
Alectas syn på: 
Kommersiell spelverksamhet
Alecta avstår helt från att investera i eller finansiera bolag vars kärnverksamhet är att bedriva 
kommersiell spelverksamhet. Det avser bolag som bedriver aktiviteter som omfattar spel 
om pengar på kasinon, spelautomater eller poker online. Alecta anser att affärsmodeller 
som innebär höjd risk för spelmissbruk inte är förenlig med en bredare syn på långsiktigt 
värdeskapande på grund av stora risker för kostsamma förluster för både individer och samhället.

Vad handlar det om?
Mot bakgrund av en växande underhållningsindustri, där 
spel är en kategori som i många fall kan betraktas som en 
ofarlig sysselsättning, finns det anledning att särskilja spel 
som kan föranleda spelmissbruk och spelberoende med 
stora ekonomiska konsekvenser för individen.  
     Enligt svenska Folkhälsomyndigheten är cirka två pro-
cent av befolkningen spelberoende eller har spelproblem. 
Förutom personliga tragedier, kan det resultera i ekono-
miska förluster för samhället i stort genom att personer 
med spelmissbruk har svårt att upprätthålla en ordnad 
ekonomi.  
     Vissa spelprodukter riskerar dessutom att utnyttjas 
för penningtvätt då spelbolagens betalningssystem med 
insättningar och uttag på spelkonto påminner om ban-
kernas.  
     Den snabba utvecklingen av den digitala spelmarkna-
den innebär att bolag måste hantera komplexiteten med 
olika marknaders framväxande regelverk och tolkningen 
av dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Alectas förväntningar
Alectas kan investera i och finansiera bolag som utvecklar 
och tillhandahåller spel som kategoriseras som e-sport, 
lek och underhållning samt utbildning online.       
     Våra förväntningar på dessa bolag är att de har en väl 
uppbyggd process för en ansvarsfull användning och 
marknadsföring, i synnerhet när det gäller att  
förebygga hållbarhetsrisker och spelmissbruk.  
     Det är viktigt att bolagen följer lagar och branschstan-
darder för ansvarsfull marknadsföring och försäljning i de 
länder där verksamheten bedrivs.  
     Därtill förväntar vi oss att de även aktivt påverkar och 
följer upp att leverantörer följer tillämpliga lagar, samt  
arbetar för att förebygga penningtvätt genom att ha tyd-
liga riktlinjer och rutiner mot korruption. 
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Hur arbetar Alecta?
Alecta har beslutat att inte investera i eller finansiera 
bolag vars kärnverksamhet inbegriper kommersiell 
spelverksamhet, utifrån engelskans benämning ”online 
casino and gambling operators”, ”gambling software 
and technology developer” samt ”online gambling 
marketing” så kallade hasardspel.  
     Kvartalsvis låter vi ett externt analysbolag genomlysa 
samtliga innehav i portföljen. Skulle det visa sig att 
något innehav börjat att bedriva kommersiell spelverk-
samhet ska innehavet avyttras inom ett år. 

Vägledande principer och riktlinjer 
Vi vägleds av internationella konventioner och 
normer såsom uttryckta i följande stadgar eller  
institutioner: 
•  Pan European Game Information (PEGI)

•  Entertainment Software Rating Board (ESRB)

•  FN:s konvention mot korruption och mutor
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Om Alecta och ansvarsfulla  
investeringar
Alecta förvaltar tjänstepensioner för 35 000 
företag och 2,6 miljoner försäkrade. Det förvaltade 
kapitalet investeras utifrån uppdraget att skapa 
största möjliga värde för den kollektivavtalade 
tjänstepensionen, det är också med den utgångs-
punkten vi beaktar hållbarhet i investeringar.  
     Inför varje investering görs en noggrann analys 
som omfattar hur bolag arbetar med mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorrup-
tion.  
     Alecta är medlem i Global Compact och har 
undertecknat Principles for Responsible Invest-
ments (PRI). 

Mer information om Alectas hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar 
finns på Alecta.se samt i Alectas  årliga Års- och hållbarhetsredovisning.  
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