


Från etiskt råd till  
branschorganisation  
– vi är Sper

Spelbranschens Riksorganisation, Sper, är en 
branschorganisation som företräder aktörer på den 
digitala och fysiska svenska spelmarknaden. 
När Sper grundades 2002 som etiskt råd av och för de svenska spelbolagen 
var syftet att skapa branschöverenskommelser för att skydda konsumenter-
na. Fokus låg från början på måttfull marknadsföring inom spelbranschen. 
2017 ombildades organisationen till en branschorganisation med betydligt 
bredare agenda.

Organisation, styrelse och arbetsgrupper
Numer består Sper av en medlemsvald styrelse som väljs in varje år, och som 
sedan ansvarar för att följa Spers strategiska mål samt tillsätta en  
organisation som ansvarar för det dagliga operativa arbetet.

Den operativa organisationen arbetar i sin tur för att omsätta de strategiska 
planerna till aktiviteter, att samla medlemmarna i olika arbetsgrupper, samt 
representera Sper i viktiga sammanhang.

Att verka för en sund, modern och hållbar spelmarknad
Samtliga medlemmar i Sper förväntas sätta konsumentens bästa i fokus, 
måna om att branschen utvecklas positivt ur, i synnerhet, ett hållbarhetsper-
spektiv. Detta görs genom formandet av gemensamma riktlinjer och integre-
ring av speletiska frågor, som till exempel motverkandet av spelberoende, 
som hela tiden ska tas i beaktning i det dagliga arbetet. 

Spel ska vara underhållning, och med det följer ansvar från de som tillhan-
dahåller spelen. Det är ett ansvar som Sper tar ett samlat grepp kring, för 
såväl branschens som konsumentens bästa.
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From ethics committee 
to trade association  
– we are Sper

The gambling industry‘s national organisation, Sper, is 
an industry organisation that represents both digital and 
physical operators in the Swedish gambling market. 
When Sper was founded in 2002 as the ethics committee of the Swedish 
gambling industry, the aim was to create industry agreements to protect 
consumers. The focus was initially on moderate marketing in the gambling 
industry. In 2017 the organisation was restructured into a trade association 
with a much broader agenda.

Organisation, board and working groups
Nowadays, Sper consists of a board elected every year by the members, 
which is then responsible for pursuing Sper’s strategic objectives and setting 
up an organisation responsible for the daily operational work.

This operational organisation then works on converting the strategic plans 
into activities, bringing the members together in various working groups, 
and representing Sper in important contexts.

Promoting a healthy, modern and sustainable gambling market
All members of Sper are expected to focus on the best interests of the 
consumer, and be committed to the positive development of the industry, in 
particular from a sustainability perspective. This is done through the formati-
on of common guidelines and the integration of ethical gambling issues, such 
as the prevention of gambling addiction, which should always be taken into 
consideration in the daily work. 

Games should be entertainment, and that means that gambling operators 
have a responsibility. In the best interests of both the industry and the con-
sumer, Sper takes a comprehensive approach to this responsibility.
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Hållbarhet  
och spelansvar

Spers målsättning är att spel ska vara roligt och 
underhållande för den breda massan.
Samtidigt är spel inte vilken produkt som helst, eftersom allt spel innehåller 
en viss risk, något spelbranschen måste vara medveten om och ta ansvar för. 

Ett sätt är att tillhandahålla hållbara, säkra produkter samt kommunicera 
detta på ett trovärdigt och genomtänkt sätt. Detta vill vi implementera  
genom självreglering, vilket innebär att spelbranschen tar fram gemensam-
ma riktlinjer, i synnerhet gällande marknadsföring och spelansvar.

Arbetsgrupper med fokus på dialog och praxis
Nästa steg är att varje Spermedlem lever upp till riktlinjerna för marknads-
föring och spelansvar, varför det är viktigt med en pågående dialog inom 
branschen. 

Som ett led i att uppmuntra och föra den här dialogen har Sper bildat  
arbetsgrupper med fokus på just marknadsföring och spelansvar, men även 
på compliance, matchfixning och penningtvätt. Grupperna arbetar fram  
praxis baserat på tolkning av nuvarande lagstiftning, för att Sper ska kunna 
vara med och påverka.
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Vi har ett mål med våra tjänster: 
att leverera den annonsbevakning som du behöver.

Media Research bevakar den svenska spelannonseringen inom dagspress, 
display/banners, sociala medier och TV.

Signa upp dig för en gratis test av vår dagliga annonsrapport på  
www.mediaresearch.se/test

Eller hör av dig till: contact@mediaresearch.se • www.mediaresearch.se

Sustainability and  
gambling responsibility

Sper’s goal is that gambling should be fun and entertaining for everyone.
At the same time, gambling products are not straightforward as all gambling involves a certain 
risk, something that the gambling industry must be aware of and take responsibility for. 

One way is to provide sustainable, safe products and communicate this in a credible and well 
thought-out way. We want to implement this through self-regulation, which means that the gam-
bling industry is developing common guidelines, particularly regarding marketing and gambling 
responsibility.

Working groups focusing on dialogue and practice
The next step is that each member of Sper lives up to the guidelines for marketing and gambling 
responsibility, which is why it is important to have an ongoing dialogue in the industry. 

As part of encouraging and conducting this dialogue, Sper has formed working groups focusing 
on marketing and gambling responsibility, but also on compliance, match fixing and money laun-
dering. The groups develop practices based on the interpretation of current legislation, in order for 
Sper to be able to participate and have an influence.
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Samhällets krav  
på spelbranschens  
hållbarhet ökar

Att hållbarheten är central på spelmarknaden är viktigt för 
både konsumenterna och aktörerna. För att få förtroende 
måste spelbranschens fokus på hållbara frågor öka. 
Våra medlemmar bjuds bland annat in till utbildningar inom de områden som  
arbetsgrupperna fokuserar på. Vi tar även fram rapporter baserat på för-
djupade analyser gällande förtroendefrågan, där störst vikt läggs vid risk-
minimering av spelberoende.

Vi verkar på bred front
Utöver våra arbetsgrupper är vi engagerade i att mångfalden i branschen 
utvecklas, då frågan om mångfald och representation är fundamental för 
förtroende- och hållbarhetsaspekten. 

Vi är även expert i ärenden som kommer in till Allmänna reklamationsnäm-
nden (ARN) avseende försäljning av spel, och vad konsumenten sedermera 
får tillbaka av produkten.
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Increasing demand from  
society for a sustainable 
gambling industry

Making sustainability central to the gaming industry is 
important for both consumers and the operators. In order 
to gain confidence, the gambling industry must increase 
its focus on sustainable issues. 
Among other things, our members are invited to training courses within the 
areas that the working groups are focusing on. We also produce reports 
based on in-depth analyses into the issue of confidence, where the greatest 
importance is placed on minimising the risk of gambling addiction.

We operate on a broad front
In addition to our working groups, we are committed to the development of 
diversity in the industry, as the issue of diversity and representation is fun-
damental to the confidence and sustainability aspect. 

We also function an experts in cases that come before the Swedish National 
Board for Consumer Complaints (ARN) involving the sale of gambling pro-
ducts, and what the consumer consequently gets back from the product.
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Spelbranschens förtroende 
och utveckling

Våra förtroendeundersökningar, som görs av Svensk 
kvalitetsindex, visar att spelbranschen har stora problem 
med allmänhetens förtroende. 
Sper arbetar flitigt med att finna och undersöka orsakerna till spelbrans-
chens rykte, samt hitta lösningar. Lösningar som enbart går att komma fram 
till ifall branschen själv bestämmer sig för att vilja skapa en förändring.

Dialog över gränserna
Högt förtroende är inget som ges, det är något en bransch måste förtjäna. 
Därför arbetar Sper för att förena, skapa samarbeten och dialog över grän-
serna mellan spelbranschen och övriga aktörer i samhället. Vi förmedlar vad 
vi i spelbranschen arbetar med för en positiv utveckling, men också vad som 
är kvar att göra.
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BraOdds.com
– Sveriges största oddsjämförelsesajt
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Confidence in the gambling 
industry and development

Our confidence surveys, which are conducted by the 
Swedish Quality Index (SKI), show that the gambling 
industry has major problems with public confidence. 
Sper works diligently to find and investigate the causes of the gambling 
industry‘s reputation, and to find solutions. Solutions that can only be rea-
ched if the industry itself decides that it wants to make a change.

Cross-border dialogue
A high level of confidence is not something that is given, it is something that 
an industry must earn. Therefore, Sper works to unite, and create collabo-
rations and dialogue across the borders between the gambling industry and 
other actors in society. We communicate positive developments around what 
we in the gambling industry are working on, but also what is left to do.



Vi ser gärna 
att våra 
konkurrenter 
stjäl våra bästa
idéer.
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Vi tror att det går att kombinera spelglädje och ansvar. 
Därför gör vi allt vi kan för att lära oss om riskfyllt spelande, 
för att sedan informera spelarna om hur man undviker det. 
Vi utvecklar löpande nya ansvarsinitiativ och på våra 
webbplatser där man spelar finns Spelkoll.  Där 
har vi samlat alla våra verktyg, tjänster och användbar 
information inom området. 

Under Spelkoll kan spelarna göra ett självtest, för att lära 
sig mer om sina spelvanor och få hjälp och råd ifall de 
ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.

Vidare har vi verktyget Playscan som gör det möjligt för 
oss att se tecken på riskfyllt spelande, och vi kan 
uppmärksamma spelaren genom notifieringar, brev eller 
via omsorgssamtal i telefon.

I vår drömvärld delar alla branschaktörer på ansvaret för 
en mer hållbar spelvärld. Men i väntan på det tar vi gärna 
täten. På om.svenskaspel.se/spelansvar kan ni läsa mer om 
vårt arbete. Och låt er gärna inspireras, vi blir bara glada.

T

AI

NABILITY · TRU
ST

W IN NER 2019

SWEDISH 
GAMBLING 

AWARD

 ”De har genom proaktiva samtal kombinerat modern teknik 
med mänsklig kontakt. Genom att ringa till kunder där 
man identifierat ett förhöjt riskbeteende, har Svenska Spel 
med stort mod tagit spelansvaret till en ny nivå.”
Vinnare av Swedish Gambling Award, 
kategori  Hållbarhet
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Ett gott förtroende bygger på 
flera pusselbitar

Baserat på branschöverskridande dialog och bransch-
mätningar via Svensk kvalitetsindex uttyder Sper anledningar 
och arbetar fram handlingsåtgärder med relation till det låga 
förtroendekapitalet. 
Vad gäller bakomliggande faktorer arbetar Sper utifrån sex stycken universella 
pusselbitar om vad ett förtroendet bygger på. De planer vi presenterar är flexibla 
och anpassningsbara att stöpas om beroende på nya rön och utmaningar, men i 
synnerhet fokuserar vi på tre punkter:

1) Att konsumenterna ska känna ett stort mervärde för sina pengar som spende-
ras på underhållning i form av spel.

2) Att branschen jobbar långsiktigt med att bidra positivt och ge tillbaka till sam-
hället.

3) Att ledarskapet inom spelbranschen är pålitligt och trovärdigt.

Swedish Gambling Award – för en mer hållbar spelmarknad
Som en del av Spers handlingsplan har vi tagit fram Swedish Gambling Award 
(SGA), en utmärkelse för aktörer inom spelmarknaden, som sätter strålkastaren 
på goda initiativ och exempel gällande ansvarstagande och en hållbar utveckling i 
spelbranschen. 

SGA innehåller olika kategorier inom Hållbarhet, Kundnöjdhet och Le-
darskap. Juryn består av en oberoende samling människor med vitt skilda 
erfarenheter från samhället och olika branscher, från psykologi till olika 
kommunikativa aspekter och företagande.
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Ger e� sympa�skt 
intryck, håller vad vi
lovar och upprä�håller 
hög e�k och moral.

Är e� område 
som respekteras. 

Erbjuder produkter 
kunderna har 
glädje av och 
som ger värde 
för pengarna.

Har en 
duglig 
ledning.

Tänker och 
handlar 
långsik�gt och 
bidrar �ll 
samhället.

Framstår som 
trovärdiga  
och transparent.



A high level of trust requires 
several pieces to the puzzle

Based on the cross-sector dialogue and industry-
measurements via Swedish Quality Index, Sper interprets 
causes and works out actions to take in relation to the low 
level of trust capital. 
In terms of underlying factors, Sper uses a six piece universal puzzle as the basis 
for confidence. The plans we are presenting are flexible and can be remodelled, 
depending on new findings and challenges, but in particular we focus on three 
points:

1) That consumers should feel that they get added value for their money spent on 
entertainment in the form of gambling products.

2) That the industry is working long-term to contribute positively and give back to 
society.

3) That the leadership in the gambling industry is reliable and credible.

Swedish Gambling Award – for a more sustainable gambling market
As part of Sper’s action plan, we have developed the Swedish Gambling Award 
(SGA), an award for operators in the gambling market, which puts the spotlight 
on good initiatives and examples regarding responsibility and sustainable deve-
lopment in the gambling industry. 

The SGA has various categories within sustainability, customer satisfaction 
and leadership. The jury consists of an independent collection of people with 
widely different experiences from society and various industry sectors, inclu-
ding psychology, communication and entrepreneurship.
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Reglering och spelpolitik

Vi är övertygade om att lagstiftning och spelreglering 
måste gå hand i hand med spelbranschens utveckling. 
Därför engagerar vi oss i svensk spellagstiftning, medverkar som expert vid 
omregleringar och utredningar, samt agerar remissinstans och aktivt strate-
giskt bollplank med kapacitet till rådgivning gentemot våra medlemmar.

Påverkansarbetet en viktig del av verksamheten
Inom svensk spellagstiftning representerar vi tre olika ben. Det är online-
marknaden, som är den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden, lotterier, 
där överskottet går tillbaka till samhällsnytta, samt statliga monopol, inne-
bärandes distributören av landets spelautomater och fysiska kasinon.

Som branschorganisation är vår uppgift att skapa en unison röst för de olika 
aktörerna inom de olika benen vid omreglering och påverkan av lagstiftning. 
Den huvudsakliga anledningen till engagemanget gentemot spellagstiftning 
är att vi vill att den ska fungera så bra som möjligt, det vill säga vara för- 
delaktig för alla aktörer på marknaden. Därför är vi mycket noggranna med 
att även kritiskt granska aspekter som tolkas som enbart fördelaktiga för 
spelbolagen.
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Regulation and gambling 

We are convinced that legislation and gambling 
regulation must go hand in hand with the development  
of the gambling industry. 
Therefore, we engage in Swedish gambling legislation, participate as an 
expert in re-regulation and investigations, and act as referral body and active 
strategic sounding board with the capacity to advise our members.

Advocacy is an important part of the work
We represent three different strands within Swedish gambling legislation. 
These are the online market, which is the competitive part of the gambling 
market, lotteries, where the surplus goes to benefit society, as well as state 
monopolies, meaning the distributor of the country‘s slot machines and phy-
sical casinos.

As an industry organisation, our task is to create a united voice for the vari-
ous actors within the different strands when it comes to re-regulation and 
the impact of legislation. The main reason for the engagement in gambling 
legislation is that we want it to work as well as possible, in other words to 
involve all operators in the market. 

That is why we are also very careful to critically examine aspects that are 
interpreted as being beneficial only to gambling operators.
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Kommunikation och kunskap 
– vi är branschens röst

För att åstadkomma viktiga förändringar inom spelbranschen 
och inom resten av samhället vad gäller hållbarhet, 
spelansvar, förtroende, utveckling och lagstiftning är det 
viktigt att spelbranschen kommunicerar gemensamt, som en 
röst mot olika målgrupper.
Det är också därför vi tar på oss att lyfta kritiska och aktuella frågor som måste 
utvecklas, såväl av beslutsfattare som av branschen själv. Vi sköter media- 
kontakt och kriskommunikation, och verkar för samverkan och nätverkande för att 
sprida och utveckla kunskap om spelbranschens inverkan och potentiella påver-
kan på samhället. 

Vi vet av erfarenhet att vi är en organisation med hög trovärdighet.

Communication and  
knowledge – we are the  
voice of the industry

In order to bring about important changes in the gambling 
industry and within the rest of society in terms of 
sustainability, gambling responsibility, trust, development 
and legislation, it is important that the gambling industry 
communicates jointly, as one voice to various target groups.
That is also why we take it upon ourselves to raise critical and topical issues that 
need to be developed, both by decision-makers and by the industry itself. We 
take care of media contact and crisis communication, and work to bring about 
collaboration and networking in order to communicate and develop knowledge 
about the impact and potential impact of the gambling industry on society. 

We know from experience that we are an organisation with a high level  
of credibility.
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REDEYE HAR FÖLJT DIN BRANSCH SEDAN 2005! 
Vi älskar entreprenörsdrivna företag och engagerar oss i de mest krävande 

transaktionerna. Med utgångspunkt i vår analys kan vi hjälpa dig att komma i 
kontakt med de flesta och kunnigaste investerarna, eller köparna av ditt bolag.  

Kontakta johan.ekstrom@redeye.se för ett möte. 

REDEYE  – RESEARCH POWERED INVESTMENT BANKING

www.redeye.se

 

ETT URVAL AV KUNDER

Dawid Myslinski Johan Ekström Jonas Amnesten Kristoffer Lindström Christian Avenäs
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Sper – expert och rådgivare  
gentemot hela samhället

Sper besitter hög kompetens vad gäller spelreglering. Vi 
förekommer i expertgrupper vid politiska utredningar av 
spelmarknaden, för att representera spelbranschen. 
Vi agerar också rådgivare och strategiskt bollplank gentemot våra egna 
medlemmar genom arrangerande av seminarium och utbildningar där vi 
identifierat potentiella lösningar på de dagliga utmaningar våra medlemmar 
ställs inför och arbetar utefter.

Spelsamverkan
Vi samarbetar även med myndigheter och ingår bland annat i Spelinspekti-
onens matchfixningsråd. Ytterligare ett sammanhang som vi på Sper sätter 
stort värde i att förekomma inom är OSS (Oberoende spelsamverkan) en 
sammanslutning upprättad av Spelinspektionen och Folkhälsomyndighe-
ten. Gruppen är en sammanslutning av frivilliga, oberoende aktörer på den 
reglerade svenska spelmarknaden, ansvariga och berörda myndigheter, samt 
frivilligorganisationer som arbetar med stöd gentemot spelberoende och 
dessas anhöriga.
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Sper – Expert and advisor 
to all of society

Sper has a high level of expertise within gambling 
regulation. We participate in expert groups during 
political investigations of the gambling market, in  
order to represent the gambling industry. 
We also act as advisors and a strategic sounding board for our own mem-
bers by arranging seminars and training whenever we have identified poten-
tial solutions to the daily challenges that they face.

Collaboration in gambling
We also work with the authorities and among other things are represented 
on the Swedish Gambling Authority‘s match fixing committee. Another role 
that we at Sper find very important is our participation in OSS (Indepen-
dent Gambling Collaboration) an association established by the Swedish 
Gambling Authority and the Public Health Agency of Sweden. The group 
is an association of voluntary, independent actors in the regulated Swe-
dish gambling market, the responsible and relevant authorities, as well as 
non-governmental organisations working to support those with a gambling 
addiction and their relatives.
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B2B IT-Partner är en återförsäljare av IT-
relaterade produkter och tjänster. Precis 
som namnet antyder strävar vi inte enbart 
efter att leverera den IT-utrustning ni behöver 
för er verksamhet, utan vill som er partner 
hjälpa och utveckla er så att ni kan fokusera 
på det ni gör bäst. 

Det vi vågar sticka ut hakan med lite extra 
är att vi har ett unikt logistikcenter där vi 
installerar, testar och levererar till världens 
alla hörn. Som kund hos oss får du ett 
dedikerat team som ger dig en servicenivå 
utöver det vanliga. 

Behovsanalys: 
Analys av befi ntlig miljö. Hur 
arbetar er verksamhet med 
IT idag och vad krävs imorgon 
gällande både prestanda 
och arbetssätt?

Lösningsförslag: 
Ett skräddarsytt förslag för 
er verksamhet. Vi erbjuder 
både hårdvara på plats hos er 
och Cloud-lösningar hos oss.

Installation: 
Fullständiga installationer, 
konfi gureringar eller 
migreringar. Vi kvalitetssäkrar 
alltid leveransen och erbjuder 
utbildning vid behov.  

Logistik: 
Vi paketerar säkert och 
levererar i rätt tid över hela 
världen.

Finansiering: 
Tillsammans med Moreco 
kan vi erbjuda fl era olika 
alternativ för fi nansiering. 

Proaktiv tjänst: 
Övervakning, uppdatering, 
patching och incident-
hantering av er lösning med 
avstämningsmöten för att 
säkra driften.

www.b2bitpartner.se 

Vi har erfarenhet av spelbranschen sedan 
2007 och har arbetat med fl era olika företag 
i olika projekt och processer. Vi förstår era 
utmaningar och behov. 

Markus Johansson
Key Account Manager Gaming Indu-
stry 
markus.johansson@b2bitpartner.se 
 +46 (0) 73 66 33 109

Bli förebild inom spelbranschen och visa att Ni är med och tar klimatansvar på ett säkert och lönsamt sätt inom livscykelhanteringen av IT-utrustning. 

ecoLease
Klimatsmarta fi nansierings-
lösningar med utgångspunkt 
i den cirkulära ekonomin.  

ecoSystem
Strukturerad kontroll på avtal 
och hårdvara under hela 
livscykeln samlad i en Asset 
Management-portal. 

ecoCycle
Cirkulär, hållbar och säker 
livscykelhantering av 
IT-produkter. 

Med utgångspunkt från IT som 
tjänst omvandlar vi CAPEX till OPEX.

Betala bara för det ni använder 
och för tiden ni nyttjar det. 

Möjlighet att uppgradera eller 
skala ner, allt inom ramen för 
samma avtal.

Ramavtal säkerställer investerings-
behov.

En komplett lösning där Moreco 
ecoSystem™ och ecoCycle™ ingår.

All information om alla era IT-till-
gångar på ett och samma ställe. 
Alltid tillgängligt i molnet.

Automatisk förvarning om utgående 
avtal.

Koppla kostnadsställen till produkter 
och brukare.

Full överblick över produkternas 
OPEX.

Se garantitider och alla support-
avtal som tillhör produkterna.

Global logistik med 14 process- 
anläggningar utspridda i Europa, 
Amerika & Asien.

Erhåll miljörapporter från CO
2
-    

ekvivalent besparing genererad 
från återbruk. 95% av all hårdvara 
vi tar emot går till återbruk istället 
för återvinning. 

GDPR-godkända raderingsrapporter 
från världens mest certifi erade  
raderingslösning. Den mest använda 
lösningen globalt av militär, polis, 
sjukvård och bankväsende.

Moreco Group tillhandahåller klimatsmarta 
och säkra lösningar för både fi nansiering av 
ny IT-utrustning och IT-infrastruktur samt 
komplett livscykelhantering vid avveckling 
av densamma. Genom detta bidrar vi  till en 
bättre miljö och en mer hållbar framtid.

Vår aff ärsmodell bygger på samarbete. För 
att klara de högt ställda miljömålen i Sverige, 
EU och världen behöver vi alla samarbeta mer. 
Sedan starten har Moreco räddat över en 
miljon enheter från deponi och återvinning 
till förmån för säkerställt återbruk. 

Under 2018 samlade B2B IT-Partner och 
Moreco Group tillsammans in 2 429 enheter 
och resultatet blev en miljöbesparing om 
117 563 kg CO2-ekvivalenter. Ni kan också 
vara med och bidra.

Magnus Winterman
Sales Manager 
magnus.winterman@moreco.se
+46 (8) 588 59 56

www.moreco.se
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dedikerat team som ger dig en servicenivå 
utöver det vanliga. 

Behovsanalys: 
Analys av befi ntlig miljö. Hur 
arbetar er verksamhet med 
IT idag och vad krävs imorgon 
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www.b2bitpartner.se 
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Omvärldsanalys  
och seminarier

En viktig aspekt av vårt arbete är vår medverkan på 
nationella och internationella mässor och seminarier.  
Vår ambition är att hålla en ständig dialog med 
internationella organisationer, för att ytterligare bredda 
vår kunskapsbas.
Det ger oss en kunskap som vi sedan kan dela med oss av till såväl medlem-
mar såväl som icke-medlemmar via våra stående nyhetsbrev, egna seminari-
er och utbildningar.

Spelakademin – seminarium för hela branschen
Ett seminarium vi själva arrangerar i detta syfte är Spelakademin, ett semi-
narium som drivits av Svenska spel i 25 år och som Sper tog över rodret för 
2018. Här får samtliga medlemmar och aktörer av spelbranschen möjlighet 
att mötas för att umgås och lära sig av varandra. Ett viktigt inslag för att 
Sper ska fortsätta kunna agera som spelbranschens enade röst.
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Business intelligence  
and seminars

An important aspect of our work is our participation 
in national and international trade fairs and seminars. 
Our ambition is to maintain a permanent dialogue with 
international organisations in order to further broaden our 
knowledge base.
This gives us a knowledge that we can then share with members as well as 
non-members through our regular newsletters, seminars and training events.

Spelakademin – A seminar for the entire industry.
One seminar we arrange for this purpose is the Spelakademin, a seminar 
run by Svenska Spel for 25 years and which Sper took over in 2018. Here, 
all members and operators from the gambling industry are able to meet and 
learn from each other. An important element when it comes to allowing Sper 
to continue to act as the unified voice of the gaming industry.
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SHL-klubbarna sköt in halv miljon till föreningarna
DEN TIDIGARE TOMMA TEKNINGSCIRKELN I SHL DÖPTES INFÖR SLUTSPELET OM TILL #MÅLCIRKELN 
OCH VAR ETT SAMARBETE MELLAN SHL OCH HUVUDSPONSORN BETSSON. FÖR VARJE MÅL SOM 
GJORDES FRÅN MÅLCIRKELN SKULLE BETSSON SKÄNKA 25 000 KRONOR TILL KLUBBEN, SOM I SIN 
TUR FICK VÄLJA ÄNDAMÅL. TOTALT HAR KLUBBARNA SKJUTIT IN 540 000 KRONOR, DÄR FRÖLUN-
DA, SKELLEFTEÅ OCH DJURGÅRDEN STÅTT FÖR FLEST ANTAL MÅL FRÅN CIRKELN – OCH DÄRMED 
DRAGIT IN 110 000 KRONOR VARDERA.

SHL valde att inte ta in en ny sponsor inför slutspelet 
utan stärkte i stället samarbetet med spelbolaget 
Betsson. Initiativet #målcirkeln drogs igång för att 
ge klubbarna en möjlighet att skänka pengar till en 
organisation som de själva brinner för.
– Den kommersiella delen är så klart oerhört viktig, 
men när Betsson kom med denna idé kände vi att 
vi både stöttar klubbarna och engagerar fler, och 
samtidigt stöttar vi områden utanför hockeyn, säger 

Michael Marchal, vd för SHL.
– Även om hela slutspelet var otroligt spännande i 
sig, så är vi oerhört stolta över att ha kunnat erbju-
da denna extra krydda. Dels vad det gäller adderad 
spänning, och dels finansiellt stöd till klubbarnas en-
gagemang utanför isen, säger Jonathan Haeggstam, 
Sverigechef på Betsson group.

Läs mer om initiativet, se målen och läs om klubbar-
nas val av organisation och varför på målcirkeln.se.

Hit skänker klubbarna sina pengar (varje klubb fick börja med 10 000 kronor):
• Skellefteå AIK: Bygdens 

föreningar som arbetar med Tre 
Kronors hockeyskola 110 000 
kronor

• Frölunda Indians: Drottning Sil-
vias Barnsjukhus 110 000 kronor

• Djurgården Hockey: Urban 
Sports 110 000 kronor

• Färjestad BK: FBK Alliansen  
60 000 kronor

• HV71: Tappra Barn 35 000 
kronor

• Luleå Hockey: Lekterapin på 
Sunderbyns sjukhus 35 000 
kronor

• Malmö Redhawks: Team 
Rynkeby – God Morgon 10 000 
kronor

• Växjö Lakers: Tobiasregistret  
10 000 kronor

• Brynäs IF: Gästriklands Ishock-
eyförbund 10 000 kronor

• Linköping HC: Linköpings Para- 
sportförening 10 000 kronor

• Mora IK: Tobiasregistret 10 000 
kronor

• Rögle BK: Alla Kan IF i Ängel-
holm 10 000 kronor

• Timrå IK: Barncancerfonden  
10 000 kronor

• Örebro Hockey: Örebro Hockey 
Ungdoms Flicklag 10 000 kronor
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