Swedbank Robur ståndpunkt
Spel

Bakgrund och tillämpning

Detta dokument beskriver Swedbank Roburs syn på
företagsansvar inom spelsektorn. Vi utgår från denna
ståndpunkt vid investeringar och i dialog med bolag.

Värdegrund

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar
samt principer för aktieägarengagemang anger att
bolags ansvarstagande inom hållbarhetsområdet bör
ligga i linje med principerna i FN:s Global Compact, som
vilar på internationella normer för mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö/klimat och affärsetik. Swedbank
Robur har ett ansvar att agera i dessa frågor i våra
kunders intresse. Swedbank Robur har även undertecknat PRI Principles for Responsible Investment. Vår ståndpunkt utgår från Swedbank AB:s sektorriktlinje om spel.
Vi lutar oss även mot gällande lagstiftning och
frivilliga riktlinjer för spelansvar och marknadsföring som
har antagits av branschorganisationer såsom
Branschorganisationen för Onlinespel (BOS) och
Spelbranschens riksorganisation (SPER).

Utgångspunkter

Denna ståndpunkt avser bolag som erbjuder spel till
privatpersoner inom till exempel casino, bingo, poker,
sportsbetting och odds samt lotter, både fysiskt, på webb
och i mobil samt där det huvudsakliga syftet är spel om
pengar eller pengars värde. Spel är en form av underhållning. Spel om pengar kan emellertid innebära negativa
konsekvenser för användare som har svårt att begränsa
sitt spelande eller som utvecklar ett beroende.
Spelmissbruk har från och med 2018 införts i
Socialtjänstlagen och likställs där med andra missbruk.

2020-01-13

Globalt sker cirka 90 procent av spel off-line, och 10
procent online. Andelen spel online ökar vilket innebär
såväl möjligheter som utmaningar för spelare och
speloperatörer. Digitala verktyg kan ge en bättre
kundkännedom och underlätta spårbarhet av källan till de
pengar som omsätts i spel. I digitala miljöer kan dock spel
bli osynligt för närstående och samhälle och öka riskerna
för särskilt utsatta grupper såsom barn och unga.

Vår syn på bolags ansvar i spelsektorn

Vi anser att bolag som utvecklar och tillhandahåller spel
om pengar har ett ansvar att verka för lagligt, sunt,
balanserat spel och att aktivt motverka spelmissbruk och
alla former av ekonomisk brottslighet. Vi anser att dessa
bolag ska ha god insikt i de risker som finns med spel och
förstå vilka utmaningar det innebär på olika marknader.
Vi ser det som grundläggande att bolag:
Visar god förståelse för sociala risker förknippade med
spel om pengar.
Aktivt tar avstånd från illegalt spel.
Verkar på reglerade marknader.
Verkar för att leverantörer och dotterbolag ska vara 		
verksamma på reglerade marknader.
Innehar och upprätthåller nödvändiga licenser på 		
marknader där de är verksamma.
Integrerar speletiska frågor i affärsstrategier och 		
dagligt arbete.
Aktivt arbetar för att motverka spelmissbruk.
Följer branschstandarder för ansvarsfull
marknadsföring.
Öppet och transparent rapporterar information om sitt
ansvarsarbete.
Samverkar för en långsiktig och sund utveckling av 		
spelbranschen.
Vi ser det som särskilt värdeskapande om bolag:
Prioriterar ett utbud av speltyper med dokumenterat 		
låg skaderisk.
Delar information om framsteg inom spelsäkerhet, 		
hantering av incidenter och åtgärder mot problemspel 		
och ekonomisk brottslighet, med marknadens aktörer
och andra intressenter.
I publik rapportering ger en relevant och rättvisande 		
bild av skadeverkningar från spel, bolagets
ställningstaganden och risker i den egna verksamheten.
Aktivt bidrar till branschnätverk och följer genesamma
principer för spelsäkert och marknadsföring.

Att verka på reglerade marknader och välja licenserade
affärspartners är sätt för bolag att minska risken för
negativa sociala effekter. Tydlig information om stöd och
hjälp i spelmiljön och möjlighet för användare att
överblicka och begränsa sitt eget spel, kan öka
tryggheten för spelare anhöriga. Det kan också förbättra
spelupplevelsen och öka möjligheten att, för individen,
spela för nöjes skull på, hållbara nivåer. Investeringar
inom IT-säkerhet, kundkännedom, AML och spelsäkerhet
kan leda till bättre intern kontroll och bredda företags
riskförebyggande arbete. Det kan i sin tur minska
kostnader för bedrägerier och sanktioner till
problemspelare och ge en bättre arbetsmiljö för anställda
i kundnära roller.
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Åtgärder för att hantera risker:
Bedriva ett systematiskt, förebyggande arbete och 		
tillämpa god intern kontroll för att motverka negativa 		
effekter och skador till följd av användningen av
bolagets produkter.

Analysera samtliga produkter med avseende på säkert
spel.

Tillhandahålla verktyg som hjälper kunder till säkert 		
spel på samtliga marknader.

Använda finansiella och icke-finansiella mål för att följa
upp resultat inom säkert spel.

Följa spelmönster och agera när kunder passerar sina 		
egna eller operatörens gränser.

Aktivt bidra till forskning och utveckling och ökad
kunskap om spelbeteende och säkert spel.

Upprätta och implementera policy för ansvarsfull 		
marknadsföring.

Delta i nationella och internationella initiativ i syfte att

Tillämpa kriterier för säkert spel och ansvarsfull 		
marknadsföring i sitt utbud.

Löpande utvärdera exponeringen av produkter och
marknadsföring mot särskilt utsatta grupper, såsom 		
barn, unga och socioekonomiskt svaga grupper.

utveckla branschledande arbetssätt inom spelsäkerhet.

Regelbundet se över avtal med annonsleverantörer och
partners för att säkerställa integrering av
spelansvarsfrågor samt följa upp avsteg mot
överenskomna principer.

Mer information
United Nations Global Compacts: tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och
anti-korruption
UN Guiding principles on Business and Human Rights: FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter
International Labour Organization (ILO) standards, conventions and recommendations
The FATF Recommendations - global standards against money laundering and terrorist financing
Branschspecifika:
Spelbranschens Etiska Råd (SPER) - Etiska riktlinjer för spelansvar samt marknadsföring av spel
BOS Branschföreningen för onlinespel
European Gaming standards
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European Betting & Gaming Association standards – complement licensing requirements imposed by online
gaming regulators in different jurisdictions in the EU
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