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Svenska Spels upphandling av 
kommunikationstjänster slutförd 
 

Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling avseende kommunikationstjänster 
då nuvarande avtal löper ut under 2017. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har 
skickats ut till samtliga anbudsgivare.  
 
– Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket 
hög kvalitet från några av Sveriges absolut vassaste byråer. Efter en intensiv process och noggrann 
utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med sex vinnande leverantörer, säger Joakim 
Mörnefält, Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.  
 
Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Turspel  är 
King Solutions KB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Modervarumärket är det 
Bloomy Ideas AB, inom anbudsområdet strategisk och kreativ byrå Sport- och Nätspel är det 
Perfect Fools AB, inom anbudsområdet marknads-PR för Modervarumärket, Turspel, Sportspel, 
Nätspel och Casino Cosmopol är det Jung Relations AB, inom anbudsområdet designbyrå är det 
Happy Forsman & Bodenfors AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet 
kommunikationsstöd inom Public Affairs och Corporate Communication är JKL AB. 
 
Utvärderingen omfattade både pris och kvalitet. Den kvalitativa utvärderingen baserades på 
leverantörernas svar på för varje anbudsområde anpassade fiktiva uppdrag, som var och ett 
utvärderades utifrån tre kriterier. Den leverantör som erhöll den högsta poängen sammantaget 
för pris och kvalitet tilldelades avtalet inom respektive anbudsområde.  
 
För mer information kontakta: 
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49. 
 
Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända 
varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen 
att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är 
också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med 
Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök 
www.svenskaspel.se  
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