenska Spels GRI-profil 2013, publicerad som en pdf, 
med index över de redo visade resultatindikatorerna.

Kontakt hållbarhet
Kontaktperson för Svenska Spels  
övergripande ansvarsarbete
Zenita Strandänger, chef CSR,  
+46 10 120 00 00, zenita.strandanger@svenskaspel.se

Kontaktperson för Svenska Spels  
arbete kring hållbarhetsredovisningen
Lizette Kotschack, Kommunikatör,  
+46 10 120 00 00, lizette.kotschack@svenskaspel.se

Svenska Spel redovisar för sjunde året i rad en hållbarhets-
redo visning i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting 
Initiative (GRI), version 3.0.  Rapportering sker en gång per år 
som en del av årsredo visningen. Hållbarhetsredovisningen 
2013 består av sidorna 4–6 och 16–56 i Svenska Spels Årsredo-
visning 2013 samt dokumentet GRI-profil 2013 publicerad som 
pdf på svenskaspel.se.

Hållbarhetsredovisningen presenteras som en integrerad  
del av Årsredovisningen för att tydligare återspegla hållbar-
hets arbetets koppling till strategiska målområden. 
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets uppdrag och tillstånd
Det övergripande målet med den svenska spelpolitiken är en sund 

och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom 

att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. 

Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda 

till att enskilda personer fastnar i ett spelberoende, och att stoppa 

bedrägerier och kriminalitet i spelbranschen. Svenska Spel har i 

uppdrag från staten att efter tillstånd från regeringen, anordna 

spel och lotterier på ett ansvarsfullt sätt.

Bolaget ska:

• tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverk

samhet;

• inom ramen för ett socialt ansvarstagande kunna tillhandahålla 

sådana spelformer som kan bedömas medföra risker av social 

karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i okontrolle

rade former;

• vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt alternativ till i första 

hand okontrollerad verksamhet;

• beakta sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och konsument

intressen när spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt;

• eftersträva en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd;

• i sin marknadsföring ha en inriktning som är socialt ansvars

tagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande.

Vid årsstämman 2012 fastställdes ett finansiellt mål i syfte att 

säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet. Rörelsemarginalen 

för Svenska Spel bör över en konjunkturcykel på 5–7 år uppgå till 

minst 22 procent. Rörelsemarginalen beräknas som rörelseresultat 

i förhållande till alla intäkter, det vill säga bruttospelintäkter och 

övriga rörelseintäkter. 

Regeringen lämnar ett antal tillstånd som ligger till grund 

för Svenska Spels verksamhet. De gällande tillstånden reglerar 

 följande områden:

• Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar

• Värdeautomater

• Kasinospel och orter för kasinospel

• Poker över internet

Legal struktur
AB Svenska Spel bildades 1997 efter en sammanslagning av AB 

Tipstjänst (etabl. 1934) och Svenska Penninglotteriet AB (etabl. 

1897). Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten. 

I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel 

och dotterbolagen Svenska Spels Förvaltnings AB och Casino 

 Cosmopol AB. Svenska Spels Förvaltnings AB bildar en under

koncern med dotterbolagen Casino Cosmopols Fastighets AB, 

CC Casino Restaurang AB och Playscan AB. 

Operativ struktur
Koncernen har under 2013 varit organiserad i tre resultatområden; 

Sportspel & Lotterier, Casino Cosmopol och Vegas, samt sex 

 staber (Strategi, Modervarumärke, IT, Finans & Säkerhet, HR och 

Kommunikation & CSR). Stab Juridik har per den 1 november 

 integrerats i Finans & Säkerhet. Ny tjänst har även inrättats som 

seniorrådgivare till VD.

Från den 15 januari 2014 gäller en ny organisation. Läs mer 

under Händelser efter balansdagen, sid 60.

Resultatområde Sportspel & Lotterier

Resultatområdet ansvarar för försäljning av samtliga spel och 

 lotterier i försäljningskanalerna; ombud, arena, online, mobil, 

 företagskund och prenumeration. Per den 31 december 2013 

hade Svenska Spel 5 742 ombud (5 969). 

Sportspel & Lotterier har ett brett utbud av spel i form av sport

spel, nummerspel och lotterier. Sportspelen är Stryktipset, Euro

tipset, Måltipset, Topptipset och Oddset. Nummerspelen är Lotto, 

Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot samt internetspelen Bingo, 

Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 
5564601812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2013, omfattande sidorna 58–106.

>>
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Svenska Spels legala struktur

Casino Cosmopol AB
556485-4296

 Svenska Spels 
Förvaltnings AB

556597-7278

Playscan AB
556801-1935

CC Casino 
Restaurang AB

556586-7016

Casino Cosmopols
Fastighets AB
556598-3409

AB Svenska Spel
556460-1812

Svenska Spels operativa struktur

Finans & Säkerhet

Svenska Spels styrelse

VD

Internrevision

Modervarumärke

Strategi

Seniorrådgivare

Compliance

Resultatområde
Casino Cosmopol

Resultatområde
Vegas

Resultatområde
Sportspel & 

Lotterier

Kommunikation 
& Ansvar

HR

IT

Svenska Spels operativa struktur
Gäller från januari 2014

Affärsstöd

Svenska Spels styrelse

VD

Internrevision

Koncernutveckling

SeniorrådgivareCompliance

Affärsområde 
Casino Cosmopol

Affärsområde 
KundmöteMarknad

Kommunikation 
& CSR

HR

IT

Koncerngemensam Affärsområde Styr- och stödenheter
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poker och Pick´n Click. Svenska Spels lotterier består av Triss, Tia, 

Penning, SkrapSpel bestående av SkrapPyramid, SkrapKryss, 

SkrapBingo och SkrapStjärna. Till utbudet hör också ett färdigt 

Lottpaket och tillfälliga kampanjlotter.

Resultatområdet står för 69,5 (67,4) procent av Svenska Spels 

totala nettospelintäkter. För verksamhetsåret 2013 uppgick netto

spelintäkterna till 6 766 (6 615) MSEK, vilket är en ökning med 2,3 

procent jämfört med föregående år.

Resultatområde Vegas 

Resultatområdet ansvarar för värdeautomaterna Vegas, vilka är de 

enda spelautomater som legalt får finnas i Sverige förutom de 

spelautomater som finns på Casino Cosmopol.

Spelautomaterna finns utställda i utvalda restauranger med serve

ringstillstånd och i bingohallar med bingotillstånd. En spelplats får 

ha högst fem Vegasautomater och inkomsterna från dessa får inte 

dominera verksamheten. Enligt Svenska Spels tillstånd är det totala 

antalet automater begränsat till 7 500 och per den 31 december 

2013 fanns det 6 713 (6 695) utställda i restauranger och bingo

hallar över landet. Dessa automater är fördelade hos 2 287 (2 276) 

affärspartner.

Nettospelintäkterna för 2013 uppgick till 1 796 (2 014) MSEK, 

 vilket är en minskning med 10,8 procent mot föregående år.

Resultatområde Casino Cosmopol

Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol AB driver internatio

nella kasinon sedan 2001. De fyra kasinona har unika lokaler i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med ett varierat 

 nöjesutbud bestående av såväl kasinospel, restauranger, barer 

och underhållning.

De spel som erbjuds på kasinona är bordsspel (roulette, 

 tärnings och kortspel) samt spelautomater. Under 2013 hade 

Casino  Cosmopol 1 146 309 besök (1 201 035) besök. 

Nettospelintäkterna för 2013 uppgick till 1 167 (1 186) MSEK, 

vilket är en minskning med 1,6 procent mot föregående år. 

Väsentliga händelser 2013 
• I januari 2013 lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummer

spelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder.

• Svenska Spel certifierades i mars 2013 för andra gången enligt 

World Lottery Associations spelansvarsstandard.

• 15 pokerspelare har stängts av och polisanmälts, med anled

ning av att de misstänks ha använt sig av en otillåten program

vara. 3,8 MSEK har återbetalats till drygt 25 300 pokerspelare.

• För att stärka det långsiktiga spelansvarsarbetet kommer bola

get att finansiera en professur för forskning i spelberoende.

• För att bidra till att förebygga manipulation av idrottsresultat 

och annat spelfusk har Svenska Spel inlett ett samarbete med 

Riksidrottsförbundet (RF) där en samordnare på förbundet 

 kommer att arbeta med utbildning, samordning och att skapa 

kanaler och rutiner för att hantera misstankar om spelfusk.

• Spelansvarsverktyg för Vegas har införts vilket innebär att 

 kunderna kan sätta individuella gränser för sitt spelande.

• Bonusar och rabatter för spel har tagits bort i bolagets kund

erbjudanden. 

• Lansering av högre återbetalning för Oddset.

• Sponsringssatsningen Gräsroten där kunderna påverkar för

delningen av 50 miljoner kronor till sina favoritföreningar 

 avslutades för första året. Utbetalning har skett till 6 365 fören

ingar runt om i landet.

Händelser efter balansdagen
I syfte att skapa en tydlig, ansvarstagande, kunddriven och effek

tiv organisation gäller från och med den 15 januari 2014 en ny 

organisation. Resultatområdena Sportspel & Lotterier och Vegas 

har delats upp i två nya enheter: Marknad och Affärsområde 

Kundmöte. Tidigare chef för Sportspel & Lotterier tillträder som 

chef för den nya enheten Marknad. Rekrytering av chef till Affärs

område Kundmöte pågår.

Staberna Strategi samt Modervarumärke upphör. Dessa staber 

har integrerats i Marknad respektive Kommunikation & CSR. Finans 

& Säkerhet har bytt namn till Affärsstöd. 

Marie Avander, chef Resultatområde Vegas, Peter Jannerö, 

chefsstrateg samt Johan Lindvall, chef Modervarumärket ingick 

i koncernledningen till och med den 14 januari 2014.

Framtidsutsikter
Spelmarknaden i Sverige växer med cirka tre procent per år och 

konkurrensen fortsätter att öka framför allt från de oreglerade 

spelbolagen. Kunderna efterfrågar snabba spel med hög återbe

talning, vilket ofta är spel med högre risk för att utveckla problem

spelande. Kasinospel på internet ökar mest och kunderna väljer 

allt oftare att spela i mobilen istället för på datorn.

Försäljningen online bedöms bli lika stor som den fysiska för

säljningen inom 3–5 år på den totala spelmarknaden. Regeringen 

har aviserat att de inom de närmaste åren kommer att genomföra 

ett mer effektivt regelverk för spelmarknaden, där det bland annat 

finns en ambition att stärka lotterilagen och att stävja den alltmer 

tilltagande aggressiva marknadsföringen från oreglerade spel

bolag. Spelansvarsfrågorna kommer fortsatt att ha högsta prioritet 

i Svenska Spel, vilket kommer att ha en påverkan på bolagets 

intäkter och resultat. Den spelansvarssatsning som för närvarande 

genomförs är den viktigaste bolaget gjort på många år och den 

kommer att driva utvecklingen mot en mer långsiktigt hållbar 

spelmarknad.
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Intäkter
Nettospelintäkterna uppgick till 9 729 (9 815) MSEK, en minskning 

med 86 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Nettospelintäkterna för resultatområde Sportspel & Lotterier 

uppgick 6 766 (6 615) MSEK, en ökning med 150 MSEK. De högre 

netto spelintäkterna beror till största delen på ökad försäljning 

av Lotto,  Eurojackpot och tipsen.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas uppgick till 

1 796 (2 014) MSEK, en minskning med 218 MSEK. Nettospel

intäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 1 167 (1 186) MSEK, 

en minskning med 19 MSEK. Orsaken till de minskade intäkterna 

för Vegas är framför allt konkurrens från kasinospel på internet, 

spel som Svenska Spel inte erbjuder samt införandet av spel

ansvarsverktyg för Vegas. Verktyget innebär bland annat att kun

derna kan sätta spelgränser för tid och pengar. Ytterligare en 

orsak är Lotteriinspektionens införande av begränsningsregeln, 

det vill säga omsättningskrav på restaurangen.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 46 MSEK 

till 8 067 (8 022) MSEK. En minskning av nettospelintäkterna för 

Vegas kompenseras i stora delar av att ersättningen till Vegas 

affärspartner även blir lägre.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 5 202 (5 083) MSEK vilket är 

119 MSEK högre än föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick till 

2 915 (2 968) MSEK. 

Rörelsemarginalen ökade till 22,6 (22,0) procent.

Finansnetto och resultat
Finansnettot uppgick till 65 (55) MSEK. Avkastningen på finansiella 

placeringar och likvida medel uppgick till 58 (64) MSEK. Koncer

nens totalresultat för 2013 uppgick till 5 268 (5 138) MSEK, vilket är 

en ökning med 129 MSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 340 

(5 597) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till 1 143 (–1 162) MSEK, varav –162 (–124) avser investeringar i 

materiella anläggningstillgångar. Investeringar i finansiella till

gångar uppgick till –2 900 (–6 483) MSEK samt avyttringar med 

4 305 (5 478) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick 

till –101 (–36) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

inbringade 1 (3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 

uppgick till –5 137 (–5 007) MSEK och hänför sig till slutreglering 

av 2012 års resultat i enlighet med beslut på årsstämma. Likvida 

medel uppgick vid periodens slut till 3 039 (1 692) MSEK.

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till –162 (–124) MSEK 

och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –101 (–36) 

MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till –2 900 

(–6 483) MSEK samt avyttringar med 4 305 (5 478) MSEK. 

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 5 269 

(5 138) MSEK, vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar 

periodens resultat. Tidigare överskott har i sin helhet betalats ut till 

ägaren svenska staten. Soliditeten uppgick till 61,5 (60,0) procent.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom resultatområde 

Casino Cosmopol. Nettospelintäkterna uppgick till 8 562 (8 629) 

MSEK. Moderbolagets andel av de totala nettospelintäkterna i 

koncernen är 88,0 (87,9) procent. Nettoomsättningen från spel

verksamhet m.m. uppgick till 6 823 (6 760) MSEK. Rörelseresultatet 

uppgick till 4 670 (4 541) MSEK.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstill

gångar uppgick till –222 (–117) MSEK. Investeringar i finansiella 

 tillgångar uppgick till –2 900 (–6 235) MSEK samt avyttringar med 

4 206 (5 329) MSEK. 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 1 688 (1 738) varav 

57 (57) procent är män. För moderbolaget var medelantalet 

anställda 687 (727) varav 64 (64) procent är män.

Koncernens finansiella ställning och resultat



62  SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2013

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 

Fakta om Svenska Spels resultatområden

Antal ombud 

2013 2012

Spelombud 2 459 2 515

varav spelombud i glesbygd  204 210

varav enda spelombudet på mindre ort 578 590

Lottombud 3 213 3 380

Kassaombud 70 74

Ombud totalt 5 742 5 969
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Nettospelintäkter 

Ombud 76 (78)

Online 22 (20)

Prenumeration 2 (2)

Nettospelintäkter
Fördelning på säljkanaler, %

Nettospelintäkter Förändring

MSEK 2013 2012 MSEK %

Sportspel

Oddset 870 856 14 1,6

Stryktipset 358 332 26 7,9

Europatipset 186 167 19 11,6

Topptipset 159 119 41 34,3

Måltipset 86 94 –8 –8,4

Nummerspel

Lotto 1 740 1 714 25 1,5

Keno och KenoXpress 552 568 –16 –2,8

Joker 550 538 12 3,1

Eurojackpot 113 — 113 —

Bingo och Pick’n’Click på 
svenskaspel.se 109 128 –19 – 15,1

Viking Lotto 41 43 –2 –5,6

Lotterier

Triss 1 682 1 693 –11 –0,6

Skrapspel 85 96 –12 –12,1

Tia 58 63 –5 –7,5

Lottpaketet 18 22 –4 –18,9

Penninglotten 6 7 –1 –12,4

Poker

Poker på svenskaspel.se 152 175 –23 –13,3

Nettospelintäkter totalt 6 766 6 615 150 2,3

Resultatområde Sportspel & Lotterier
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Antal besök på Casino Cosmopol 

2013 2012

Stockholm 444 204 457 351

Göteborg 343 367 353 893

Malmö 225 388 234 222

Sundsvall 133 350 155 569

Totalt antal besök 1 146 309 1 201 035

Resultatområde Casino Cosmopol
Nettospelintäkter Förändring

MSEK 2013 2012 MSEK %

Stockholm 508 509 –1 –0,3

Göteborg 347 357 –10 –2,9

Malmö 229 232 –2 –1,0

Sundsvall 84 88 –5 –5,2

Nettospelintäkter totalt 1 167 1 186 –19 –1,6

12 1309 10 11

MSEK

Nettospelintäkter

1 250

1 000

750

500

250

Nettospelintäkter Förändring

MSEK 2013 2012 MSEK %

Vegas i restauranger 1 602 1 796 –194 –10,8

Vegas i bingohallar 194 217 –23 –10,8

Nettospelintäkter totalt 1 796 2 014 –218 –10,8

Resultatområde Vegas

Antal affärspartner och utställda Vegasautomater  

2013 2012

Restauranger 2 214 2 202

Vegasautomater i restauranger 6 423 6 403

Bingohallar 73 74

Vegasautomater i bingohallar 290 292

12 1309 10 11

MSEK
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Nettospelintäkter

Stockholm 43 (43)

Göteborg 30 (30)

Malmö 20 (20)

Sundsvall 7 (7)

Nettospelintäkter
Fördelning/ort, %

Restauranger 89 (89)

Bingohallar 11 (11)

Nettospelintäkter
Fördelning på säljkanaler, %
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Risker och riskhantering 

Risker definieras som osäkerhetsfaktorer som kan påverka Svenska 

Spels förmåga att nå sina mål. Genom att arbeta strukturerat med 

risker och riskhantering säkerställer Svenska Spel en god intern 

styrning och kontroll för att minimera överraskningar samt för att 

identifiera nödvändiga åtgärder.

På Svenska Spel integreras riskhanteringsprocessen med ordi

narie process för affärsplanering och verksamhetsuppföljning. 

Utgångspunkten är bolagets uppdrag och utifrån detta specifice

ras mål och aktiviteter i en övergripande affärsplan, samt i affärs

planer för respektive resultatområde och stab. Dessa affärsplaner 

med definierade mål och aktiviteter fungerar som utgångspunkt 

för att identifiera och åtgärda risker. På Svenska Spel ser riskhante

ringsprocessen ut enligt bilden nedan:

1 Riskhantering Acceptera eller begränsa identifierad risk samt besluta 
om eventuella åtgärder utifrån identifierade risker

Riskidentifiering Identifiera risker som har en väsentlig 
påverkan på målen

Riskvärdering Värdera riskerna utifrån sannolikhet 
och konsekvens

Mål Fastställda mål 

Uppföljning
Följa upp/utvärdera såväl åtgärder 
som processen

försämrar förutsättningarna för bolaget att uppfylla sitt uppdrag. 

Detta samtidigt som konkurrensen ökar från oreglerade aktörer 

som kan marknadsföra sig och agera fritt på marknaden. Dialog 

förs löpande med såväl ägare som andra intressenter för att skapa 

beredskap för eventuellt ändrade villkor, samt för att kunna bidra 

med insikter och kunskaper inför en eventuell omreglering. 

Ytterligare en risk som Svenska Spel behöver förhålla sig till är 

att de oreglerade konkurrenterna vinner större och större accep

tans hos konsumenterna. 

Affärsrisker
Med affärsrisker avses risker som är relaterade till hur verksam

heten drivs och hur Svenska Spel konkurrerar på marknaden. En 

identifierad affärsrisk är att Svenska Spel trots att bolaget ligger i 

framkant vad gäller spelansvaret inte lyckas uppnå önskad ambi

tionsnivå att tydligt vara ett föredöme på marknaden. I dagsläget 

pågår ett flertal aktiviteter för att skapa ett enhetligt och konse

kvent koncernövergripande spelansvar som syftar till att ytter

ligare stärka konsumentskyddet 

Då Svenska Spel är restriktivt i sin marknadsföring, samt har 

 tydliga restriktioner i sina tillstånd så finns det en risk att bolaget 

inte lyckas hävda sig i konkurrensen.  De oreglerade aktörernas 

omfattande investeringar i mediaköp och exponering av bonusar 

försämrar möjligheterna att kanalisera kunderna till Svenska Spel, 

vilket på sikt kommer att bidra till en minskad marknadsandel.

Operationella risker
Operationella risker avser interna risker som är relaterade till hur 

verksamheten bedrivs i syfte att nå uppsatta mål.  Förändringar 

i kundernas spelbeteenden mot snabbare och mer nätintensiva 

spel innebär en utmaning för Svenska Spel. En av de stora opera

tionella riskerna som påverkar bolagets förmåga att behålla den 

marknadsledande positionen är den interna leveransförmågan att 

möta kundernas efterfrågan på nya digitala tjänster. Att hålla en 

hög utvecklingstakt är således ett prioriterat område för att kunna 

erbjuda en attraktiv kundupplevelse med intressanta tjänster och 

produkter.

Finansiella risker
De finansiella riskerna som ränte, kredit och likviditetsrisker är 

begränsade. Koncernen har god likviditet och inga räntebärande 

skulder. Koncernen är i mycket liten utsträckning exponerad mot 

kurs och valutarisker då försäljning och inköp i allt väsentligt sker 

i svenska kronor. Den finansiella riskhanteringen styrs via Svenska 

Spels Finanspolicy. I övrigt hänvisas till not 10.

 Svenska Spel relaterar utöver de finansiella riskerna sina största 

risker till tre övergripande riskområden: Bransch och marknads

risker, affärsrisker och operationella risker. Nedan presenteras några 

av Svenska Spels risker relaterade till dessa områden. En risk kan 

självklart påverka ett eller flera av Svenska Spels mål. Spel ansvaret 

är en viktig och central del inom Svenska Spels verksamhet och i 

riskhanteringsarbetet uppmärksammas särskilt de risker som har 

en påverkan på spelansvaret. 

Bransch och marknadsrisker 
Bransch och marknadsrisker definieras som externa risker som 

Svenska Spel utsätts för och som bland annat beror på bransch

struktur och egenskaper på spelmarknaden. En risk inom detta 

område är att en omreglering av spelmarknaden dröjer och under 

tiden får Svenska Spel eventuellt nya restriktioner i tillstånden som 
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel 

 inklusive årets resultat om sammanlagt 5 270 197 258 kronor. 

Fritt eget kapital i moderbolaget

SEK

Balanserade vinstmedel 7 538 482
Årets resultat 5 262 658 776
Summa 5 270 197 258

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

 disponeras på följande sätt:

SEK Prop Utgiftsområde

Till kulturändamål 
 utbetalas kronor            138 931 2013/14 17
Till aktieägaren 
 utbetalas kronor 5 268 949 644
Till ny räkning överförs 
kronor 1 108 683
Summa 5 270 197 258

Utbetalningen till kulturella ändamål motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya 
 Penninglotten (prop. 2013/14:1 UO17). Bidraget är en specialdestination av statens 
inkomster till enligt 3 kap. 6§ budgetlagen (2011:203) och är en årligen återkommande 
del av budget propositionen som bereds av Kulturdepartementet.

Utdelningen är planerad att utbetalas snarast efter att protokollet från årsstämman 
är justerat. Utbetalningen till kulturändamål sker efter rekvisition.

Styrelsen yttrande över förslag till vinstdisposition
Styrelsen för AB Svenska Spel lämnar härmed sitt yttrande enligt 

18 kapitlet 4§ aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av 

 styrelsens förslag till vinstdisposition inför bolagets årsstämma 

den 24 april 2014 innebärande att till utdelning tillgängliga vinst

medel för räkenskapsåret 2013 skall disponeras i enlighet med vad 

som angetts i förslaget till årsstämman.

Den föreslagna vinstdispositionen påverkar inte AB Svenska 

Spels bundna egna kapital enligt den senast fastställda balans

räkningen. Efter utbetalning enligt föreslagen vinstdisposition 

kommer Svenska Spel att ha ett fritt eget kapital om 1 108 683 

(7 538 482) kronor och ett totalt eget kapital på 1 348 683 

(7 778 482) kronor, oaktat de förändringar som skett efter 

 balansdagen.

Inkluderas även förändringar efter balansdagen påverkas det 

fria egna kapitalet av periodresultatet för minst fyra månader 

innan utbetalning av föreslagen vinstdisposition blir aktuell. Detta 

innebär en ökning av det fria egna kapitalet med minst 1,5 (1,5) 

miljarder kronor.

Moderbolaget och koncernens soliditet och likviditet bedöms 

vara betryggande med beaktande av den bransch bolaget verkar 

inom och det starka kassaflöde som genereras. Moderbolaget 

 kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt med god marginal även efter den föreslagna vinstdispositionen.

Moderbolaget och koncernen kommer även efter den före

slagna vinstdispositionen ha förmåga att göra nödvändiga inves

teringar som krävs för moderbolaget och koncernens utveckling 

och fortsatta framgång. 
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Redovisning av bolagets åtgärder med anledning av uppdraget 
enligt ägaranvisning beslutad av årsstämman 2012

AB Svenska Spels bolagsstämma beslutade den 24 april 2012 om 

en ägaranvisning för bolaget. I ägaranvisningen anges bl.a. äga

rens uppdrag till bolaget. Vidare anges där att bolaget inför års

stämma ska lämna redovisning till Regeringskansliet av bolagets 

åtgärder med anledning av § 1 punkterna a), b), c), d) och f ) samt 

att bolagets tillgänglighet enligt § 1 punkt e) framgår. 

Svenska Spel ska bidra till en sund och hållbar spelmarknad. 

Syftet med den svenska spelregleringen och därmed ägarens 

uppdrag till bolaget är inte att inbringa intäkter till staten. Svenska 

Spel ska utifrån denna utgångspunkt prioritera de sociala skydds

aspekterna i hela verksamheten men samtidigt agera affärsmäs

sigt. Svenska Spel ska sträva efter att åstadkomma ett gott ekono

miskt resultat utan att vinstmaximera och utan att bidra till en 

kraftig tillväxt i spelandet i Sverige. Att minimera de negativa 

effekterna av spelande väger alltid tyngre än affärsintresset. 

AB Svenska Spel (”Svenska Spel”) får härmed lämna följande 

redovisning inför årsstämman 2014.

Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas  
efterfrågan på attraktiv spelverksamhet
Bolagets möjligheter att uppfylla denna del av uppdraget är bero

ende av vilka tillstånd enligt lotterilagen och kasinolagen som 

söks av bolaget och lämnas av regeringen. Bolagets gällande 

 tillstånd finns redovisade på bolagets webbplats svenskapel.se.

Bolaget strävar efter att tillhandahålla ett brett sortiment av 

spel med utvecklade och differentierade upplevelser samt att 

erbjuda spel i de distributionsformer som efterfrågas på markna

den. Under 2013 har Svenska Spel kunnat presentera två större 

produktnyheter för kunderna. Det internationella nummerspelet 

Eurojackpot lanserades i januari. Sverige är ett av 14 deltagande 

länder i samarbetet. Svenska Spel kan bedriva internationella spel

samarbeten i den omfattning som regleras i regeringens tillstånd. 

Sådana spelsamarbeten bör endast ske med medlemmar i 

branschorganisationer av statskontrollerade spelbolag såsom 

exempelvis World Lottery Association och European Lotteries. 

Eurojackpot är ett slumpbaserat nummerspel med dragning en 

gång i veckan och betraktas som ett spel med låg risk för kunden 

att utveckla ett problematiskt spelande. När det gäller spel med 

låg risk, avser Svenska Spel ligga i framkant ifråga om förnyelse 

och utveckling. Däremot är högvinsten på Eurojackpot mycket 

stor relativt andra produkter och  bolaget är särskilt försiktig i 

marknadsföringen av spelet. 

För spel med hög eller medelhög risk, ska Svenska Spel inte 

driva utvecklingen av nya spelformer utan istället noga följa 

utvecklingen. Bolaget kan efter tillstånd introducera nya spel med 

högre risk under förutsättning att spelet redan förekommer på 

marknaden och att bedömningen görs att spelandet kan flyttas 

till en sundare och säkrare miljö samt att problemspelandet där

igenom kommer att minska. 

Under året har bolaget ansökt om och erhållit tillstånd för en 

höjning av återbetalningen för spelet Oddset. Den höjda återbetal

ningen stärker Svenska Spels konkurrenskraft på en sportspels

marknad som utvecklats kraftigt under det senaste decenniet och 

där framför allt nätaktörer utan tillstånd har tagit stora marknads

andelar genom omfattande marknadsföring samt till viss del 

genom ett ”priskrig” på odds. De ekonomiska marginalerna på 

 vadslagning är hos många av Svenska Spels konkurrenter mycket 

små och spelformen används snarare som ett sätt att dra in kunder 

till andra spelformer där förtjänsten och marginalerna är större. 

Trots att konkurrensen är mycket stor på sportspelsmarknaden 

är Svenska Spels marknadsföring för dessa spelformer mycket 

 återhållsam och ligger betydligt under Svenska Spels andel av den 

totala spelreklamen på marknaden.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel 

bland annat upp andelen nöjda kunder bland de som spelar hos 

Svenska Spel samt bolagets marknadsandel totalt och för enskilda 

spelformer.

Bolagets mål och måluppfyllelse 2013 vad gäller bland annat att 

infria kundernas förväntningar redovisas på sidorna 26–31 i års

redovisningen. På sidorna 32–33 i årsredovisningen redovisas 

bolagets spelformer.   

Svenska Spel ska inom ramen för ett social ansvarstagande 
kunna tillhandahålla sådana spelformer som kan bedömas 
medföra risker av social karaktär, när det bedöms kunna 
stävja illegalt spel i okontrollerade former
Svenska Spels utför sitt uppdrag i denna del genom att tillhanda

hålla spel på värdeautomater (Vegas), internationella kasinospel 

och poker över internet.

 Kärnan i denna del av uppdraget handlar om hur väl Svenska 

Spel förmår kanalisera oreglerat och illegalt spelande till sig. Kanali

seringen handlar om att flytta det spelintresse som redan finns till 

en sundare och säkrare miljö. Kanaliseringen handlar inte om att 

väcka ett nytt eller ökat intresse för spel. Huvudsyftet med kanali

seringen är att minska problemspelandet i samhället och den kom

mersiella aspekten är i sammanhanget av underordnad betydelse.

 Kanaliseringen ska i första hand ske av de spelformer som 

enligt tillgänglig forskning anses vara mest riskabla ur spelberoende
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synpunkt. Exempel på sådana spelformer är spelautomater, bingo 

och kasinospel över internet. 

Svenska Spels kanalisering måste samtidigt ske på ett måttfullt 

och ansvarsfullt sätt. Den innebär bland annat att Svenska Spel all

tid ska erbjuda ett bättre konsumentskydd än de illegala och 

oreglerade alternativ som förekommer på marknaden. Samtidigt 

är flertalet av de spelformer där kanalisering kan komma ifråga 

relativt riskfyllda och det vore inte förenligt med Svenska Spels 

uppdrag, egna riktlinjer eller tillstånd att marknadsföra dessa spel

former på ett omfattande och påträngande sätt. För att kanalise

ringen ska vara framgångsrik bygger det istället på att Svenska 

Spels erbjudande är konkurrenskraftigt, att ansvarsåtgärderna är 

effektiva och upplevs positiva bland kunderna samt att bolagets 

uppfattas som en seriös, trygg och pålitlig aktör.

Under året har Svenska Spel bland annat utvecklat nya spel på 

värdeautomatspelet Vegas, förnyat spelautomaterna på Casino 

Cosmopol samt lanserat nätpoker i mobil och surfplatta. Svenska 

Spel har också ansökt om att få anordna spel på nätkasino, en 

spelform som är mycket riskabel men som också är den snabbast 

växande spelformen på marknaden just nu och som enbart 

erbjuds av utlandsbaserade nätbolag.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel 

bland annat utvecklingen av andelen problemspelare i samhället 

och har under året även utvärderat vilken effekt bolagets spel

ansvaråtgärder har på bolagets kunder. 

En särredovisning av Svenska Spels åtgärder i syfte att säkra 

de sociala skyddsintressena framgår av de särskilda rapporter 

som bolaget enligt regeringens tillstånd löpande lämnar till 

 regeringen.

Svenska Spel ska vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt 
alternativ till i första hand okontrollerad spelverksamhet
Denna punkt i uppdraget behandlar i huvudsak liknande avväg

ningar som i de två föregående punkterna. Kravet på ”trovärdig

het” innebär i praktiken att Svenska Spel måste omsätta de sociala 

skyddshänsynen i konkret handling. Skadeverkningar i form av 

spelberoende, bedrägerier och kriminalitet kan bäst motverkas 

om de lyfts fram och blir en naturlig del i bolagets beslutsfattande 

på alla nivåer. 

Svenska Spels strävar efter ett spelansvarsprogram som är kon

sekvent och konkret för alla spel, och som utgår från spelens olika 

risk för problemspelande och den enskilda kundens spelbeteende. 

Programmet måste också kommuniceras på ett tydligt sätt till 

Svenska Spels kunder och övriga intressenter.

Svenska Spels konkreta åtgärder mot spelberoende ska i möjli

gaste mån vara forskningsbaserade. I avsaknad av tillräcklig forsk

ning på spelområdet ska Svenska Spel ändå vidta sådana åtgärder 

som bolaget bedömer kan motverka problemspelande. Under 

året har bolaget bestämt att samma mätinstrument som används 

av bland annat nya Folkhälsomyndigheten, ”Problem Gambling 

Severity Index”, (PGSI) för att mäta spelproblem och risk för spel

problem, ska användas i bolagets egna undersökningar.

Under året har Svenska Spel också fortsatt sina satsningar på att 

göra kunderbjudandet mer attraktivt med stöd av utvecklade sys

tem och tjänster och en modern ITinfrastruktur. Dessa satsningar 

väntas i sin tur leda till utökade möjligheter att stärka spelansvaret, 

förbättra kundernas spelupplevelser och höja kostnadseffektiviteten. 

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel 

bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att 

Svenska Spel är ledande avseende spelansvar, utvecklingen av 

andelen problemspelare i samhället och har under året även 

utvärderat vilken effekt bolagets spelansvaråtgärder har på bola

gets kunder.

Svenska Spel ska beakta sociala skyddshänsyn, 
 bedrägeririsker och konsumentintressen när  
spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt
Svenska Spel ska vara ledande avseende spelansvar. Konsument

skyddsaspekterna ska genomsyra hela verksamheten. Svenska 

Spels spelansvarsprogram ska vara konsekvent och konkret för alla 

spel, men utgå från spelens olika risk för problemspelande och 

den enskilda kundens spelbeteende. 

Svenska Spels konkreta åtgärder mot spelberoende ska i möj

ligaste mån vara forskningsbaserade. I avsaknad av tillräcklig 

 forskning på spelområdet ska Svenska Spel agera försiktigt och 

ansvarsfullt.

Svenska Spels uppgifter om kunder och kunders spelande är 

integritetskänsliga. Detta innebär att Svenska Spel måste beakta 

och prioritera integritetsaspekterna i hela verksamheten, men 

 särskilt i spelansvarsarbetet.

Svenska Spel har under 2013 förnyat certifiering genom WLA 

(World Lottery Association). Sedan tidigare är bolaget certifierat av 

European Lotteries. Certifieringarna syftar till att kvalitetssäkra en 

grund och ett ramverk för spelansvarsarbetet.

>>
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Under året fattades även beslut om att införa ett spelansvars

centrum inom ramen för bolagets kundservice. Personal har utbil

dats särskilt för att underlätta dialog med kunder och anhöriga 

kring spelansvarsfrågor i syfte att förebygga att fler hamnar i spel

beroende men också att stärka möjligheterna för problemspelare 

att få snabb hjälp.

Misstankar om manipulationer av idrottsresultat och annan 

spelrelaterad korruption uppdagades vid ett flertal tillfällen under 

2013. Svenska Spel fattade redan i början på året beslut om att 

finansiera en tjänst vid Riksidrottsförbundet som bland annat ska 

samordna åtgärder mot spelfusk i samarbete med specialidrotts

förbunden. Svenska Spel polisanmälde dessutom ett fåtal fotbolls

matcher där avvikande spelmönster hade konstaterats. Dessutom 

upprättade bolaget tillsammans med Svenska Basketbollförbundet 

två polisanmälningar gällande misstankar om oegentligheter 

i samband med ett antal seriematcher i basket.

Under våren riktades även misstankar mot 15 pokerspelare 

som misstänktes ha fuskat och brutit mot bolagets regler för 

online poker. Spelarna stängdes av, polisanmäldes och 3,8 miljoner 

kronor återbetalades till kunder som drabbats av fusket.

Bolaget har under det gångna året också påbörjat utrullning av 

inloggningsmöjligheter med budget i tid och pengar på värde

automatspelet Vegas samt fattat beslut om att till halvårsskiftet 

2014 införa obligatorisk registrering på samtliga spel förutom 

fysiska  lotter och spel på Casino Cosmopol.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel 

bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att 

Svenska Spel är ledande avseende spelansvar, utvecklingen av 

andelen problemspelare i samhället och har under året även låtit 

ett analysföretag utvärdera vilken effekt bolagets spelansvar

åtgärder har på bolagets kunder.

Svenska Spel ska eftersträva en väl utbyggd service 
såväl i storstad som i glesbygd
Svenska Spel ska sträva efter att distribuera speltjänster över hela 

Sverige. En väl utbyggd service innebär bland annat att Svenska 

Spel ska se till att det finns en hög tillgänglighet till bolagets spel

tjänster. Distribution av speltjänster ska också ses som ett viktigt 

bidrag i en större samhällsservice som ger nödvändiga förutsätt

ningar för regional tillväxt och för skäliga levnadsvillkor i gles och 

landsbygden.

Svenska Spel finns idag representerat via cirka 5 800 spel och 

lottombud runt om i landet samt genom cirka 2 000 affärspart

ners på restaurang och i bingohallar. Även i jämförelse med annan 

samhällsservice som apotek, post och alkoholförsäljning är till

gängligheten mycket god.

Svenska Spel följer kontinuerligt upp närvaron i glesbygd och 

på mindre orter och har sedan flera år lägre omsättningskrav för 

ombud. För affärspartner på restaurang är antalet försäljnings

ställen till viss del beroende av kommunens tillstånd samt de 

omsättningsregler som gäller för att kunna erbjuda spel på värde

automatspelet Vegas och som bestäms av Lotteriinspektionen.

Svenska Spel ska i sin marknadsföring ha en  
inriktning som är socialt ansvarstagande så att  
den inte uppfattas som alltför påträngande
De övergripande kraven på Svenska Spels marknadsföring finns 

numera utvecklade av regeringen genom villkoren för bolagets 

speltillstånd. Dessa innebär bl.a. att Svenska Spel vid marknads

föring av spel till konsumenter ska iaktta särskild måttfullhet och 

att reklam eller annan marknadsföringsåtgärd inte får vara 

påträngande eller uppsökande.

Svenska Spels marknadsföring ska vara anpassad till spelens far

lighetsgrad. Detta innebär bland annat att Svenska Spel ska vara 

restriktivt med att marknadsföra de mest riskfyllda spelen. 

Marknadsföringen ska grunda sig på ”det välinformerade valets 

princip”. Denna princip innebär att konsumenterna har rätt till kor

rekt, lättillgänglig och lättbegriplig information så att de kan fatta 

informerade val kring sitt spelande. 

Att styra spelandet från oreglerad marknad till ett kontrollerat, 

sunt och säkert alternativ är också en viktig del i Svenska Spels 

uppdrag. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. 

Utmaningen för Svenska Spel är att den totala spelreklamen på 

den svenska marknaden ökat mycket kraftigt ända sedan början 

på 2000talet men särskilt under de senaste tre åren. Det förbud 

mot marknadsföring som finns i lotterilagen, och som gäller alla 

aktörer utan tillstånd, upprätthålls tyvärr inte. Utländska oregle

rade nätaktörer står idag för 60 procent av den totala spelrekla

men i Sverige. Deras investering har ökat ytterligare under 2013 

sedan de nyligen började marknadsföra sig på stortavlor utomhus. 

Svenska Spel har under året implementerat nya marknads

föringsriktlinjer som ska förtydliga hur bolaget ska arbeta med 

ansvarsfull marknadsföring och vilka hänsynstaganden som ovill

korligen ska ta i samband med marknadsföring av produkter och 

tjänster. Bolaget har därtill bildat ett internt etiskt råd som ska 

säkerställa en måttfull marknadsföring som följer både branschens 

och bolagets egna riktlinjer. Sedan tidigare marknadsförs spel 

med högre risk, exempelvis Vegas, kasinospel och poker mycket 

restriktivt eller inte alls.

Svenska Spel har också som första aktör på marknaden tagit 

bort alla bonusar och rabatter på spel.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel 

bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att 

Svenska Spel är ledande avseende spelansvar i marknaden. Dess

utom mäter Svenska Spel bolagets andel av den totala marknads

föringen av spel i Sverige – totalt samt uppdelat på spelens risknivå.
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Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Förvalt

ningen av Svenska Spel sköts av Enheten för statligt ägande inom 

Finansdepartementet. 

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privat

ägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 

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 lotteri

lagen, kasinolagen och de tillstånd som regeringen meddelar 

med stöd av dessa lagar. Härutöver finns ett omfattande regelverk 

i form av förordningar samt föreskrifter, villkor, kontroll och ord

ningsbestämmelser. som beslutas av Lotteriinspektionen, som är 

den förvaltningsmyndighet som ska säkerställa att den svenska 

spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för viktiga principfrågor 

avseende bolagsstyrningen av samtliga statliga bolag. De beslut 

om tillstånd som regeringen meddelat för Svenska Spels verksamhet 

finns översiktligt beskrivna på sidan 58. Besluten finns tillgängliga 

på bolagets webbplats svenskaspel.se.

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 (Ägarpolicyn). Ägarpolicyn 

finns tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se.

Bolagsstyrningen av statligt ägda bolag framgår av Ägarpolicyn. 

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 överensstämmelse med Kodens 

princip ”följa eller förklara”, motivera vissa avvikelser från Koden. 

Exempel på sådana avvikelser är Kodens bestämmelser som rör 

beredning av beslut om nominering av styrelse och revisorer.

Koden finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 

webbplats bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrningsrapport

Kodregel Avvikelse Förklaring/kommentar

Punkt 2.1–2.7  Bolaget ska ha en val beredning 
som representerar bolagets aktieägare.

Valberedning enligt Koden 
punkt 2.1–2.7 finns inte 
inrättad.

Styrelsenomineringsprocessen drivs och 
koordineras av Finansdepartementet.

Punkt 10.2  Bolagsstyrningsrapporten ska 
innehålla uppgifter om styrelse ledamöter är 
oberoende i förhållande till större aktieägare.

Beroendeförhållandet till 
 aktieägare redovisas inte.

Statens ägarpolicy anger att den rele-
vanta bestämmelsen i Koden i huvudsak 
syftar till att skydda minoritetsägare i 
bolag med spritt ägande. I statligt hel-
ägda bolag saknas därför skäl att redo-
visa sådant oberoende.

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

>>
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Struktur för bolagsstyrning i Svenska Spel

Styrelse

Bolagsstämma

Ägare

VD

Ersättningsutskott

Koncernledning

Nomineringsprocess
Statens ägarpolicy

Revisionsutskott

Internrevision

Extern 
revision

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

En del av Ägarpolicyn är de riktlinjer för anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, som 

regeringen beslutade den 20 april 2009. Enligt Ägarpolicyn ska 

styrelsen i statliga företag, på motsvarande sätt som i noterade 

företag, föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare för beslut, som ska vara förenliga med reger

ingens riktlinjer.

Årsstämman i Svenska Spel har den 24 april 2013 beslutat om 

riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Svenska 

Spel tillämpar dessa riktlinjer som finns tillgängliga på Svenska 

Spels webbplats svenskaspel.se.

Ägarens uppdrag

Aktieägaren har på årsstämman den 24 april 2013 beslutat om 

en ägaranvisning som bland annat innehåller ägarens uppdrag 

till bolaget. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma 

 beslutar om annat. Uppgift om innehållet i aktieägarens 

 uppdrag till Svenska Spel finns på Svenska Spels webbplats 

 svenskaspel.se.

Bolagsordning
Utöver aktiebolagslagens bestämmelser innehåller bolagsord

ningen inte några särskilda bestämmelser om tillsättande eller 

entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolags

ordningen.

Styrelsenomineringsprocess
Nominering av styrelseledamöter i de statligt ägda bolagen sker 

enligt de principer som beskrivs i Ägarpolicyn. För de bolag som 

inte är marknadsnoterade ersätter dessa principer Kodens regler. 

Enligt Ägarpolicyn gäller bland annat följande: 

•  Nomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av 

Finansdepartementet

•  För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets 

verksamhet, nuvarande situation och framtida utmaningar 

samt respektive styrelses sammansättning och genomförda 

styrelseutvärderingar

•  Eventuella rekryteringsbehov fastställs och rekryteringsarbetet 

inleds

• Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas

•  Processen avslutas genom att nomineringarna offentliggörs 

enligt Koden.
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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 års

stämman där även allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor 

till bolagsledningen. Enligt Ägarpolicyn ska den redovisning som 

styrelsen har att lämna på årsstämman om tillämpningen av de 

tidigare beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befatt

ningshavare omfatta även dotterbolagen. På årsstämman 2013 

hade fyra (4) ledamöter, varav två arbetstagarrepresentanter, 

inte möjlighet att närvara.

Styrelse
Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst 

tio ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom 

har arbetstagarorganisationerna enligt lagen (1987:1245) om 

 styrelserepresentation för de privatanställda rätt att utse tre 

 ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

Enligt Ägarpolicyn bör antalet styrelseledamöter normalt vara 

sex till åtta personer med målsättningen att andelen av vardera 

kön ska vara minst 40 procent.

Styrelsen består för närvarande av åtta bolagsstämmovalda 

styrelseledamöter inklusive ordföranden. Av dessa ledamöter 

är fyra kvinnor och fyra män. Därutöver har styrelsen tre ordinarie 

ledamöter med tre suppleanter utsedda av arbetstagar

organisationerna.

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna arbetar 

i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Verk

ställande direktören är inte ledamot i styrelsen, men närvarar vid 

styrelsens sammanträden. Samtliga bolagsstämmovalda ledamöter 

är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. Oberoende

bedömningen görs av Finansdepartementet.

Styrelsens ledamöter

På sidorna 74–75 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbild

ning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag 

utanför bolaget och när ledamoten valdes in i Svenska Spels 

 styrelse.

Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrelsens 

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 instruk

tioner till verkställande direktören och till internrevisorn.

Styrelseutskott
Styrelsen har inom sig inrättat två permanenta utskott – ett 

revisions utskott och ett ersättningsutskott. 

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49§ b aktiebolags

lagen (2005:551).

Revisionsutskottet har fram till årsstämman 2013 bestått av tre 

ledamöter. Efter årsstämman består utskottet av fyra ledamöter, 

vilka väljs av styrelsen årligen. Ledamöter har sedan det konstitu

erande styrelsemötet i april 2013 varit Catarina Fritz, ordförande, 

Hans Bergenheim, Frank Åkerman och Cecilia Marlow. Dessutom 

har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskot

tets sammanträden.

Styrelsen har delegerat beslutanderätt till revisionsutskottet 

vad gäller inriktningen för internrevisionen bland annat genom 

fastställande av den årliga internrevisionsplanen inklusive budget, 

riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som koncernen får 

upphandla av bolagets revisorer samt utnämning av internrevisor.

Såväl bolagets externa revisor som internrevisorn deltar i 

revisions utskottets möten, vilket ger möjlighet till en löpande 

 information och samordning mellan den interna och externa 

 revisionen, samt synen på koncernens risker. Vidare deltar bolagets 

finans direktör vid utskottets möten som föredragande, samt 

 styrelsens sekreterare.

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. 

Revisionsutskottet har under 2013 hållit sju (7) sammanträden. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av 

redovisningen på sidorna 74–75.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbets

ordning som följer Koden. 

Ersättningsutskottet har fram till årsstämman 2013 bestått av 

fyra ledamöter. Efter årsstämman består utskottet av tre leda

möter, vilka väljs av styrelsen årligen. Utskottets ledamöter har 

sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2013 varit Anitra 

Steen, ordförande, Michael Thorén, EvaBritt Gustafsson. Även  

VD, HRdirektör och styrelsens sekreterare deltar. Dessutom har 

en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara vid utskottets 

sammanträden. 
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Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till ersätt

ningsutskottet.

Ersättningsutskottet har under 2013 hållit nio (9) sammanträden. 

Ledamöternas närvaro vid utskottets sammanträden framgår av 

redovisningen på sidorna 74–75.

Styrelsens arbete 2013

Styrelsen har under 2013 hållit elva (11) sammanträden och 

genom fört ett strategiseminarium. Styrelsens arbete har fram

förallt fokuserat på bolagets framtida strategiska inriktning, verk

samhetsmål och styrparametrar för uppföljning, ändrade tillstånd, 

kostnadseffektiviseringar samt bolagets övergripande hållbarhets

arbete. Styrelsen har genomfört en årlig utvärdering av styrelse

arbetet samt utbildats i spelansvar. Styrelsen har biträtts av 

styrelse sekreteraren. 

Ledamöternas närvaro vid styrelsens sammanträden  framgår 

av redovisningen på sidorna 74–75.

Verkställande direktören
På sidan 76 redovisas information om verkställande direktören.

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den 

interna kontrollen, vilket innebär att bolaget ska ha 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 redovisningsstandarder 

och övriga externa krav.

Svenska Spel använder sig av COSO:s ramverk för att upprätta 

och beskriva den interna kontrollens uppbyggnad. Ramverket 

omfattar komponenterna: Kontrollmiljö, riskbedömning, kontroll

aktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är ett samlingsnamn på de faktorer som påverkar 

kontrollmedvetenheten i en organisation. Kontrollmiljön är således 

basen för den interna kontrollen och tar sig uttryck i organisation, 

beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och 

kommunicerats i styrande dokument. 

Styrelsen fastställer årligen nedanstående dokument som 

 tillsammans med lagar och andra externa regelverk utgör det 

 ramverk som bildar grunden för koncernens process för god 

internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. 

• Arbetsordning för styrelsen

• Arbetsordning för revisionsutskott

• Styrelsens instruktion till verkställande direktören

• Instruktion för internrevision

• Instruktion för compliance

• Uppförandekod

• Säkerhetspolicy

• Riskhanteringspolicy

• Finanspolicy

• Riktlinjer för attest och utanordning 

Processbeskrivningar, instruktioner och arbetsrutiner för löpande 

redovisning, bokslut och finansiell rapportering finns i övrigt 

dokumenterade på detaljerad nivå.

Riskbedömning

Genom att arbeta strukturerat med risker och riskhantering 

 strävar Svenska Spel efter att säkerställa en god intern kontroll. 

Ekonomiavdelningen genomför kontinuerligt finansiella risk

analyser och identifierar och värderar behov av eventuella 

 förbättringsåtgärder för att säkerställa kvalitén i den finansiella 

rapporteringen.

Styrelsen utvärderar och övervakar risker och kvalitet i den 

finansiella rapporteringen genom revisionsutskottet.

Revisionsutskottet genomför årligen en riskanalys för den finan

siella rapporteringen vilken även stäms av mot externrevisionens 

motsvarande analys, samt bolagets identifierade risker. Utifrån en 

samlad bedömning fattas beslut om vilka risker som bedöms vara 

väsentliga och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att 

säkerställa en god intern kontroll. 

 

Kontrollaktiviteter

För att kunna vidta åtgärder inom de områden där störst risk för 

väsentliga fel föreligger, identifieras och utformas kontrollåtgärder 

för att möta identifierade risker. Kontrollåtgärder innebär aktiviteter 
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som minskar sannolikheten och/eller konsekvensen av en viss risk. 

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 innefattar riskbedömning, process

beskrivning, roller och ansvar samt vilka kontroller som finns 

 etablerade för att hantera identifierade risker. Processerna och 

 rutinerna utvärderas och anpassas kontinuerligt i syfte att överens

stämma med tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed, 

tillämpliga 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 felaktig 

redovisning av resultat och balansposter. 

Efterlevnad av policyer, riktlinjer och instruktioner som påverkar 

den finansiella rapporteringen säkerställs genom löpande kontrol

ler och eventuella avvikelser rapporteras till ansvarig chef. Upp

förandekod, policyer och riktlinjer för attest och utanordning 

 fastställs årligen av styrelsen.

Information och kommunikation

Väl fungerande kanaler för att kommunicera ledningens syn på 

styrning av finansiell rapportering och intern kontroll är en förut

sättning för att samtliga medarbetare ska veta hur de ska förhålla 

sig till och agera i olika frågor. Styrande dokument i form av 

 policyer, riktlinjer och instruktioner som har betydelse för den 

finansiella rapporteringen finns tillgängliga på Svenska Spels 

intranät. Varje medarbetare är ansvarig för att söka information 

och att löpande hålla sig uppdaterad kring relevanta styrdoku

ment.  Utöver detta ansvarar respektive chef för att i samband 

med den årliga medarbetar dialogen säkerställa att den anställde 

förstått och följer gällande policyer, riktlinjer och instruktioner. 

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

All information om organisationens olika verksamheter måste 

utvärderas löpande och följas upp. Som en del av detta ska 

 kontrollaktiviteter inom den finansiella rapporteringen följas upp. 

Koncernens controllerfunktion är organiserad i en övergripande 

stab men respektive controller arbetar nära verksamheten och 

ingår i ledningsgrupperna inom respektive resultatområde eller 

stab. Funktionen ansvarar för att uppföljning görs mot mål, 

 budget, prognoser och tidigare redovisningsperioder. Nyckeltal 

granskas och kalkyler följs upp. Fördjupade analyser genomförs 

av rapporterade siffror och resultat och levereras i en samlad 

månadsrapport nedbruten per enhet med kommentarer. Rappor

ten levereras till ledning och verksamhetsansvariga samt i valda 

delar till styrelsen. Styrelsen delges finansiell information vid varje 

ordinarie styrelsemöte. Styrelsen har även tillgång till månadsvis 

finansiell rapportering via en särskild styrelseportal. 

 Verkställande direktören har vid styrelsemötet i december för 

styrelsen i Svenska Spel skriftligen redovisat den granskning som 

gjorts av koncernens policyer under senaste året. Koncernens 

juridik avdelning 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. Av redovis

ningen ska det framgå om väsentliga avvikelser har förekommit. 

Svenska Spel har en funktion för internrevision som rapporterar 

direkt till styrelsens revisionsutskott. Internrevisionen assisterar 

styrelsen och verkställande direktören med oberoende och objek

tiva 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. 
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Namn Anitra Steen

Ordförande

Hans Bergenheim

Styrelseledamot

Catarina Fritz

Styrelseledamot

EvaBritt Gustafsson
Styrelseledamot

Cecilia Marlow
Styrelseledamot

Befattning Chef rådgivning, 
 Swedbank

CFO Keolis Sverige AB VD Apoteksgruppen  
i  Sverige AB

Utbildning Fil.kand. beteende- och 
samhällsvetenskaplig 
inriktning

Ekonom Handels-
högskolan i Göteborg

Civilekonom Civilekonom Civilekonom

Invald år 2011 2010 2011 2008 2012

Född 1949 1960 1963 1950 1960

Andra uppdrag Styrelseordförande Telge 
Inköp AB, AFA Försäkring, 
Iris Invest AB. Styrelse-
ledamot Post Nord och 
Det Naturliga Steget. 

Styrelseordförande i STF 
Ingenjörsutbildning AB 
och Lateus AB, styrelse-
ledamot i Swedbank 
 Försäkring, White Arki-
tekter AB och AB White 
Intressenter samt AB 
Hemfliten.

— Styrelseordförande i 
 Akademiska Hus AB.

Ordförande i Kivra, 
styrelse ledamot i Clas 
Ohlsson, Nordea Fonder 
AB, Forex Bank och  
Hand in Hand Sweden.

Bakgrund VD Systembolaget, 
 generaldirektör Riks-
skatte verket, statssekre-
terare Finansdeparte-
mentet, generaldirektör 
Verket för Högskole-
service, statssekreterare 
Utbildningsdepartemen-
tet, departementsråd 
Finansdepartementet.

VD Lateus AB, VD AB 
 Previa, Marknadsdirektör 
Alecta pensionsförsäk-
ring, VD Ikanobanken.

CFO Frösundakoncernen, 
CFO Addici Group,  
CFO Aditro, koncern-
controller OMX Group, 
CFO Stockholmsbörsen, 
 ekonomichef Investor, 
auktoriserad revisor PwC.  

VD Venantius AB, 
 Bankdirektör Nordbanken 
(Nordea), vVD Securum 
Finans AB. 

VD Kronans Droghandel,
VD Polarn O. Pyret,
olika detaljhandels-
företag.

Närvaro

Revisionsutskott 7/7 7/7 7/7

Ersättningsutskott 9/9 9/9

Styrelsemöten 11/11 9/11 9/11 9/11 11/11

Beroende/oberoende 
till bolaget

Oberoende  Oberoende   Oberoende  Oberoende Oberoende

St
yr

el
se

Suppleanter Anders Andersson
född 1954 
 Arbetstagarrepresentant 
(suppleant) sedan 2005,  
(ledamot 2007–2011). 
 Systemutvecklare och 
 system arkitekt Svenska  
Spel  Sundbyberg.

Yvonne Lovén
född 1955
 Arbetstagarrepresentant 
(suppleant) sedan 2012, 
Projektledare IT Svenska  
Spel Visby.

Jonas Ringqvist
född 1975
Arbetstagarrepresentant 
(suppleant) sedan 2013,  
Inspector Dealer Casino 
 Cosmopol Malmö.
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Michael Thorén
Styrelseledamot

Christer Åberg
Styrelseledamot

Frank Åkerman
Styrelseledamot

Jenny Bengtsson
Arbetstagarrepresentant 
(ledamot)

Patrik Lindell
Arbetstagarrepresentant 
(ledamot)

Martina Ravn
Arbetstagarrepresentant 
(ledamot)

Kansliråd Finans- 
departementet

CEO Orkla Confectionary 
& Snacks

Generalsekreterare  
Hela Människan

Casino Host Casino  
Cosmopol Stockholm

Shift Manager, Casino 
Cosmopol Stockholm

Chef Bedrägeri och 
 Spelsäkerhet

Civilekonom Ekonom IHM Stockholm Teolog Kommunikation och 
lärande, Stockholms  
Universitet och Lärar-
högskolan Stockholm

Kurser i filosofi  
och  juridik,  
Uppsala  Universitet

IT-ekonom vid   
Hög skolan på Gotland

2011 2011 2012 2011 2011 2009

1969 1966 1952 1983 1968 1972

Styrelseledamot SJ och 
Saab Automobile Parts AB 

Styrelseledamot  
SBAB Bank och  
Meca Scandinavia AB

Ordförande i Ekumeniska 
EU-kontoret

— — —

Analytiker ABN Amro 
Bank, projektansvarig 
Retriva  Kredit AB.

VD Arla Sverige, 
 Managing Director  
Atria Scandinavia,  
olika  befattningar  
i Unilever.

Chefsutbildningar inom 
bl.a. St Lukas IFL vid 
 Handelshögskolan, 
Direktor Sociala 
 Missionen, Föreståndare 
 Futurum HVB, Pastor 
 Hallundakyrkan.

Ordförande i Hotell- och 
restaurangfacket avd 02, 
Ordinarie ledamot HRF 
Förbundsstyrelse, 
 Sekreterare, Hotell- och 
restaurangfacket Stock-
holm-Gotland, ledamot 
Vänsterpartiets Facklig-
Politiska Samordnings-
grupp, ord förande 
 Samrådsorganet  
Casino Cosmopol.

Poker Manager och 
utbildningsansvarig 
Casino Cosmopol. 
 Arbetat inom kasino-
branschen sedan 1987 
och på Casino Cosmopol 
sedan 2002.

Risk Manager och 
 verksamhetsutvecklare  
2010–2012, Process 
Manager Poker Svenska 
Spel 2008–2010, Poke r-
operatör Svenska Spel 
2006–2008. 

5/7 2/7

9/9 3/91

11/11 7/11 11/11 7/11 7/11 6/11

Oberoende Oberoende Oberoende Beroende Beroende Beroende

1. Christer Åberg avgick på egen begäran ur ersättningsutskottet på styrelsemötet den 24 april 2013.

Anställda inom Svenska Spel har möjlighet att påverka genom arbetstagarrepresentanterna i styrelsen.
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Le
dn

in
g

20
14

Namn Lennart Käll

VD och koncernchef

Marie Loob

Finansdirektör/vVD 

Olle Axelsson

Kommunikations direktör

Anna Björklund

HR-direktör

Utbildning Civilekonom Civilekonom, Master of 
Leadership

BA i beteendevetenskap, 
journalistik och kommuni-
kation

BSc in Human Resources 
and Labour Relations with 
advanced studies in 
 Personnel Management 
Stockholms universitet, 40 
poäng engelska Stockholms 
universitet

Anställd år 2011 1997 2013 2008

Född 1958 1963 1957 1964

Andra  uppdrag Styrelseledamot Länsför-
säkringar Stockholm och 
Ren Idrott

— — —

Bakgrund VD Wasa Kredit  
2009–2011, VD och 
 koncernchef Ticket  
Travel Group 2003–2009,  
VD ICA  Banken 2001–2003, 
VD SEB Finans (TryggFinans) 
1995–2001.

Befattningar inom Svenska 
Spel: Ekonomi direktör 
2010–2011,  Försäljningschef 
Internet 2009–2010, chef  
AO  Förening 2006–2009, 
Ekonomichef 2005–2006, 
Redovisningschef 1997–
2005. 
Tidigare befattningar: Eko-
nom och lärare Humanus 
Utbildnings AB 1996–1997, 
 Administrativ chef/ 
controller Visby lasarett 
1989–1996.

33 år inom kommunikation 
och ett flertal ledande posi-
tioner inom bland annat 
 Boliden, Trelleborg AB,  
Saab Automobile,  General 
Motors, Ford och Volvo PV. 
Ägare och konsult i Moment 
Communication.

Projektledare Change 
Management SEB 2005–
2008, VD Stensnäs Kurs  
& Konferens 2004–2005,  
VD Pengar i  Sverige 2003–
2004, Produktionschef 
Pengar i Sverige 2002–2003, 
Personalchef Pengar i 
 Sverige 2000–2002, Olika 
befattningar inom SEB HR 
1988–1999.
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Per Jaldung

Affärsområdeschef och VD 
Casino Cosmopol

Jörgen Olofsson

IT-direktör

Peter Zäll

Marknadsdirektör

Anders Örnulf

tf Affärsområdeschef 
 Kundmöte

Utbildning för högre chefs-
befattningar inom Polisen, 
Polishögskolan, Juridikstu-
dier vid  Uppsala universitet 

Högskoleingenjör KTH, 
Utbildning för högre chefs-
befattningar inom Skatte-
verket

IHR 60 p, Marknads ekonom Civilekonom

2002 2007 2012 2011

1967 1965 1961 1976 

— — — —

Befattningar inom Svenska 
Spel: Kasinochef Casino 
 Cosmopol  Göteborg 2005–
2008, Säkerhetschef Casino 
 Cosmopol Stockholm  
2002–2005. 
Tidigare befattningar: Riks-
kriminalpolisen 1995–2002, 
Polismyndigheten i Stock-
holms län 1991–1995.

Befattningar inom Svenska 
Spel: Chef verksamhets  -
område  Produktion  
2009–2011, IT Driftschef 
2007–2009. 
Tidigare befattningar: 
Utvecklingschef Skatte-
verket 2005–2007,  
div. chefsroller Skatte verket 
IT 1998–2004.

Konsult 2011–2012,  
VD Illum 2006–2010,  
VD och marknads direktör 
NK 2002–2006, Europachef 
Nike Golf 1999–2001, 
 Marketing Director  
Nike Europe & Nordics 
1993–1999.

Befattningar inom Svenska 
Spel: Controller Sportspel  
& Lotterier 2011–2013 
 Tidigare befattningar:   
ICA AB/ICA Sverige AB 
2007–2011,  konsult Acando 
 Consulting 2006–2007, 
Finans- och chefsroller 
 Unilever Sverige AB 2001–
2006.

Koncernledningen per den 31 december 2013  
Lennart Käll, VD
Marie Loob, Finansdirektör/vice VD
Marie Avander, Resultatområdeschef Vegas (t o m 14 januari 2014)
Olle Axelsson, Kommunikationsdirektör
Anna Björklund, HR-direktör
Per Jaldung, Resultatområdeschef och VD Casino Cosmopol 
Peter Jannerö, Chefsstrateg (t o m 14 januari 2014)
Johan Lindvall, Chef Modervarumärket (t o m 14 januari 2014)
Jörgen Olofsson, IT-direktör
Peter Zäll, Resultatområdeschef Sportspel & Lotterier (Marknadsdirektör fr o m 15 januari 2014)
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Rapport över totalresultat, koncern
1 januari–31 december
MSEK Not 2013 2012

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2, 3 8 067 8 022

Aktiverat arbete för egen räkning 50 30

Personalkostnader 4 –995 –1 026
Övriga externa kostnader 2, 5, 22 –1 674 –1 673
Av och nedskrivningar immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 3, 8, 9 –246 –270
Rörelseresultat 5 202 5 083

Resultat från finansiella investeringar  
Ränte och övriga finansiella intäkter 6 137 92
Ränte och övriga finansiella kostnader 6 –72 –37
Summa finansiella poster 65 55

Resultat efter finansiella poster 5 268 5 138
Skatt 7 0 0

ÅRETS RESULTAT 5 268 5 138

Övrigt totalresultat — —

SUMMA TOTALRESULTAT 5 268 5 138

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 5 268 5 138

Resultat per aktie 16
Antal aktier 2 000 2 000
Resultat per aktie, TSEK 2 634 2 569
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 MSEK Not 20131231 20121231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 225 182
Materiella anläggningstillgångar 9 810 837
Finansiella tillgångar 10, 11 2 046 1 793
Summa anläggningstillgångar 3 080 2 812

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 10, 11, 12 545 412
Avräkning Riksgälden 10, 11, 24 1 200 1 200
Övriga kortfristiga fordringar 10, 11, 12 205 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 166 182
Kortfristiga placeringar 10, 11 339 2 065
Likvida medel 10, 11, 14 3 039 1 692
Summa omsättningstillgångar 5 493 5 747
SUMMA TILLGÅNGAR 8 574 8 559

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital   15
Aktiekapital 0 0
Reserver 0 0
Balanserad vinst 5 269 5 138
Summa eget kapital 5 269 5 138

Långfristiga skulder
Obetalda vinster 10, 11, 17 1 307 1 413
Övriga långfristiga skulder 10, 11, 18 15 32
Summa långfristiga skulder 1 322 1 445

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10, 11, 19 198 228
Obetalda vinster 10, 11, 17 563 518
Regleringsfond 10, 11, 20 198 243
Fonderade vinster 10, 11, 20 442 441
Övriga kortfristiga skulder 10, 11, 19 276 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21 305 270
Summa kortfristiga skulder 1 982 1 976

Summa skulder 3 304 3 421
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 574 8 559

Balansräkning, koncern
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Kassaflödesanalys, koncern
1 januari–31 december 
MSEK Not 2013 2012

Den löpande verksamheten
Årets resultat 5 268 5 138
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
     Av och nedskrivningar immateriella tillgångar  

och materiella anläggningstillgångar 8, 9 246 270
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
    Förändring av pensionsskuld 18 –1 –1
    Övriga justeringar –6 6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 507 5 413

Kassaflöde från förändring av  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar –142 –70
Förändring av övriga omsättningstillgångar 16 –39
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder –29 4
Förändring av övriga rörelseskulder –11 288
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 340 5 597

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 3, 8 –101 –36
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 3, 9 –162 –124
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 3
Investeringar i finansiella tillgångar –2 900 –6 483
Avyttring av finansiella tillgångar 4 305 5 478
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 143 –1 162

Finansieringsverksamheten
Utbetalning till ägaren, svenska staten 15 –5 137 –5 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 137 –5 007

Årets kassaflöde 1 347 –572
Likvida medel vid periodens början 14 1 692 2 264
Likvida medel vid periodens slut 14 3 039 1 692

Förändringar i eget kapital, koncern
MSEK Not

Aktie 
kapital

Reserv
fond

Balanserad 
vinst

Summa eget kapital 
hän förligt till moder

bolagets  aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2012 0,2 0,1 5 007 5 007
Totalresultat
Årets resultat 5 138 5 138
Övriga totalresultat — —
Summa totalresultat 10 145 10 145

Transaktioner med aktieägare
Utbetalning till ägaren, avseende 2011 –5 007 –5 007
Summa transaktioner med aktieägare –5 007 –5 007

Ingående balans per 1 januari 2013 0,2 0,1 5 138 5 138
Totalresultat
Årets resultat 5 268 5 268
Övriga totalresultat — —
Summa totalresultat 10 406 10 406

Transaktioner med aktieägare
Utbetalning till ägaren, avseende 2012 –5 137 –5 137
Summa transaktioner med aktieägare –5 137 –5 137
Utgående balans per 31 december 2013 15 0,2 0,1 5 269 5 269
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Resultaträkning, moderbolag

Moderbolaget har inte några poster 2013 eller 2012 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör 

 därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat ”Rapport över totalresultat”.

1 januari–31 december 
 MSEK Not 2013 2012

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 6 823 6 760

Aktiverat arbete för egen räkning 50 30

Personalkostnader 4 –530 –558
Övriga externa kostnader 2, 5, 22 –1 476 –1 470
Av och nedskrivningar immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 3, 8, 9 –197 –221
Rörelseresultat  4 670 4 541

 
Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i koncernbolag 25 524 533
Ränte och övriga finansiella intäkter 6 140 95
Ränte och övriga finansiella kostnader 6 –71 –36
Summa finansiella poster 592 592

Resultat efter finansiella poster 5 263 5 133
Skatt 7 — —

ÅRETS RESULTAT 5 263 5 133
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MSEK Not 20131231 20121231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 205 161
Materiella anläggningstillgångar 9
    Byggnader och mark 22 22
    Om och tillbyggnad 24 15
    Pågående nyanläggning — —
    Inventarier och datorer 255 285
Finansiella tillgångar
    Andelar i koncernbolag 25 71 71
    Långfristiga fordringar koncernbolag 426 452
    Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 046 1 793
Summa anläggningstillgångar 3 049 2 799

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 12 540 409
Fordringar koncernbolag 526 538
Avräkning Riksgälden 24 1 200 1 200
Övriga kortfristiga fordringar 12 199 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 136 151
Kortfristiga placeringar 339 1 966
Kassa och bank 14 2 945 1 458
Summa omsättningstillgångar 5 884 5 905

SUMMA TILLGÅNGAR 8 933 8 705

Balansräkning, moderbolag
Tillgångar
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MSEK Not 20131231 20121231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   15
Bundet eget kapital
    Aktiekapital 0 0
    Reservfond 0 0
Fritt eget kapital
    Balanserad vinst 8 12
    Årets resultat 5 263 5 133
Summa eget kapital  5 270 5 145

Långfristiga skulder
Skulder koncernbolag — 0
Obetalda vinster 17 1 307 1 413
Övriga långfristiga skulder 18 15 31
Summa långfristiga skulder 1 321 1 444

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 165 187
Skulder koncernbolag 480 274
Obetalda vinster 17 563 518
Regleringsfond 20 198 243
Fonderade vinster 20 423 420
Övriga kortfristiga skulder 19 247 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 266 226
Summa kortfristiga skulder 2 341 2 116

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 933 8 705

POSTER INOM LINJEN  
Ställda säkerheter 23 31 81
Ansvarsförbindelser 23 — —

Balansräkning, moderbolag
Eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys, moderbolag
1 januari–31 december  
MSEK Not 2013 2012

Den löpande verksamheten
Årets resultat 5 263 5 133
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
    Av och nedskrivningar immateriella och  
    materiella anläggningstillgångar 8, 9 197 221
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
    Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 25 –524 –533
    Förändring av pensionsskuld 18 –0 –2
    Övriga justeringar –6 6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 929 4 826

Kassaflöde från förändring i  
rörelsetillgångar och rörelseskulder
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar –147 –69
Förändring av övriga omsättningstillgångar 18 –39
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder –24 –6
Förändring av övriga rörelseskulder 202 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 979 4 889

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 3, 8 –101 –36
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 3, 9 –121 –81
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 2
Investering av finansiella tillgångar –2 900 –6 235
Avyttring av finansiella tillgångar 4 206 5 329
Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 27 20
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 112 –1 001

Finansieringsverksamheten
Erhållen utdelning från dotterbolag 15 533 554
Utbetalning till ägaren, svenska staten 15 –5 137 –5 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 604 –4 452

Årets kassaflöde 1 486 –565
Likvida medel vid periodens början 14 1 458 2 023
Likvida medel vid periodens slut 14  2 945 1 458

Förändringar i eget kapital, moderbolag
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not
Aktie 

kapital
Reserv 

fond
Balanserade 

vinstmedel
Årets  

resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 31 december 2011 0,2 0,1 10 5 008 5 018
Årets resultat — 5 133 5 133
Summa totalresultat 10 10 141 10 151
Utbetalning till ägaren, avseende 2011 2 –5 008 –5 007
Eget kapital 31 december 2012 15 0,2 0,1 12 5 133 5 145
Årets resultat — 5 263 5 263
Summa totalresultat 0,2 0,1 12 10 396 10 396
Utbetalning till ägaren, avseende 2012 –4 –5 133 –5 137
Eget kapital 31 december 2013 15 0,2 0,1 8 5 263 5 270

Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.
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Not 1   Redovisnings- och värderingsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
 Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee 
(IFRIC) sådana de antagits av EU med de undantag som anges nedan. 
Vidare har årsredovisnings lagen samt Rådet för finansiell rapportering 
rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncer
ner” tillämpats. Moderbolaget tillämpar RFR 2 ”Redovisning för juridiska 
personer” och tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis
ningsprinciper”.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets  
och koncernens finansiella rapporter
Koncernens rapportvaluta och moderbolagets funktionella valuta är SEK. 
Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till miljoner kronor.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Svenska Spel och 
bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar samtliga röster. 

Dotterbolagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skul
der ingår i koncernredovisningen från det datum då moderbolaget får ett 
bestämmande inflytande över bolaget till den dag inflytandet upphör.

Samtliga koncernbolag har kalenderår som räkenskapsår och tillämpar 
enhetliga redovisningsprinciper. Koncerninterna fordringar och skulder 
samt transaktioner mellan företagen i koncernen samt därmed samman
hängande vinster och förluster elimineras i sin helhet vid upprättande av 
koncernredovisningen. 

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
affärsmässiga villkor och prissättning sker till marknadspriser.

Svenska Spels koncernredovisning för 2013 har godkänts för publice
ring enligt styrelsebeslut den 24 februari 2014.

Segmentrapportering
Svenska Spels segmentrapportering speglar koncernens uppdelning i 
resultatområden, vilken är grunden för koncernens övergripande mål
styrning och uppföljning. Resultatområdenas uppdelning bygger på 
de olika spelformerna och delas in enligt följande: Sportspel & Lotterier, 
Vegas samt Casino Cosmopol. Koncernledningen är Svenska Spels högsta 
beslutande organ. 

Osäkerhet i uppskattningar och bedömningar
Koncernledningen har identifierat följande riskfaktorer vad gäller osäker
het i uppskattningar och bedömningar som kan ha en påverkan på 
Svenska Spels finansiella resultat och ställning.

Balanserade utvecklingsutgifter ska kunna återvinnas
Vid årsskiftet fanns i Svenska Spelkoncernen balanserade utvecklings
utgifter om totalt 205 (161) MSEK. Dessa är hänförbara till koncernens 
utveckling av spelsystem och spelprodukter. Skulle bedömd livslängd 
och prognostiserade intäkter för dessa investeringar inte infrias kan 
detta ha en väsentlig påverkan på bokförda värden.

Avsättning för kommande vinster
Vissa produkter har vinstplaner som bygger på statistiska sannolikhets
beräkningar för vinstutfallet. Slumpen är en faktor som påverkar det reella 

utfallet. Uppföljning av utfallet sker löpande och de statistiska beräkning
arna specialgranskas i de fall större avvikelser uppkommer.

Intäktsredovisning
Koncernens spelintäkter består av ett nettobelopp (nettospelintäkter) 
baserat på spelarnas insatser (bruttospelintäkter) med avdrag för vinnarnas 
andel. Nettospelintäkterna tillsammans med koncernens övriga intäkter 
och avdrag för provisioner till ombud och affärspartners och direkta för
säljningsrelaterade kostnader benämns i resultaträkningen som ”Netto
omsättning från spelverksamhet m.m.”

Intäkterna från spel och värdeautomater uppkommer i princip vid 
insatstillfället. Intäkterna för lotterier uppkommer i samband med att 
ombuden aktiverar lotter för försäljning. I vissa fall förekommer fler
veckorsspel och då fördelas intäkten till den vecka den tillhör. Kasino
intäkter uppkommer vid stängning av spelbord eller spelautomat.

Samtliga spelintäkter redovisas dagligen. Intäkter från poker omfattar 
den procentandel Svenska Spel tillgodogjort sig av gjorda insatser 
benämnd ”rake” vilken avräknas en gång per dygn.

Övriga intäkter innefattar främst intäkter från restaurang, hyresintäkter 
för spelterminaler, intäkter för spelansvarsverktyget  Playscan, inlämnings
avgifter i butik samt entréintäkter vid kasinona. Dessa intäkter redovisas i 
den period de tillhör.

I not 2 finns beskrivet hur koncernens nettoomsättning från spel
verksamhet m.m. är fördelad.

Klassificering
Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde med undantag 
för realränteobligationer, statsobligationer, valutaterminer och obetalda 
vinster avseende Triss Månadsklöver som värderas till verkligt värde.

Immateriella tillgångar 
Koncernens immateriella tillgångar utgörs främst av aktiverade utveck
lingsutgifter för nya eller förbättrade spelprodukter och spelsystem som 
bedöms vara av väsentligt ekonomiskt värde för verksamheten under 
kommande år. 

Det redovisade värdet i balansräkningen inkluderar utgifter för material, 
löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkom
mer. Aktiviteter under förstudiefas, samt underhålls, support och utbild
ningsinsatser kostnadsförs löpande. Övriga immateriella tillgångar avser 
licenser och goodwill.

Aktiverade utvecklingsutgifter och licenser redovisas till anskaffnings
värde med avdrag för av och nedskrivningar. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Av och nedskrivningsprinciper immateriella tillgångar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start när tillgången tas i bruk. Nyttjandeperioderna och eventuella 
restvärden omprövas årligen, för att bedöma om det finns nedskrivnings
behov. Nedskrivning belastar resultaträkningen i de fall en tillgångs redo
visade värde överstiger beräknat återvinningsvärde. Som återvinnings
värde används nyttjandevärdet beräknat genom diskontering av framtida 
bedömda kassaflöden. För en tillgång som inte direkt genererar kassa
flöden, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet som 
tillgången tillhör. Om det sker en förändring i de antaganden som ligger 
till grund för beräkning av återvinningsvärdet återförs nedskrivningen.

Noter
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Avskrivningstider Antal år

Nya applikationer för spelprodukter 3 (3)

Systemplattformar 5–10 (5–10)

Licenser 5 (5)

Goodwill årlig prövning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen om det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer bolaget till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförliga 
till tillgången. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redo
visas som en separat tillgång. Om en tillkommande utgift avser en ersätt
ning av redan befintlig del tas redovisat värde för den ersatta delen bort 
från balansräkningen. Reparationer och underhåll redovisas som kostnader 
i resultaträkningen till den period de hänför sig.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjande perioder behandlas som separata poster.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
från balansräkningen vid utrangering eller avyttring. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av 
skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader.

Av och nedskrivningsprinciper materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
med start när tillgången tas i bruk. De redovisade värdena för koncernens 
tillgångar och nyttjandeperiod prövas varje balansdag för att bedöma om 
det finns indikation på nedskrivningsbehov. Nedskrivningen redovisas 
via resultaträkningen i de fall en tillgångs redovisade värde överstiger 
beräknat återvinningsvärde. Vid förändring i de antaganden som ligger till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet så återförs nedskrivningen.

Avskrivningstider Antal år

Byggnader 50 (50) 

Om och tillbyggnad egen fastighet 5–50 (5–50)

Om och tillbyggnad annans fastighet 5–30 (5–30)

Mark Ej avskrivning

Markanläggning 20 (20)

Spel och lotterminaler 5 (5)

Inventarier 3–5 (3–5)

Datorer 3–5 (3–5)

Rörelseförvärv
Förvärv av dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen 
för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 
 Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de upp
kommer. Vid rörelseförvärv där köpeskillingen överstiger verkligt värde 
vid  förvärvstidpunkten redovisas skillnaden som goodwill.

Leasade tillgångar
Samtliga leasingavtal som koncernen Svenska Spel ingått är av opera
tionell karaktär. De operationella leasingavgifterna redovisas linjärt över 
leasingperioden som intäkt/kostnad i resultaträkningen i den period de 
tillhör. 

Leasingavtal där koncernen är leasetagare avser i allt väsentligt hyra 
av lokaler. Leasingavtal där koncernen är leasegivare avser i huvudsak 
uthyrning av terminaler till spel och lottombud.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finan
siell tillgång eller skuld. Finansiella instrument som redovisas i balans
räkningen inkluderar främst på tillgångssidan likvida medel, kundford
ringar, placeringar och lånefordringar.

Bland skulder och eget kapital återfinns i första hand leverantörsskulder 
och obetalda eller fonderade vinster.

Redovisning och klassificering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket mot
svarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader, 
med undantag för när instrumentet tillhör kategorin finansiella instrument 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen då transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instru
mentet har löpt ut eller överförts, samt då koncernen har överfört alla 
 risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när åtagandet i avtalet fullgörs eller på 
annat sätt avslutas.

Koncernens finansiella instrument klassificeras enligt följande kategorier:

1) Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till 
 verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper:

a) Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel
Svenska Spel tecknar valutaterminskontrakt i enlighet med koncernens 
finanspolicy för att säkra flöden i utländsk valuta. Dessa derivat är också 
avtalsvillkor som är inbäddade i andra avtal. Inbäddade derivat ska sär
redovisas om de inte är nära relaterade till värdekontrakten. Svenska Spel 
använder i huvudsak valutaterminer för att säkra inköp i EUR och USD. 
Svenska Spel tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39. Derivat
instrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och värderas 
till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid omvärdering redovisas i resultaträkningen 
löpande under året som finansiella intäkter respektive kostnader. 

b) Finansiella tillgångar och skulder som vid första  
redovisnings tillfället bedöms tillhöra denna kategori
Svenska Spel har finansiella placeringar i realränte och statsobligationer 
med syfte att fondera medel för framtida utbetalningar av vinster till vin
nare i lotteriformen Triss Månadsklöver, dessa rubriceras i balansräkningen 
som finansiella tillgångar respektive kortfristiga placeringar. Framtida 
utbetalningar till vinnare av Triss Månadsklöver redovisas som en lång
fristig respektive kortfristig skuld under posten obetalda vinster.

2) Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar och övriga fordringar klassificeras under denna kategori 
eftersom de har fastställda eller fastställbara betalningar och inte noteras 
på en aktiv marknad. Redovisning sker till upplupet anskaffningsvärde 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Eftersom den för
väntade löptiden är kort sker värderingen till det nominella belopp som 
förväntas inflyta. Bedömning sker individuellt om nedskrivningsbehov före
ligger. Nedskrivning av kundfordringar redovisas bland rörelsekostnaderna.

Likvida medel klassificeras som lånefordran och består av kassamedel, 
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffnings
tidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för en obetydlig 
risk för värdeförändringar. Värdeförändringar redovisas under finansiella 
poster i resultaträkningen.

forts. not 1
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3) Investeringar avsedda att hållas till förfall
Denna kategori innefattar finansiella tillgångar med fastställda eller 
 fastställbara betalningar och fastställd löptid som innehas för avsikt och 
förmåga att hållas till förfall.

Kortfristiga placeringar av överlikviditet sker enligt koncernens finans
policy i nollkupongobligationer och företagscertifikat. Kortfristiga place
ringar med en löptid vid anskaffningstillfället understigande tre månader, 
som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer samt lätt kan 
omvandlas till bankmedel, klassificeras och värderas som likvida medel. 
Övriga kortfristiga placeringar klassificeras under denna kategori då avsik
ten är att hålla dem till förfall. 

 
4) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat. 
Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde med värdeförändring 
bokad mot eget kapital. Koncernen har inga finansiella tillgångar inom 
denna kategori.

5) Andra finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde 
Leverantörsskulder och övriga skulder har kort förväntad löptid och värde
ras utan diskontering till nominellt belopp. Koncernens samtliga fonde
ringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Fondering sker inom 
ramen för vinstplanen för att kunna förstärka vissa vinstgrupper i samband 
med garantivinster, jackpots och kampanjer. Fonderade medel kan variera 
stort över tiden beroende på när vinsterna faller ut.

I Svenska Spels regleringsfond ingår preskriberade vinster för spel och 
lotterier vilka inte blivit inlösta inom föreskriven period samt öresavkort
ningar. Perioden för vinstinlösen för spelformen Vegas är 30 dagar och för 
lotter upp till 1,5 år. För övriga spel var vinstinlösenperioden fram till och 
med första kvartalet 2013, 90 dagar, men har därefter förlängts till 1 år. 
Utbetalda vinstbelopp avkortas med örestal nedåt och det överskjutande 
öresbeloppet förs till regleringsfonden. Fondens medel används för att 
täcka utbetalning av vinster efter godkända reklamationer, samt för att 
återföra medel till vinnare genom att till exempel öka vinsttätheten eller 
förstärka vissa vinstgrupper i samband med kampanjer.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Vid slutet av månaden omräknas fordringar och 
skulder i utländsk valuta enligt gällande balansdagskurs. Valutakurs
differenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet 
medan valutakursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redo
visas bland finansiella poster. Betalningsflöden i utländska valutor är av 
begränsad omfattning.

Valutakurser

Valuta
Balansdagskurs 

 20131231
Balansdagskurs 

 20121231

USD 6,4390 6,5406

EUR 8,8726 8,6416

GBP 10,6525 10,5214

CHF 7,2295 7,1406

Skatter
Moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB 
är undantagna bolagsskatt, lotteriskatt och i huvudsak mervärdesskatt. 
I underkoncernen Svenska Spels Förvaltnings AB är däremot samtliga 
bolag skattskyldiga för näringsverksamhet och även i huvudsak skatt
skyldiga för mervärdesskatt.

Inkomstskatt som redovisas direkt i resultaträkningen utgörs av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt 

i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till
gångar och skulder. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning 
av skattesatser som beslutats per balansdagen. Uppskjutna skatteford
ringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna 
utnyttjas.

Avsättningar
Koncernens avsättningar avser i huvudsak avsättningar för pensioner. 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en framtida 
förpliktelse som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det är sanno
likt att betalning kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Om effek
ten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av framtida bedömda kassaflöden. 

Ersättningar till anställda
Anställda inom koncernen Svenska Spel erhåller ersättning i form av 
grundlön, förmåner samt tjänstepension. Rörliga ersättningar utgår till 
anställda för arbete under exempelvis obekväm arbetstid. Bonusbaserad 
ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument utgår ej.

Utöver lön finns förmåner som till viss del är beroende av vilken tjänst 
den anställde har. Samtliga anställda har rätt till lunchförmån samt viss 
ersättning för friskvård och sjukvård. Koncernledningen och medarbetare 
som bedöms ha behov i tjänsten har även möjlighet att få tillgång till bil 
och drivmedelsförmån.

Pensionsplaner
Anställda tjänstemän inom Svenska Spelkoncernen är anslutna till ITP
planen som administreras av Collectum. Förpliktelser avseende ersätt
ningar från ITPplanen efter avslutad anställning klassificeras antingen 
som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Enligt ett uttalande från 
Rådet för finansiell rapportering UFR 3 ska pensionstryggande enligt ITP
planen klassificeras som en förmånsbestämd plan. Collectum som försäk
rar ITPplanen har emellertid inte kunnat bistå Svenska Spel eller andra 
företag med tillräcklig information för att kunna fastställa företagens andel 
av planens totala tillgångar och skulder. Dessa kan enbart hänföras till de 
försäkrade förmånstagarna. Dessa förpliktelser redovisas därför enligt UFR 
3 som en avgiftsbestämd pensionsplan.

Svenska Spelkoncernens kollektivanställda medarbetare inom LO:s 
avtalsområde är anslutna till den avgiftsbestämda pensionsplanen Avtals
pension SAFLO som administreras av Fora.

Inom moderbolaget Svenska Spel finns även ett fåtal äldre pensions
åtaganden till före detta medarbetare. Dessa åtaganden uppgår till 
 oväsentliga belopp och tryggas dels genom avsättningar till pensions
skuld i bolaget och dels via Svenska Spels Pensionsstiftelse. Löpande 
pensions utbetalningar avseende dessa åtaganden erläggs av AB Svenska 
Spel  varefter gottskrivning årligen görs från Svenska Spels Pensions
stiftelse.

Ersättning vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägning av personal endast 
om företaget bevisligen är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten. Avsättning redovisas när inget krav föreligger på 
motprestation från den anställdes sida.

Statliga stöd
Svenska Spel erhåller inga statliga eller andra finansiella stöd.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Likvida medel i 
kassaflödesanalysen består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar 
med en löptid understigande tre månader vilka är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdeförändringar.

forts. not 1
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Moderbolaget
AB Svenska Spel är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisations
nummer 5564601812 med säte i Visby. Moderbolagets aktier förvaltas av 
Finansdepartementet. Adressen till huvudkontoret är Norra Hansegatan 
17, 621 80 Visby. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
Årsredo visningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering 
normer i RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Detta innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden från IFRIC så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och tryggandelagen samt 
med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskattning. Rekom
mendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. 

forts. not 1

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Nya och ändrade standarder och tolkningar

Standard Träder ikraft Förändring och påverkan på koncernen

IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter 1 januari 2013 Ändringen innebär att poster i övrigt totalresultat grupperas i två kategorier: a) poster som inte 
kommer omföras till resultatet och b) poster som kommer omföras till resultatet om vissa krite
rier är uppfyllda. Bedöms inte påverka koncernen.

IAS 19 – Ersättning till anställda 1 januari 2013 Förändringen i standarden avser nya regler vid beräkning av förmånsbestämda pensions
planer och har påverkat koncernens beräkning med oväsentlig omfattning.

IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 1 januari 2013 Den nya standarden behandlar värdering till verkligt värde och upplysningar. Standarden 
 tydliggör hur verkligt värde fastställs och vilka upplysningar som krävs. Koncernledningen 
bedömer i dagsläget att koncernens befintliga innehav av finansiella instrument uppfyller 
 kraven i IFRS 13 om värdering till verkligt värde.

IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar 
samt 
IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering

1 januari 2013

1 januari 2014

Ändringarna i IFRS 7 utökar upplysningskraven vid kvittning av finansiella tillgångar och finan
siella skulder. Ändringarna i IAS 32 avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder förtydligar hur kvittningsreglerna ska tillämpas. Koncernen uppfyller kraven enligt för
ändringarna.

IFRS 11 – Samarbetsarrangemang 1 januari 2014 Bedöms i dagsläget inte påverka koncernen.

IFRS 12 – Upplysningar om andelar i andra företag 1 januari 2014 Förändringen av upplysningskraven i standarden kommer analyseras och eventuella 
 förändringar genomföras.

IAS 27 – Separata finansiella rapporter 1 januari 2014 Bedöms i dagsläget inte påverka koncernen.

IAS 28 – Innehav i intresseföretag och  
joint ventures 

1 januari 2014 Bedöms i dagsläget inte påverka koncernen.

IFRS 10 – Koncernredovisning 1 januari 2014 Bedöms i dagsläget inte påverka koncernen.

IFRS 9 – Finansiella instrument 1 januari 2015 Den mest betydelsefulla påverkan av IFRS 9 vad gäller klassificering och värdering av finansiella 
skulder är relaterat till förändringar i verkligt värde som beror på förändringar i kreditrisk för en 
finansiell skuld (identifierad till verkligt värde via resultaträkningen). 

Enligt IFRS 9 ska, för finansiella skulder som klassificeras till verkligt värde via resultat
räkningen, det belopp av förändring i verkligt värde som beror av förändring i kreditrisk för 
skulden presenteras i övrigt totalresultat. Koncernledningen har ännu inte genomfört en 
 detaljerad analys av effekterna vid tillämpning och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan.

Utdelning
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i moder
bolagets och koncernens finansiella rapporter då utdelningen beslutats 
av moderbolagets aktieägare. Moderbolaget anteciperar utdelning från 
dotterbolagen. 

Andelar i dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde i moderbolagets 
separata finansiella rapporter.
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Resultatområde

MSEK

Sportspel &  
Lotterier Vegas

Casino  
Cosmopol

Övrig  
verksamhet

Eliminering och  
ej fördelade poster

Koncernen  
Svenska Spel

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Nettospelintäkter 6 766 6 615 1 796 2 014 1 167 1 186 — — — — 9 729 9 815

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 5 745 5 567 1 050 1 178 1 252 1 274 30 32 –10 –30 8 067 8 022

Kostnader  
(inkl. aktiverat arbete) –1 735 –1 747 –291 –317 –776 –799 –28 –26 –35 –49 –2 865 –2 938

Rörelseresultat 4 010 3 820 759 861 476 475 3 6 –45 –79 5 202 5 083

Finansiella intäkter 137 92 137 92

Finansiella kostnader –72 –37 –72 –37

Resultat efter  
finansiella poster 20 –24 5 268 5 138

Av och nedskrivningar –106 –102 –81 –99 –45 –47 –8 –7 –7 –15 –246 –270

Not 3   Rapportering per resultatområde

Verksamheten målstyrs och följs upp utifrån organisationens uppdelning i 
de tre resultatområdena Sportspel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Sportspel & Lotterier, som tillsammans med Vegas bedrivs i moder
bolaget AB Svenska Spel, omfattas av spelkategorierna nummerspel, 
 lotterier, sportspel samt poker. Vegas intäkter kommer från värdeautoma
ter som finns utställda i restauranger och bingohallar. Intäkter i Casino 
Cosmopol består av kasinospel och restaurangförsäljning och bedrivs i 
två legala dotterbolag.

I övrig verksamhet ingår verksamheter som bedrivs i koncernens övriga 
mindre dotterbolag. Playscan AB bedriver försäljning av spelansvars
verktyget  Playscan och Casino Cosmopol Fastighets AB äger kasino fastig
heten i Stockholm som hyrs ut till annat koncernbolag. Övriga bolag har 
mycket begränsad eller ingen verksamhet.

Not 2   Intäkternas fördelning

  Koncern Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Nettospelintäkter 9 729 9 815 8 562 8 629

Intäkter från restaurangverksamhet 93 100 — —

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 44 46 44 46

Övriga intäkter 118 99 100 86

Intäktsrelaterade kostnader –1 917 –2 038 –1 883 –2 001

Summa nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 067 8 022 6 823 6 760
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Not 4   Anställda, personalkostnader och ersättningar

   2013    2012

Medelantalet anställda Antal anställda varav män, % Antal anställda varav män, %

Moderbolag 687 64 727 64

Övriga koncernbolag 1 001 53 1 012 52

Summa 1 688 57 1 738 57

   2013    2012

Styrelse, VD och koncernledning Antal varav män Antal varav män

Styrelse 11 5 11 5

VD 1 1 1 1

Koncernledning, exkl. VD  9 6 10 6

   2013    2012

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader, TSEK
Styrelse, VD och 
koncernledning

Övriga  
anställda

Styrelse, VD och 
koncernledning

Övriga  
anställda

Moderbolag

Löner och ersättningar 19 161 320 495 19 646 340 084

Sociala avgifter 7 448 109 771 7 311 115 193

Pensionskostnader 5 064 40 349 4 691 39 927

Summa 31 673 470 615 31 648 495 204

Övriga koncernbolag

Löner och ersättningar 3 131 330 283 2 630 335 535

Sociala avgifter 1 198 96 269 990 96 285

Pensionskostnader 753 18 196 735 18 380

Summa 5 082 444 748 4 355 450 200

Koncern

Löner och ersättningar 22 292 650 778 22 276 675 619

Sociala avgifter 8 646 206 040 8 301 211 478

Pensionskostnader 5 817 58 545 5 426 58 307

Summa 36 755 915 363 36 003 945 404

Ersättningar till styrelsen
Styrelsearvode Revisionsutskott Ersättningsutskott

Överenskomna arvoden och övriga ersättningar till styrelse, TSEK 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Anitra Steen, styrelsens ordförande 3501 250 — — 15 15

Hans Bergenheim, styrelseledamot 120 111 10 10 — —

Catarina Fritz, styrelseledamot 120 111 20 20 — —

EvaBritt Gustafsson, styrelseledamot 120 111 — 3 8 5

Cecilia Marlow, styrelseledamot 120 80 10 7 — — Fr.o.m. den 24/4 2012

Michael Thorén, styrelseledamot — — — — — —

Christer Åberg, styrelseledamot 1501 111 — — — 8

Frank Åkerman, styrelseledamot 120 80 10 7 — — Fr.o.m. den 24/4 2012

Anders Andersson, suppleant arbetstagarrepresentant — — — — — —

Jenny Bengtsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant — — — — — —

Patrik Lindell, styrelseledamot arbetstagarrepresentant — — — — — —

Yvonne Lovén, suppleant arbetstagarrepresentant — — — — — — Fr.o.m. den 24/4 2012

Martina Ravn, styrelseledamot arbetstagarrepresentant — — — — — —

Jonas Ringqvist, suppleant arbetstagarrepresentant — — — — — — Fr.o.m. den 24/4 2013

Björn Fries, styrelseledamot — 31 — — — — T.o.m. den 24/4 2012

Lena Jönsson, styrelseledamot — 31 — — — — T.o.m. den 24/4 2012

Peter Cernvall, suppleant arbetstagarrepresentant — — — — — — T.o.m. den 24/4 2012

Loi Diep, suppleant arbetstagarrepresentant — — — — — — T.o.m. den 24/4 2013

Summa 1 000 916 50 47 23 28

1.  Beloppet avser fakturerat belopp och inkluderar moms men inte sociala avgifter.
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Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare

Lön och övriga ersättningar till ledande  
befattningshavare , TSEK

   Lön/ Ersättningar Förmåner Pensions kostnader1

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Lennart Käll, VD/koncernchef 3 815 3 685 18 9 1 097 1 070

Marie Loob, finansdirektör/vice VD 1 528 1 435 71 55 434 386 Vice VD fr.o.m. den 14/2 2012

Marie Avander, chef resultatområde Vegas 1 440 1 373 79 85 469 458

Olle Axelsson, kommunikationsdirektör 460 — 24 — 187 — Fr.o.m. den 30/9 2013

Anna Björklund, HRdirektör 1 446 1 393 77 65 438 434

Per Jaldung, chef resultatområde Casino Cosmopol 1 544 1 466 90 85 464 402

Peter Jannerö, chefsstrateg 1 303 843 5 3 279 193 Fr.o.m. den 20/4 2012

Johan Lindvall, chef Modervarumärket 874 702 81 53 181 147 Fr.o.m. den 6/3 2012

Jörgen Olofsson, ITchef 1 493 1 495 34 8 394 348 Fr.o.m. den 24/2 2012

Zenita Strandänger, tf kommunikationsdirektör 622 — 3 — 140 —
Fr.o.m. den 10/1 2013 t.o.m.  
den 30/9 2013

Peter Zäll, chef resultatområde Sportpel & Lotterier 2 122 1 506 37 3 589 357 Fr.o.m. den 27/3 2012

Annika Ferm, kommunikationsdirektör 2 0242 1 179 43 77 186 324
T.o.m. den 10/1 2013 med sista 
 anställningsdag den 10/7 2013

Anders Granvald, 
chef verksamhetsområde Utveckling — 3 0392 — 1 — 225

T.o.m. den 27/1 2012 med sista 
 anställningsdag den 31/7 2012

Mattias Mildenborn, 
tf chef resultatområde Sportspel & Lotterier — 680 — 33 — 72

T.o.m. den 26/3 2012 med sista 
 anställningsdag den 16/5 2012

Bengt Palmgren, chefsjurist 1 376 1 587 71 78 670 676 T.o.m. den 31/10 2013

Summa 20 047 20 383 633 555 5 528 5 093

Övriga ledande befattningshavare

Andreas Holmström, VD Playscan AB 965 — 7 — 150 — Fr.o.m. den 18/2 2013

AnnSofie Olsson, VD Playscan AB 578 1 135 2 9 139 333
T.o.m. den 17/2 2013 med sista 
anställningsdag den 20/5 2013

Summa 1 543 1 135 9 9 289 333

1.  Pensionskostnader inkluderar eventuell löneväxling till pension. 
2. Beloppet inkluderar avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare
Vilka som från tid till annan ingår i kretsen ledande befattningshavare fast
ställs av ersättningsutskottet med tillämpning av bestämmelser i 5 kap. 
20§ i årsredovisningslagen (1995:554). Kretsen omfattar verkställande 
direktör i moderbolaget och samtliga medlemmar i koncernledningen, 
chefer som inte ingår i koncernledningen men rapporterar till verkstäl
lande direktören i moderbolaget, verkställande direktören i dotterbolag 
och medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper.

Riktlinjer, beredningsprocess, beslut och uppföljning 
Ersättningsprinciper för befattningshavare har fastställts av årsstämman 
den 24 april 2013 och tillämpas i hela koncernen. Dessa ersättnings
principer följer de riktlinjer som regeringen utfärdade den 20 april 2009 
avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med 
statligt ägande. Av principerna framgår att den totala ersättningen till de 
ledande befattningshavarna ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara 
konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till god etik 
och företagskultur.

Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktör i moderbolaget 
bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Beslut om 
anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare som rapporterar 
till koncernchefen fattas av koncernchef efter samråd med ersättnings
utskottet. Innan beslut fattas om enskild ersättning tas underlag fram som 
utvisar bolagets totala kostnad. Ersättningsutskottet säkerställer att 
anställningsvillkor följer regeringens riktlinjer genom att jämföra ersätt
ningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga och privata 
bolag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämför
bara med Svenska Spel.

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 
utgörs av fast grundlön, förmåner och pension. Förmåner utgörs främst av 
förmånsbil. För ledande befattningshavare som inte har förmånsbil utgår 
en månatlig kompensation motsvarande bilförmånens värde. Pensions
kostnaden avser den kostnad som påverkat 2013 års resultat. Ledande 
befattningshavare har möjlighet att växla del av bruttolön mot extra 
 pensionsinsättningar. Dessa extra pensionsinsättningar ingår i redovisade 
pensionsbelopp. Svenska Spel kompenserar inte ledande befattnings

Till styrelsens ordförande och ledamöterna i styrelsen utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Detsamma gäller ordföranden och ledamöterna i 
revisionsutskott och ersättningsutskott. Enligt årsstämmans beslut kan 
styrelseledamöter fakturera sitt arvode inom ramen för näringsverksam
het bedriven i styrelseledamots enskilda firma med Fskattsedel eller 
bolag med tillägg för belopp motsvarande de sociala avgifter som AB 
Svenska Spel därmed inte har att erlägga.  Det belopp som anges i noten 
markerat med fotnot avser fakturerat belopp och inkluderar moms men 
inte sociala avgifter.

Till styrelseledamot, anställd i Regeringskansliet, samt till arbetstagar
representanter och deras suppleanter utgår inget styrelse eller utskotts
arvode. 

Redovisade arvoden avser moderbolaget AB Svenska Spel. Till styrelse
ledamöter i dotter och dotterdotterbolag utgår inget styrelse arvode i de 
fall ledamöter är anställda i bolag inom Svenska Spelkoncernen. Dotter
bolaget Playscan har en styrelseledamot som inte är anställd i AB Svenska 
Spel och som erhåller arvode för styrelseuppdraget. 
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forts. not 4

Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare utgår ersättning i form av fast 
grundlön, förmåner samt kollektivavtalad tjänstepension enligt ITPplanen 
med pensionsålder 65 år. 

Övriga anställda
Anställda inom koncernen Svenska Spel erhåller ersättning i form av fast 
grundlön, förmåner samt kollektivavtalad tjänstepension. Rörliga ersätt
ningar utgår till anställda för arbete under exempelvis obekväm arbetstid. 
Bonus baserad ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument 
utgår ej.

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2planens förmånsbestämda pen
sionsåtaganden för ålders och familjepension (alternativt familjepension) 
genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell 
rapportering, UFR 3 Klassificering av ITPplaner som finansieras genom 
försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. För räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till 
information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens för
pliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen 
inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionspla
nen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som 
en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders och 
familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av 
lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. 
Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2försäkringar som är 
tecknade i Alecta uppgår till 25 (23) MSEK. Koncernens andel av de sam
manlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet 
aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,149 respektive 0,138 (0,135 res
pektive 0,142) %.

havare med rörlig eller bonusbaserad ersättning eller någon ersättning i 
form av finansiella instrument. 

Beslut om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i dotter
bolagen fattas av dotterbolagets verkställande direktör efter samråd med 
dotterbolagets styrelse. Ersättningar till ledande befattningshavare i 
dotter bolagen redovisas i årsredovisningarna för dotterbolagen.

Verkställande direktör
Lennart Käll, verkställande direktör och koncernchef för AB Svenska Spel 
har under 2013 uppburit lön och förmåner om 3 833 TSEK. Lennart Källs 
pensionspremier har under 2013 uppgått till  1 097 TSEK. Lennart Käll 
 ligger utanför ITPplanen och har enligt avtal rätt till pensionspremier 
motsvarande 30 procent av pensionsmedförande månadslön. 

Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 
Vid uppsägning från bolagets sida kan även ett avgångsvederlag utgå 
motsvarande högst 18 månadslöner. Avgångsvederlaget betalas ut 
månadsvis utan tillägg för pension eller förmåner. Vid ny anställning eller 
inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande 
företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten 
under den tid då uppsägningslön eller avgångsvederlag utgår. Avgångs
vederlag betalas aldrig ut längre än till 65 års ålder.

Övriga ledande befattningshavare i koncernledningen 
För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen utgår pension 
enligt ITPplanen med pensionsålder 65 år.  Vid uppsägning gäller en ömse
sidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan 
avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 månadslöner. Avgångsveder
laget betalas ut månadsvis och utan tillägg för pensioner eller förmåner. Vid 
ny anställning eller inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från 
det uppsägande företaget reduceras med ett belopp som motsvarar den 
nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag 
utgår. Avgångsvederlag betalas aldrig ut längre än till 65 års ålder. 

Not 5   Ersättning till revisorer

   Koncern    Moderbolag

TSEK 2013 2012 2013 2012

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 1 686 1 686 1 277 1 277

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 962 665 962 665

Skatterådgivning — 39 — 39

Övriga tjänster 752 171 752 130

Summa 3 399 2 561 2 990 2 111

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
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Not 6   Finansiella intäkter och kostnader

   Koncern    Moderbolag

Finansiella intäkter, MSEK 2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter på banktillgodohavande 21 20 18 15

Valutakursvinster 4 5 4 4

Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver — 23 — 23

Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver 75 — 75 —

Övriga finansiella intäkter 37 44 44 53

Summa 137 92 140 95

   Koncern    Moderbolag

Finansiella kostnader, MSEK 2013 2012 2013 2012

Räntekostnader –0 –0 –0 –0

Valutakursförluster –3 –8 –3 –7

Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver –68 — –68 —

Värdeförändring skulder, Triss Månadsklöver — –29 — –29

Summa –72 –37 –71 –36

   Koncern    Moderbolag

Nettovinster/förluster, MSEK 2013 2012 2013 2012

Resultat på valutakursförändringar 1 –3 1 –3

Triss Månadsklöver, finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 6 –6 6 –6

Investeringar som hålls till förfall 37 44 44 53

Lånefordringar och kundfordringar 21 20 18 15

Andra finansiella skulder 0 0 0 0

Summa 65 55 69 59

I moderbolagets ränteintäkter ingår koncerninterna intäkter med 7,6 (12,3) MSEK.

Not 7   Skatter

   Koncern    Moderbolag

Redovisade i resultaträkningen, MSEK 2013 2012 2013 2012

Uppskjuten skattekostnad (–) / skatteintäkt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0 — —

Totalt redovisad skattekostnad 0 0 — —

I Svenska Spelkoncernen finns skattemässiga underskottsavdrag om 160 (169) MSEK. Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats  
då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.
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Goodwill
Redovisat belopp på 19,1 (19,1) MSEK för goodwill avser förvärvade aktier 
i bolaget Playscan AB , vars verksamhet består i att utveckla, förvalta och 
sälja spelansvarsverktyget Playscan. 

Nedskrivningsbedömningar
Årlig prövning av koncernens immateriella tillgångar görs vid indikation 
på nedskrivningsbehov. Vid prövningen av immateriella tillgångars värde 
beräknas återvinningsvärdet baserat på framtida bedömda kassaflöden. 
De bedömda kassa flödena är främst beräknad försäljning och kostnad 
hänförlig till respektive tillgång. Bedömningen av försäljningen har gjorts 
genom interna analyser av tillgänglig marknad och uppnådd marknads
penetration för de spel och lotterier som bedrivs från de aktuella 
 tillgångarna.

Not 8   Immateriella tillgångar

Koncern, MSEK

Aktiverade 
utvecklings

projekt
Pågående  

projekt
Totalt  

moderbolag Goodwill Licenser Övrigt
Totalt   

koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20120101 488 10 498 19 19 1 537

Förvärv 5 31 36 — 0 — 36

Omföringar 10 –10 0 — — — 0

Avyttringar/utrangeringar — — — — — — —

Utgående balans 20121231 502 31 533 19 19 1 572

Ingående balans 20130101 502 31 533 19 19 1 572

Förvärv 3 98 101 — — — 101

Omföringar 16 –16 0 — — — 0

Avyttringar/utrangeringar — — — — –0 — –0

Utgående balans 20131231 522 112 634 19 19 1 673

Ackumulerade av och nedskrivningar

Ingående balans 20120101 –313 — –313 — –15 –1 –328

Årets avskrivningar –60 — –60 — –3 –0 –63

Årets nedskrivningar — — — — — — —

Avyttringar/utrangeringar — — — — — — —

Utgående balans 20121231 –372 — –372 — –18 –1 –391

Ingående balans 20130101 –372 — –372 — –18 –1 –391

Årets avskrivningar –56 — –56 — –1 0 –58

Årets nedskrivningar — — — — — — —

Avyttringar/utrangeringar — — — — 0 — 0

Utgående balans 20131231 –428 — –428 — –19 –1 –448

Redovisat värde 20121231 130 31 161 19 2 0 182

Redovisat värde 20131231 93 112 205 19 0 0 225

Prövningen visar att inget nedskrivningsbehov föreligger, återvinnings
värdet överstiger med god marginal det redovisade värdet för alla testade 
kassagenererande enheter. Genomförda känslighetsanalyser visar att även 
väsentliga ändringar för till exempel kalkylräntan inte förändrar detta för
hållande.

Den av företaget uträknade kalkylräntan tar hänsyn till den riskfria 
 räntan och marknadsrisker. Utöver dessa tillkommer verksamhetsspecifika 
risker för spelmarknaden. För 2013 uppgick kalkylräntan till 4,9 % baserat 
på ovan nämnda faktorer.
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Not 9   Materiella anläggningstillgångar

Koncern, MSEK
Byggnader  

och mark

Om och 
 tillbyggnad  

egen fastighet

Om och 
 tillbyggnad 

annans fastighet
Pågående 

 nyanläggning
Inventarier  

och datorer Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20120101 245 231 273 0 1 783 2 531

Anskaffningar 1 0 — 4 119 124

Omföringar — 0 — 0 — 0

Avyttringar/utrangeringar — — — — –97 –97

Utgående balans 20121231 245 231 273 4 1 805 2 558

Ingående balans 20130101 245 231 273 4 1 805 2 558

Anskaffningar — 2 4 12 144 162

Omföringar — — 2 –2 — 0

Avyttringar/utrangeringar — –2 –2 — –203 –206

Utgående balans 20131231 245 231 278 14 1 746 2 514

Ackumulerade av och nedskrivningar

Ingående balans avskrivningar 20120101 –31 –63 –97 — –1 345 –1 535

Årets avskrivningar –3 –8 –12 — –184 –207

Avyttringar/utrangeringar — — — — 94 94

Utgående balans 20121231 –33 –71 –109 — –1 435 –1 648

Ingående balans nedskrivningar 20120101 — — –67 — –6 –73

Årets nedskrivningar — — — — — —

Avyttringar/utrangeringar — — — — — —

Utgående balans 20121231 — — –67 — –6 –73

Ingående balans avskrivningar 20130101 –33 –71 –109 — –1 435 –1 648

Årets avskrivningar –3 –9 –12 — –165 –189

Avyttringar/utrangeringar — 2 2 — 202 205

Utgående balans 20131231 –36 –79 –120 — –1 397 –1 631

Ingående balans nedskrivningar 20130101 — — –67 — –6 –73

Årets nedskrivningar — — — — — —

Avyttringar/utrangeringar — — — — — —

Utgående balans 20131231 — — –67 — –6 –73

Redovisat värde 20121231 212 160 97 4 365 837

Redovisat värde 20131231 209 153 91 14 343 809
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Moderbolag, MSEK
Byggnader  

och mark

Om och  
tillbyggnad  

egen fastighet

Om och  
tillbyggnad 

annans fastighet
Pågående  

nyanläggning
Inventarier  

och datorer Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20120101 37 46 6 0 1 345 1 434

Förvärv 1 0 — — 80 81

Omklassificeringar — 0 — 0 — 0

Avyttringar/utrangeringar — — — — –68 –68

Utgående balans 20121231 38 46 6 — 1 356 1 447

Ingående balans 20130101 38 46 6 — 1 356 1 447

Förvärv — 2 — 12 107 121

Omklassificeringar — — — — — —

Avyttringar/utrangeringar — — — — –160 –160

Utgående balans 20131231 38 48 6 12 1 304 1 407

Ackumulerade av och nedskrivningar

Ingående balans 20120101 –14 –29 –5 — –982 –1 030

Årets avskrivningar –1 –4 –1 — –156 –162

Avyttringar/utrangeringar — — — — 66 66

Utgående balans 20121231 –15 –32 –6 — –1 072 –1 125

Ingående balans 20130101 –15 –32 –6 — –1 072 – 1 125

Årets avskrivningar –1 –3 –1 — –136 –141

Avyttringar/utrangeringar — — — — 160 160

Utgående balans 20131231 –16 –36 –6 — –1 048 –1 106

Redovisat värde 20121231 22 14 1 — 285 322

Redovisat värde 20131231 22 12 0 12 255 301

Inga nedskrivningar av materiella tillgångar har gjorts under innevarande eller föregående år.

forts. not 9

Not 10   Finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: 
 Valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Den löpande riskhante
ringen sker av en koncernövergripande ekonomifunktion enligt fastställda 
 policyer och riktlinjer. Styrelsen beslutar om övergripande policy för risk
hantering och finanshantering.

Valutarisk
Koncernen är enbart verksam i Sverige men utsätts bland annat för 
 valutarisker vid valutaexponeringar hänförliga till inköp av specialiserad 
utrustning, tryckning av lotter samt försäljning av licenser för spelansvars
verktyget Playscan. Exponering finns mot EUR, USD respektive CHF och 
GBP. Valutarisken uppstår enbart genom framtida affärstransaktioner då 
koncernen inte har några tillgångar eller skulder i andra valutor än svenska 
kronor och inte heller några nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Enligt koncernens finanspolicy hanteras valutarisken genom använ
dande av terminskontrakt. Eftersom den valutarisk som är hänförlig till 
framtida avtalade affärstransaktioner är täckt av terminskontrakt bedöms 
den kvarstående valutarisken försumbar. 

Koncernens transaktionsexponering fördelas på följande valutor:

Valuta, MSEK

Netto
position 

20131231

Värde
förändring  

–10%

Värde
förändring  

+10%

Netto
position 

20121231

EUR 132,5 119,2 145,7 129,0

USD 3,4 3,1 3,8 5,9

CHF 1,2 1,0 1,3 1,0

GBP 1,7 1,5 1,9 1,0

Summa 138,8 124,9 152,6 136,9

Koncernen mäter och följer upp valutarisker löpande genom kontroll och 
rapportering av nettoexponeringen i varje valuta.

En känslighetsanalys av en tillfällig förändring av valutakurserna med 
+/–10 % per balansdagen, visar att en nedgång av valutakurserna med 
10 % i förhållande till svenska kronor skulle innebära en negativ resultat
effekt om cirka 14 miljoner kronor.
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forts. not 10

Ränterisk
Koncernen har inte någon belåning vid något kreditinstitut. Koncernens 
ränterisker hänför sig till räntefluktuationer avseende placeringar i real
ränte och statsobligationer samt placeringar av överlikviditet. Realränte 
och statsobligationer används för att säkerställa koncernens åtaganden till 
vinnare inom lotteriformen Triss Månadsklöver. Svenska Spel överför för 
varje vinst en engångssumma till fristående förvaltare. Denna inbetalning 
baseras på en nuvärdeberäkning av framtida vinstutbetalningar vid aktuell 
räntenivå på den svenska realräntemarknaden. Inbetalningen anpassas 
så att den täcker framtida utbetalningar till vinnaren. Skulden till vinnaren 
justeras årligen med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Vid hante
ringen av ränterisken för realränte och statsobligationer ingår det i förval
tarens uppdrag att säkerställa att räntekänsligheten för placeringarna är 
densamma som för skulden till vinnarna, samt att räntekänsligheten i 
portföljen är så lika skuldens räntekänslighet som möjligt.  

En del av koncernens överlikviditet placeras i finansiella instrument vilka 
till övervägande del utgörs av nollkupongobligationer, företagscertifikat 
och deposits. Dessa placeringar har hög rating och hålls till förfall. 

Sammantaget bedöms koncernens ränterisk som relativt låg.

Kreditrisker
En av koncernens kreditrisker avser de redovisningsmedel som löpande 
genereras hos ombud och affärspartner som på uppdragsbasis säljer kon
cernens utbud. Rutinerna för godkännande av ombud och affärspartner 
är väl utarbetade och bygger på för ombuden uppsatta krav och risk
bedömningar. Redovisningsmedel inhämtas veckovis med autogiro. 
Svenska Spel har väl fungerande rutiner för att kontrollera onormala 
 penningflöden hos ombud. För ombud som inte betalar tidsenligt vidtas 
åtgärder genom att begära in säkerheter under ombudskapets gång samt 
ålägga ombudet med kort betaltid. Eftersom spel inte får ske på kredit och 
därmed koncernens intäkter uteslutande utgörs av kontanttransaktioner 
är kreditrisken i koncernens verksamhet begränsad. 

  För kreditrisker som härrör sig till placeringar av överskottslikviditet 
finns enligt koncernens finanspolicy en fastställd limitstruktur som inne
bär att placeringar endast får ske med motparter som har en kreditrating 
lika med eller högre än A enligt Standard & Poors kreditrating. Policyn 
begränsar också storleken på placeringen hos varje institut. 

 Exponering mot svenska staten uppstår vid innehav i svenska statens 
realränte och statsobligationer samt vid förskottsbetalning av prognosti
serad årlig utdelning till Riksgälden.

Maximal kreditexponering 20131231 20121231

Realränte och statsobligationer 1 585 1 678

Utlåning till kreditinstitut 3 039 1 692

Nollkupongobligationer, företags                         
certifikat och deposits 800 2 180

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 750 608

Avräkning Riksgälden 1 200 1 200

Summa 7 374 7 358

Likviditetsrisk
Koncernens finansiella skulder utgörs främst av obetalda vinster, fonde
rade vinster och leverantörsskulder. Likviditetsrisken som avser obetalda 
vinster bedöms som försumbar med hänsyn till att majoriteten av alla spel 
och lotterier bygger på en omfördelning av medel mellan deltagarna. 
Eftersom insatser inte får ske på kredit så består de medel som ska fördelas 
mellan deltagarna av kontanter. För vinster till vinnare i lotteriet Triss 
Månadsklöver utbetalas vinsterna i upp till 50 år. Dessa utbetalningar 
administreras av extern part och baseras på att det för varje vinst inbetalas 
medel till förvaltaren som täcker alla framtida betalningar till vinnaren.

Likviditetsrisken har historiskt varit låg och koncernen bygger varje år 
upp betydande belopp av likvida medel och fritt eget kapital vilket i sin 
helhet årligen delas ut till ägaren. För att minimera likviditetsrisken arbetar 
koncernen aktivt med att matcha finansiella tillgångars förfallotid mot för
väntade utbetalningsdatum.

Förfallostruktur finansiella  
skulder 20131231

Inom  
1 år

Inom  
1–5 år

Efter  
5 år Summa

Obetalda vinster 563 594 713 1 869

    varav skuld Triss 
 Månadsklöver 166 594 713 1 472

Leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder 474 — — 474

Regleringsfond 198 — — 198

Fonderade vinster 442 — — 442

Övriga långfristiga skulder — 15 — 15

Summa 1 678 609 713 3 000

Förfallostruktur finansiella  
skulder 20121231

Inom  
1 år

Inom  
1–5 år

Efter  
5 år Summa

Obetalda vinster 518 585 828 1 931

    varav skuld Triss 
 Månadsklöver 162 582 828 1572

Leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder 504 — — 504

Regleringsfond 243 — — 243

Fonderade vinster 441 — — 441

Övriga långfristiga skulder — 17 15 32

Summa 1 706 602 843 3 151
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Not 11   Finansiella instrument

Finansiella tillgångar, koncern
Finansiella  tillgångar värderade till   

verkligt värde via resultaträkningen

MSEK, 31 dec 2013
Innehav  

för handel

Klassificerade  
vid första redo

visningstillfället

Investeringar  
som hålls  
till förfall

Låne  
ford ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas

Summa  
verkligt  

värde

Realränteobligationer — 1 417 — — — 1 417

Statsobligationer — 168 — — — 168

Nollkupongobligationer, företagscertifikat  
och deposits — — 800 — — 800

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar — — — 750 — 750

Avräkning Riksgälden — — — 1 200 — 1 200

Likvida medel — — — 3 039 — 3 039

Summa 7 374

Finansiella  tillgångar värderade till   
verkligt värde via resultaträkningen

MSEK, 31 dec 2012
Innehav  

för handel

Klassificerade  
vid första redo

visningstillfället

Investeringar  
som hålls  
till förfall

Låne  
ford ringar och 

 kundfordringar

Finansiella 
 tillgångar som  

kan säljas

Summa  
verkligt  

värde

Realränteobligationer — 1 657 — — — 1 657

Statsobligationer — 22 — — — 22

Nollkupongobligationer, företagscertifikat  
och deposits — — 2 180 — — 2 180

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar — — — 608 — 608

Avräkning Riksgälden — — — 1 200 — 1 200

Likvida medel — — — 1 692 — 1 692

Summa 7 358

Verkligt värde hierarkier, MSEK

2013 2012

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Realränteobligationer 1 417 — — 1 417 1 657 — — 1 657

Statsobligationer 168 — — 168 22 — — 22

Finansiella tillgångar redovisade till upplupet 
 anskaffningsvärde

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar — 750 — 750 — 608 — 608

Avräkning Riksgälden — 1 200 — 1 200 — 1 200 — 1 200

Likvida medel — 3 039 — 3 039 — 1 692 — 1 692

För finansiella instrument i kategorierna investeringar som hålls till förfall, 
lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan 
 säljas bedöms verkligt värde överensstämma med redovisat värde. En 
beräkning av verkligt värde baserat på diskonterade framtida kassaflöden, 
där en diskonteringsränta som speglar motpartens kreditrisk utgör den 
mest väsentliga indatan, bedöms inte ge någon väsentlig skillnad jämfört 
med redovisat värde för finansiella tillgångar som ingår i nivå 2.

Svenska Spel värderar sina realränteobligationer och statsobligationer till 
verkligt värde via resultaträkningen. Realränte och statsobligationerna kate
goriserats i värdehierarki 1 eftersom de värderas baserat på marknadspriser. 

Koncernens värdepappersinnehav i realränteobligationer och statsobli
gationer avser placeringar för lotteriet Triss Månadsklöver, värdet uppgår 
till 1 585 (1 678) MSEK, varav 1 489 (1 592) MSEK är långfristig del och 96 
(86) MSEK är kortfristig. Investeringar och avyttringar uppgår till –25 (–30) 
MSEK och värde förändringen uppgår till –68 (23) MSEK.
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Ränterisk , MSEK Nominellt värde Förfallodatum Kupongränta, %

Svenska statens realränteobligationer

1575 3 20140618 6,00

3001 62 20140401 0,00

3105 190 20151201 3,50

3107 315 20170601 0,50

3102 165 20201201 4,00

3108 268 20220601 0,25

3104 144 20281201 3,50

Summa 1 148

Svenska statens statsobligationer

1041 11 20140505 6,75

1049 12 20150812 4,50

1050 13 20160712 3,00

1051 19 20170812 3,75

1052 24 20190312 4,25

1047 24 20201201 5,00

1054 24 20220601 3,50

1057 22 20231113 1,50

1056 7 20320601 2,25

1053 1 20390330 3,50

Summa 155

Nominellt värde Förfallodatum Effektiv ränta, %

Placeringar i nollkupongobligationer, företagscertifikat och deposits

Nollkupongsobligation 44 20140218 2,40

Företagscertifikat 100 20140306 1,47

Företagscertifikat 100 20140422 1,46

Nollkupongsobligation 57 20151012 2,63

Nollkupongsobligation 200 20160919 Stibor + 0,50

Nollkupongsobligation 200 20160919 Stibor + 0,50

Nollkupongsobligation 100 20170217 Stibor + 0,40

Summa 801

Likvida medel 3 039 1,50

Finansiella skulder, koncern
Finansiella skulder  värderade till   

verkligt värde via resultaträkningen

MSEK, 31 dec 2013
Innehav  

för handel

Klassificerade  
vid första redo

visningstillfället

Andra  
finansiella   

skulder

Summa  
verkligt  

värde

Obetalda vinster — 1 472 397 1 869

   varav skuld Triss  Månadsklöver — 1 472 — 1 472

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder — — 474 474

Regleringsfond — — 198 198

Fonderade vinster — — 442 442

Övriga långfristiga skulder — — 15 15

Summa 3 000

Finansiella skulder värderade till   
verkligt värde via resultaträkningen

MSEK, 31 dec 2012
Innehav  

för handel

Klassificerade  
vid första redo

visningstillfället

Andra  
finansiella   

skulder

Summa  
verkligt  

värde

Obetalda vinster — 1 572 359 1 931

   varav skuld Triss  Månadsklöver — 1 572 — 1 572

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder — — 504 504

Regleringsfond — — 243 243

Fonderade vinster — — 441 441

Övriga långfristiga skulder — — 32 32

Summa 3 151

forts. not 11
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forts. not 11

2013 2012

Verkligt värde hierarkier, MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 472 — 1 472 — 1 572 — 1 572

Finansiella skulder redovisade till upplupet 
 anskaffningsvärde

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder — 474 — 474 — 504 — 504

Obetalda vinster — 397 — 397 — 359 — 359

Regleringsfond — 198 — 198 — 243 — 243

Fonderade vinster — 442 — 442 — 441 — 441

Övriga långfristiga skulder — 15 — 15 — 32 — 32

Not 12   Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Kundfordringar

Fordringar på spel och lottombud 489 348 489 348

Fordringar på affärspartner Vegas 43 52 43 52

Övriga kundfordringar 13 12 9 9

Summa 545 412 540 409

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 205 196 199 184

Summa 205 196 199 184

Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 750 608 739 592

Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar. Osäkra kundfordringar uppgår till ett belopp av 4,1 (3,7) MSEK, kostnader för kund förluster uppgår till 
2,0 (1,8) MSEK. 

För finansiella instrument i kategori andra finansiella skulder bedöms verk
ligt värde överensstämma med redovisat värde. En beräkning av verkligt 
värde baserat på diskonterade framtida kassaflöden, där en diskonterings
ränta som speglar motpartens kreditrisk utgör den mest väsentliga in 
datan, bedöms inte ge någon väsentlig skillnad jämfört med redovisat 
värde för finansiella skulder som ingår i nivå 2.

Koncernens obetalda vinster avseende Triss Månadsklöver värderas 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 diskon
teras 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 infla
tionsjusterade utbetalningar så räknas framtida kassaflöden upp med 
aktuellt KPI och diskonteringskurvan som används är en realräntekurva 
framräknad från de existerande likvida och marknadsvärderade real
ränteobligationer som svenska staten emitterar.

Ränterisk , MSEK
Nominellt värde  

MSEK
Nuvärdeviktad real 

diskon terings ränta, %

Obetalda vinster Triss Månadsklöver, skuldportfölj 1

Inom 1 år 149 0,060

Inom 1–5 år 533 0,080

Över 5 år 689 0,380

Obetalda vinster Triss Månadsklöver, skuldportfölj 2

Inom 1 år 17 0,069

Inom 1–5 år 67 0,451

Över 5 år 97 1,252

Summa 1 552
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Koncern
Aktiekapital
Per den 31 december 2013 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
2 000 stamaktier till ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Innehavare av 
stam aktier är berättigade till utdelning som fastställs vid beslut på års
stämma.

Reservfond
Koncernen har reservfonder på totalt 80 (83) TSEK, varav 40 (40) TSEK avser 
moderbolaget.

Fördelning av överskott
Moderbolagets resultat efter skatt disponeras av regeringen. Bolagets 
vinstmedel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut till svenska staten. 

Inbetalningarna sker kvartalsvis: 30 april, 31 juli, 31 oktober samt 15 
 februari. Utlånade medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut av 
bolagets årsstämma. Avseende 2012 års resultat har 5 137 miljoner  kronor 
(5 007) utbetalats till ägaren, svenska staten, efter beslut på 2013 års 
 årsstämma. Vid utbetalningen avräknades förskott som utbetalats till 
 ägaren under 2012 på 1 200 MSEK. Under 2013 har 1 200 MSEK avseende 
2013 års resultat lånats ut i förskott till staten. 

Moderbolag
AB Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas 
genom Finansdepartementet.

Fritt eget kapital 
Utgörs av tidigare års fria egna kapital efter vinstutdelning. 

Not 15   Eget kapital

Not 16   Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie för 2013 baseras på årets resultat för kon
cernen uppgående till 5 268 (5 138) MSEK dividerat med det genomsnitt
liga antalet utestående aktier.  Resultat per aktie uppgår för 2013 till 2 634 

(2 569) TSEK. Antalet utestående aktier under året har varit oförändrat. 
Inga egetkapitalinstrument har utfärdats som kan föranleda utspädning 
av det egna kapitalet.

Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Förutbetalda ombudsprovisioner 10 9 10 9

Periodiserade fakturor 134 140 122 128

Upplupen ränta 0 13 0 12

Övriga interimsfordringar 21 20 3 2

Summa 166 182 136 151

Not 14   Likvida medel

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Likvida medel/Kassa och bank 3 039 1 692 2 945 1 458

   varav kortfristiga placeringar som klassificeras som likvida medel — 500 — 350

   varav redovisningsmedel deponerade panter ombud 6 7 6 7
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Svenska Spels skulder till vinnare fördelas i kort och långfristiga vinster.
Vinster som förfaller inom ett år är kortfristiga. De kortfristiga vinsterna
består av obetalda vinster för spel och lotterier och av en specifik post för
obetalda vinster för Triss Månadsklöver som betalas ut löpande under året.

Långfristiga skulder är obetalda vinster som tillhör vinnarna av Triss 
Månadsklöver som betalas ut i upp till 25 år enligt ordinarie vinstplan, vid 
vissa kampanjtillfällen kan vinster betalas ut i upp till 50 år.

Not 17   Obetalda vinster

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Kortfristiga skulder

Obetalda vinster spel och lotterier 397 356 397 356

Obetalda vinster Triss Månadsklöver 166 162 166 162

Summa 563 518 563 518

Långfristiga skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver 1–5 år 594 582 594 582

Obetalda vinster Triss Månadsklöver över 5 år 713 828 713 828

Obetalda vinster Tia Kalas över 5 år 0 3 0 3

Summa 1 307 1 413 1 307 1 413

Förlagslånet består av medel som tillskjutits av ägaren i anslutning till 
 uppförandet av bolagets fastighet i Visby. Skulden har lösts upp under 
2013.

AB Svenska Spel tar i vissa fall ut en ombudspant efter individuell 
bedömning av respektive ombud som kvarstår så länge ombudet är 
aktivt, därav långfristig skuld.

Avsättning till pensioner 
Avsättning till pensioner är i moderbolaget beräknad enligt bestämmel
serna i tryggandelagen och redovisas i balansräkningen som en lång fristig 
skuld. 

Stora delar av den, via Collectum, försäkrade ITPplanen förvaltas via 
Alecta. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på 
Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt 
Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överens

stämmer med IAS 19.  Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt 
 tillåtas variera mellan 125 och 155 %. Om Alectas kollektiva konsoliderings
nivå understiger 125 % eller överstiger 155 % ska åtgärder vidtas i syfte att 
skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalinter
vallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset 
för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering 
kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2013 
uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån 1 
till 148 (129) %. 2013 års kostnader för koncernens pensions försäkringar 
uppgår totalt till 64,3 (63,7) MSEK varav tecknade i Alecta uppgår till 35,1 
(36,2) MSEK.

Svenska Spel har även ett mindre pensionsåtagande via Svenska Spels 
Pensionsstiftelse. Detta åtagande täcks inte till fullo av de medel som stif
telsen har till sitt för fogande. Skillnaden redovisas i balansräkningen som 
en långfristig skuld.

Not 18   Övriga långfristiga skulder

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Avsatt till pensioner 9 10 8 9

Förlagslån — 15 — 15

Ombudspanter 6 7 6 7

Övriga långfristiga skulder — — — —

Summa 15 32 15 31
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   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Regleringsfond 

Ingående avsättning 243 136 243 136

Årets förändring –45 107 –45 107

Utgående avsättning 198 243 198 243

Fonderade vinster

Ingående avsättning 441 285 420 227

Årets förändring 1 157 3 192

Utgående avsättning 442 441 423 420

Not 20   Regleringsfond och fonderade vinster

Till regleringsfonden för spel och lotterier förs preskriberade (oinlösta) vin
ster samt öresavkortningar. Uttag ur regleringsfonden används till utbetal
ning av preskriberade vinster (reklamation), återföring till vinnande delta
gare i de olika spelen som till exempel att öka vinsttätheten i lotterier för 
en viss omgång.

Fonderade vinster avser vinster som ingår i den totala vinstplanen per 
produkt och omgång men som ej ännu har fallit ut som vinst, till exempel 
uppbyggnad av jackpot. Gällande spel avsätts vinstmedel till fonden efter 
avgjord spelomgång, gällande lotter avsätts vinstmedel när lotten aktive
ras för att säljas.

Not 21   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Personalrelaterade kostnader 81 91 44 48

Förutbetalda insatser flerveckorsspel 146 122 146 122

Övriga interimsskulder 77 57 75 56

Summa 305 270 266 226

Not 19   Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

   Koncern    Moderbolag

MSEK 2013 2012 2013 2012

Leverantörsskulder 198 228 165 187

Kortfristiga skulder till spelkunder 219 220 211 212

Övriga kortfrisitiga skulder 57 56 35 37

Summa 474 504 412 436
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Not 22   Leasing

Operationella leasingavtal som leasetagare
De hyresavtal som koncernen Svenska Spel ingått som leasetagare är ute
slutande av  operationell karaktär. Avtalen avser huvudsakligen hyra av 
kontors och kasinolokaler. Koncernens leasingkostnader uppgår till 67,9 
(70,0) MSEK, varav 62,9 (63,2) MSEK avser kostnader för lokalhyra. Moder
bolagets leasingkostnader för 2013 uppgår till 41,6 (43,4) MSEK, varav 35,8 
(36,3) MSEK avser lokalhyra. 

Leasingavtalet för kasinot i Sundsvall löper på 30 år, medan leasing
avtalen för kasinona i Göteborg och Malmö löper på 20 år. Avtalen 
 innehåller indexklausuler om årlig uppräkning av utgående hyror. Moder
bolagets leasingkostnader avser hyra av kontorslokaler i Sundbyberg och 
Visby. Hyresavtalen löper  på 10 respektive 9 år.

   Koncern    Moderbolag

Förfallostruktur leasingavtal för  kontors och kasinolokaler, MSEK 2013 2012 2013 2012

Inom 1 år 64 59 35 31

Inom 1–5 år 207 213 89 98

Över 5 år 229 251 37 32

Summa 501 522 161 161

   Koncern    Moderbolag

Förfallostruktur leasingavtal för spel och lotterminaler, MSEK 2013 2012 2013 2012

Inom 1 år 44 46 44 46

Inom 1–5 år 176 184 176 184

Summa 220 230 220 230

Bokfört värde för spel och lotterminaler, MSEK 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 144 145 144 145

Årets inköp — — — —

Årets avyttringar –0 –1 –0 –1

Utgående anskaffningsvärden 143 144 143 144

Ingående avskrivningar –143 –144 –143 –144

Årets avskrivning –0 –1 –0 –1

Årets avyttringar 0 1 0 1

Utgående avskrivningar 143 –143 143 –143

Bokfört värde 0 0 0 0

Operationella leasingavtal som leasegivare
Koncernens avtal som leasegivare avser uthyrning av spel och lottermi
naler till ombud. Efter 5 år bedöms den årliga intäkten från operationella 
leasingavtal,  hänförligt till uthyrning av terminaler till spel och lottombud, 

uppgå till cirka 45 MSEK per år. Spel och lotterminalerna redovisas som 
materiella anläggningstillgångar i Svenska Spels balansräkning och har en  
bedömd avskrivningstid på 5 år.

Not 23   Ställda säkerheter och framtida åtaganden

Koncern Moderbolag

Ställda säkerheter, MSEK 2013 2012 2013 2012

Kreditgarantier 31 81 31 81

Summa 31 81 31 81

Framtida åtaganden
Företagsspecifika kontraktsbundna åtaganden i koncernen avser främst 
sponsringsavtal och uppgår inom 1 år till 457 (446) MSEK och inom 1–5 år 
till 827 (259) MSEK och över 5 år 153 (0) MSEK.
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Not 24   Närstående

Koncernbolag
Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas 
affärsmässiga villkor och prissättning till marknadspriser. Moderbolaget 
har under 2013 köpt tjänster från andra koncernbolag för 0,0 (0,0) MSEK 
respektive sålt tjänster till ett värde av 6,8 (7,1) MSEK.

Statliga bolag
Koncernen har under året köpt tjänster med väsentliga belopp från 
 följande statliga bolag:

MSEK 2013 2012

TeliaSonera AB 33,4 54,4

Posten AB 28,8 34,6

Vattenfall AB 6,9 4,9

Svenska staten
I det av regeringen 20041222 givna tillståndet att anordna vissa lotterier 
under övriga bestämmelser punkt 8.5 framgår att bolagets vinstmedel 
under räkenskapsåret löpande räntefritt ska lånas ut till svenska staten 
(Riksgäldskontoret). Inbetalningarna sker vanligen kvartalsvis, 30 april, 
31 juli, 31 oktober, samt 15 februari. Utlånade medel avräknas mot lämnad 
utdelning efter beslut av bolagets årsstämma. Svenska Spel har 19981005 
erhållit särskilt beslut om undantag från bestämmelserna i 21 kap 1§ aktie
bolagslagen avseende låneförbud. Vid årsskiftet uppgick utlånade medel 
till Riksgäldskontoret till 1 200 (1 200) MSEK.

Not 25   Andelar i koncernbolag

Moderbolagets andelar i koncernbolag, TSEK 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 141 466 141 466

Fusion1 –300 —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 166 141 466

Ingående nedskrivningar2 –70 000 –70 000

Årets nedskrivningar — —

Utgående ackumulerade avskrivningar –70 000 –70 000

Bokfört värde 71 166 71 466

1.   I mars 2013 fusionerades de tre vilande bolagen Keno AB, Triss AB och Bellman Casino AB med moderbolaget AB Svenska Spel. 
2.  Avser nedskrivning av aktier och andelar i Svenska Spels Förvaltnings AB med anledning av att bokfört värde överstiger koncernmässigt nettovärde.

Moderbolagets andelar i dotterbolag Org.nr Säte Kapitalandel, % Antal andelar
Bokfört värde, 

TSEK 20131231
Bokfört värde, 

TSEK 20121231

Svenska Spels Förvaltnings AB 5565977278 Visby 100 1 000 71 066 71 066

Casino Cosmopol AB 5564854296 Stockholm 100 1 000 100 100

Moderbolagets andelar i indirekt ägda dotterbolag Org.nr Säte Kapitalandel, % Antal andelar

CC Casino Restaurang AB 5565867016 Stockholm 100 1 000

Casino Cosmopols Fastighets AB 5565983409 Stockholm 100 1 000

Playscan AB 5568011935 Göteborg 100 1 000

De två bolagen AB Svenska Spels Internetservice (organisationsnummer 5564854320) och AB Svenska Spels Servicecenter (organisationsnummer 
 5562407881) har fusionerats med moderbolaget Svenska Spels Förvaltnings AB i februari respektive juli 2013. Verksamheten och värdet i de båda 
 bolagen var av ringa omfattning.

Koncern Moderbolag

Resultat från andelar i koncernbolag, MSEK 2013 2012 2013 2012

Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB — — 524 533
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  Frank Åkerman

  Styrelseledamot

 Jenny Bengtsson Patrik Lindell  Martina Ravn 

 Styrelseledamot/ Styrelseledamot/ Styrelseledamot/ 

 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Lennart Käll

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 24 februari 2014

  Deloitte AB

  Lars Egenäs

  Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo

visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovis

ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 

moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför.

Hållbarhetsredovisningen 2013 har godkänts för utfärdande av styrelsen. 

ST YRELSENS UNDERSKRIFTER
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis

ningen för AB Svenska Spel för räkenskapsåret 20130101–20131231 

med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 69–77. 

 Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 

 versionen av detta dokument på sidorna 57–106.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 

 årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

 årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rätt

visande bild enligt International Financial Reporting Standards, 

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den 

interna kontroll som styrelsen och och verkställande direktören 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

 koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern

redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed  

i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 

planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års

redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 

 koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 

de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 

upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända

målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 

göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel

sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års

redovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den  

31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden  

för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upp

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent

liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassa

flöden för året enligt International Financial Reporting Standards, 

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 

sidorna 69–77. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf

fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för AB Svenska Spel för räkenskapsåret  

20130101–20131231. Vi har även utfört en lagstadgad genom

gång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

 verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 

69–77 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 

god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

Till årsstämman i AB Svenska Spel
Organisationsnummer 556460–1812
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Stockholm den 24 februari 2014

Deloitte AB

Lars Egenäs

Auktoriserad revisor

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 

detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie

bolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse

ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk

ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräck

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 

denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser 

vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att 

vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en 

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

 Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk

ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 

information är förenlig med årsredovisningens och koncernredo

visningens övriga delar.

     

REVISIONSBERÄT TELSE
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Bestyrkanderapport

Revisors rapport över kombinerad granskning av  
AB Svenska Spels hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Svenska Spels hållbarhetsredovisning

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen AB Svenska Spel att granska 

Svenska Spels hållbarhetsredovisning för år 2013. Företaget har 

definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 56. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhets
redovisningen 
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det 

löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och 

hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhets

redovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier vilka framgår på 

sidan 56 och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guide

lines G3 (utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är 

 tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 

framtagna redovisnings och beräkningsprinciper. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 

grundad på vår granskning. Vi har utfört uppdraget i enlighet med 

RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. Upp

draget består av översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen 

som helhet och en revision av viss information som specificeras 

nedan. En revision syftar till att uppnå en rimlig säkerhet, för att för

säkra oss om att informationen inte innehåller väsentliga felaktig

heter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 

kvantitativ och kvalitativ information i hållbarhetsredovisningen. En 

översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos 

bolagets personal med ansvar för hållbarhetsfrågor och analytisk 

granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. Den 

uttalade slutsatsen grundad på vår översiktliga granskning har därför 

inte den säkerhet som vår uttalade slutsats grundad på vår revision 

har. Eftersom detta är ett kombinerat uppdrag lämnar vi våra slut

satser avseende revision och översiktlig granskning i separata avsnitt. 

Vår revision har omfattat följande information:

a.  Spelansvar – Tabellen Operativa nyckeltal för spelansvar på  

sidan 45. 

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustaina

bility Reporting Guidelines G3, utgiven av The Global Reporting 

 Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt 

de redovisnings och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit 

fram och angivit. Dessa framgår av sidan 56 i hållbarhetsredovis

ningen. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av 

hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräck

liga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra uttalanden 

nedan.

Uttalanden 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att informa

tionen i hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 

i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Grundat på vår revision anser vi att den information i hållbarhets

redovisningen som omfattas av vårt uppdrag, i allt väsentligt har 

upprättats i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 24 februari 2014

Deloitte AB

 Lars Egenäs  Andreas Drugge

 Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR
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Flerårsöversikt koncernen Svenska Spel

Resultaträkning i sammandrag, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 067 8 022 7 872 7 855 8 056
Aktiverat arbete för egen räkning 50 30 28 3 15
Personalkostnader –995 –1 026 –1 011 –989 –971
Övriga externa kostnader –1 674 –1 673 –1 663 –1 728 –1 850
Av och nedskrivningar immateriella och materiella 
 anläggningstillgångar –246 –270 –286 –346 –329
Rörelseresultat 5 202 5 083 4 940 4 795 4 921

Ränte och finansiella intäkter2 137 92 204 86 137
Ränte och finansiella kostnader och skatt2 –72 –37 –138 –115 –81
Årets resultat 5 268 5 138 5 007 4 766 4 977

Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 22,6 22,0 21,9 21,8 21,9
Resultat per aktie, MSEK 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5
Soliditet, % 61,5 60,0 61,8 63,7 62,2
Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,8 4,6 4,5 4,5 4,6
Spel och lottombud, antal 5 742 5 969 6 209 6 604 6 758
Spelplatser med Vegas 2 287 2 276 2 254 2 230 2 187

Övriga uppgifter
Utbetalt till Riksidrottsförbundet1 — — — — 500
Förslag till utbetalning/utbetalt till svenska staten 5 269 5 137 5 007 4 766 4 477

1.  Av Svenska Spels bolagsordning framgår att koncernens till utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver. Från och med 2010  tillfaller Svenska Spels 
överskott svenska staten och någon utbetalning direkt till Riksidrottsförbundet har inte skett.

2.  Värdeförändringen på tillgångar och skulder avseende Triss Månadsklöver klassificeras som finansiella intäkter respektive kostnader. Under 2013 har förändrad bokföringsprincip 
 tillämpats. Jämförelsetalen för 2012 har räknats om, men inte tidigare år då det har ansetts för omfattande. Finansnettot och årets resultat påverkas ej.

BEST YRK ANDERAPPORT
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Ekonomiska begrepp

Övriga begrepp

Bruttoinvesteringar Dessa mäts av SIFO och anges i uppskattad 
bruttoinvestering baserat på mediets gällande prislista (ej juste-
rat för rabatter). Denna anges som absolut siffra eller som andel 
som då även kallas Share of Voice eller Share of Spend.

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

Nettospelintäkter Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus 
 vinnarnas andel.

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m.  
Nettospelintäkter minus provisioner till ombud och affärs-
partner samt övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning från spel -
verksamhet m.m. dividerat med medelantalet anställda.

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt  
antal utestående aktier.

Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent  
av totala intäkter.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balans-
omslutningen.

Vinst (överskott) Vinsten eller överskottet är den del av Svenska 
Spels intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och 
avdragna kostnader för Svenska Spels administration. Från över-
skottet av Penninglotten utbetalas en del till kultur ändamål. 
 Resterande del tillfaller statskassan.

Affärspartner De restauranger och bingohallar som erbjuder 
spel på Vegas-automater i lokalen i partnerskap med Svenska 
Spel.

EL – European Lotteries En oberoende europeisk samman-
slutning av statliga spelbolag etablerade i Europa. Svenska Spel 
certifierades i december för andra gången enligt ELs spel-
ansvarsstandard.

Främjandeförbudet Lotterilagen 54 § fastslår att den som 
 olov ligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i  förvärvssyfte 
upp såtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat 
 lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från  Sverige, 
kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

GAMGaRD Ett verktyg som används vid utveckling av nya 
 produkter för att identifiera risk för problemspel.

Hållbar utveckling En utveckling som tillgodo ser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att  tillgodose sina behov.

Imagevärde Andel av svenskarna som är uttalat positiva till  
Svenska Spel.

Nettomarknadsandelar Den totala kända svenska spel -
marknaden i procent, baserad på spelbolagens sammanlagda 
 netto spel intäkter.

Nettospelmarknad Den totala kända svenska spelmarknaden 
i  kronor, baserad på spel bolagens sammanlagda nettospel-
intäkter.

Ombud De butikskedjor, varuhus, livsmedels butiker, bensin-
stationer etc. som enligt avtal  tillhandahåller Svenska Spels  
spel och  lotterier.

PlayscanTM Ett verktyg på svenskaspel.se som aktivt före bygger 
problemspelande genom  att identifiera spelare som riskerar 
att få spel problem i framtiden. Den som aktiverar Playscan får 
besked om eventuella förändringar i sitt spel beteende. 

Provköp Svenska Spel anlitar en extern leverantör som gör 
 kund besök hos ombud och affärs partner för att kontrollera att 
bestämmelserna kring åldersgränser och legitimations kontroll 
följs.  Kundbesöken genomförs endast av personer över 18 år.

Spelansvar Svenska Spels spelansvar innebär att bolaget ska 
verka för att spelandet är glädjefyllt, tryggt och inte går till 
 överdrift.

Spelansvarsverktyg Verktyg som skapar förutsättningar  
för kunderna att ha kontroll över sitt spelande, till exempel 
 Playscan.

Spelarbas En term i Svenska Spels spelkartläggning som avser 
den totala kundkretsen.

SPER – Spelbranschens Etiska Råd Rådet samlar alla etablerade 
spel företag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga 
 speletiska frågor.

WLA – World Lottery Association En global branschorganisation 
för statliga lotterier och spelbolag från mer än 80 länder på sex 
kontinenter.



Årsredovisning 2013  
i responsive design
Svenska Spels årsredovisning inklusive håll  bar hets-
redovisning publi ceras också på svenskaspel.se 
under  fliken Om Svenska Spel. Från och med års     redo-
visningen 2012 görs webbversionen i responsive 
design för att underlätta  läsningen i mobila enheter.

För ytterligare information om   
årsredo visningen kontakta 
Marie Loob, Finansdirektör och vVD
Tel 010-120 00 00

För övriga frågor om Svenska Spel,   
kontakta 
Lennart Käll, VD och koncernchef:
Tel 010-120 00 00



Solberg  •  Tryck: Elanders  •  Foto: Olof Holdar, Bildbyrån  i Hässleholm med flera. 

Svenska Spels kundservice
Öppet alla dagar dygnet runt
Telefon 010-120 00 00 (lokalsamtalskostnad)
www.svenskaspel.se
Postadress: Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby
kundservice@svenskaspel.se

Svenska Spel på internet
www.svenskaspel.se
www.facebook.com/svenskaspel
Nyhetsrum: media.svenskaspel.se
twitter.com/svenskaspel
blogg.svenskaspel.se 

AB Svenska Spels huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg

Casino Cosmopol
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

SUNDSVALL

Besöksadress: Casinoparken 1
sundsvall@casinocosmopol.se

Playscan AB
www.playscan.com 
Tel 031-799 52 32
Besöksadress: Sankt Eriksgatan 3, Göteborg
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