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Uppdraget



Ägarens uppdrag till Svenska Spel



Uppdraget i sammandrag

– Vi är ett spelbolag som säljer spel- och spelupplevelser

– med ett särskilt uppdrag

– där vårt agerande på marknaden skall uppfattas positivt och 

trovärdigt utifrån kunders, och övriga intressenters perspektiv

Detta innebär att:

– Svenska Spels spelupplevelse skall upplevas vara bättre än andra 

alternativ på marknaden, vilket innebär att vi skall utveckla 

verksamheten i takt med omvärldsförändringarna och vad 

konsumenterna efterfrågar, både avseende spelutbud och 

spelansvar.

– Vi skall inte driva utvecklingen av spel med högre risk för 

spelproblem, men följa marknaden och agera för att få tillstånd till 

och utveckla de spel på marknaden som har ett etablerat och stort 

spelintresse.

– Svenska Spels speltjänster skall erbjuda bättre möjligheter till att 

kontrollera sitt spelande än övriga alternativ på marknaden.

– Svenska Spel skall behålla sin ledande position på marknaden.

– Svenska Spels verksamhet skall bedrivas med hög 

kostnadseffektivitet och god lönsamhet.

– God lönsamhet innebär inte att vi skall vinstmaximera.



Spelmarknaden











Detta möts vi av idag



Reklam för spel i Sverige

*Källa: SIFO :s ”RM-data” (fr o m 2010 ingår internet – 210 mkr. V1-V16 är en uppskattning baserat på annonsering V17-V52).

Varannan reklamkrona på den svenska spelmarknaden kommer från utländska aktörer.

Jämfört med 2009 är det dock Postkodlotteriet som ökar mest (från 86 till 112 mkr).
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Image



Svenska Spels image är bättre än någonsin
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* Källa: Imagetrackingen 2008-2010.



64% 6%

Trygghet och kännedom bygger Svenska Spels image

Den största byggstenen i Svenska Spels image är tryggheten.

De som är negativa till Svenska Spel är ofta negativa till spel generellt.

* Källa: Imagetrackingen 2011.
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Spelansvar



Långsiktigt hållbar utveckling

 Utvecklar och erbjuder spel på ett ansvarsfullt sätt så att våra kunder 

upplever spelglädje – en hållbar spelupplevelse.

 Bidra till en positiv samhällsutveckling och ta ansvar för vår 

verksamhets påverkan.

 Eftersträvar en god relation med våra intressenter och värderar deras 

synpunkter och arbetar för att uppfylla intressenternas förväntningar på 

företaget.

Långsiktig hållbarhet handlar för Svenska Spel om att ständigt 

integrera den affärsdrivande verksamheten med samhällsansvaret. 



Socialt ansvar och spelansvar

– 18 års åldersgräns på köp av lotter infördes

– Svenska Spel förvärvade ansvarsverktyget 

PlayscanTM/Spelkoll.

– Ökning av antalet kund som använder 

PlayscanTM/Spelkoll till 47 000.

– Casino Cosmopol  fokuserade på 

ansvarssamtal med unga vuxna, 20-24 år.

– Fortsatt hög nivå på resultatet av provköp

Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera 

negativa sociala konsekvenser till följd av 

spelverksamhet. 

47 000 kunder 

använder Spelkoll



Marknadsföringen – en del av ansvaret

Vissa spel medför större risk än andra

– Marknadens största spel har ingen urskiljbar 
koppling till ett osunt spelande

– Påtaglig koppling till problemspelande

– Stark koppling till problemspelande

Särskilda etiska riktlinjer för marknadsföring

Triss, Tia

Bingolotto

Lotto

Oddset

Restaurangkasinon

Keno

Kasino

Poker 

Automatspel

Bingo

Utländska nätsajter



Resultat och omsättning
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