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Innehåll

Den här årsrapporten presenterar Svenska 
Postkodlotteriet som drivs av Novamedia  
Sverige AB (Org. nr. 556375-6328) som är ett 
operatörsbolag på Sveriges reglerade spel-
marknad. Novamedia Sverige AB driver lotterier 
och producerar populär underhållning på  
uppdrag av Svenska Postkodföreningen  
(Org. nr. 802416-1146). Novamedia Sverige AB 
är ett helägt dotterbolag till Novamedia B.V. 

(Org. nr. 3329 3056) med säte i Amsterdam (NL).
Svenska Postkodföreningen har under 2019 

haft fem lotteritillstånd. 
Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen 

kronor förkortas Tkr, miljoner kronor Mkr  
och miljarder kronor Mdkr. Sifferuppgifter i 
parantes avser år 2018, om inte annat uppges. 
Data baseras på senaste tillgängliga fakta-
underlag framförallt från publicerade källor 

inom branschen och från Spelinspektionen.  
Årsredovisningen för Novamedia Sverige AB  
är reviderad av PwC och årsredovisningen för 
Svenska Postkodföreningen är reviderad  
av KPMG.

Mer information finns att läsa  
på postkodlotteriet.se 

Läsanvisning

3

Vision
Vår övertygelse är att  

världen blir bättre med starka 
ideella organisationer.

Fotografer:  Gunilla von Hall: sidan 2. Eva Edsjö: Framsida samt sidan 4, 5, 7, 16, 17 och 21. Magnus Sandberg: Sidan 6, 9 och 42. Olof Holdar: Sidan 11 och 40. Kristoffer Rozental: Sidan 16. Joakim Ström: Sidan 18. John Guthed: Sidan 20. 
Bavani Aye: Sidan 24. WaterAid/Dennis Lupenga: Sidan 25. Christina Nemell: Sidan 26. Futebol dá força/IFK Trollhättan: Sidan 27. Fältbiologerna: Sidan 27. Roy Beusker Fotografie: Sidan 33.  
Fotografer baksidan: Lars Nybom (Hjärnfonden). Laura Gadziala (Nordens Ark). Louise Johansson (Håll Sverige Rent). Pernilla Pettersson (Mentor). Per Bengtsson (Naturskyddsföreningen). Robin Benigh (Sveriges stadsmissioner).

Sjöräddningssällskapet är en av Svenska Postkodlotteriets 57 förmånstagare. 
Sedan 2007 har de tagit emot 269 miljoner kronor. 

Gå till innehåll
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Vision och missionVision och mission

”Sedan starten har  
Svenska Postkodlotteriets  
lottköpare bidragit med  
11,4 miljarder kronor till  
ideella organisationer.”

Inledning

Svenska Postkodlotteriet 
– gemenskap, glädje och att göra gott
Svenska Postkodlotteriet har underhållit och förverkligat 
drömmar i snart 15 år. Sedan starten har vi överraskat 
vinnare runt om i Sverige och firat tillsammans med hela 
grannskap. Genom åren har det blivit många gemen-
samma vinster och över 1 200 nya miljonärer i Sverige.

Lotteriet har ett viktigt syfte. Att generera pengar för goda ändamål. Det 
var grundarnas vision när konceptet lanserades i Holland 1989 och är så 
än idag. Överskottet av försäljningen går direkt till ideella organisationer 
och deras viktiga arbete. Genom att köpa en lott är du med och bidrar  
till en bättre värld. 

Sedan starten har Svenska Postkodlotteriets lottköpare bidragit  
med 11,4 miljarder kronor till ideella organisationer  
– en hisnande summa! 

Med cirka en miljon kunder fortsätter Postkodlotteriet att vara ett av 
Sveriges största lotterier. Vi syns återkommande i våra olika TV-format och 
våra Grannyror skapar folkfest runt om i landet. 

På följande sidor kan du läsa mer om Svenska Postkodlotteriets arbete, 
insatser under året och utveckling framåt.  

Gå till innehåll
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Året i korthet
2019

George och Amal Clooney på Postkodlotteriets förmånstagarfest 
Föregående års överskott delades ut under festliga former till förmånsta-
garna i Stockholms stadshus. På plats var paret George och Amal Clooney 
som intervjuades av programledaren Rickard Sjöberg. George Clooney är 
en av Postkodlotteriets internationella ambassadörer. 

Världen blir bättre med starka ideella organisationer!

Så bidrar en lott  
till att besegra cancer

Cancerfonden är en av 56 ideella organisationer som 
delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Cancerfonden bland annat till att finansiera 
framstående cancerforskning.

Du har förmodligen en vän eller släkting eller annan anhörig 

som någon gång drabbats av cancer. Varje år får drygt 60 000 

personer i Sverige en cancerdiagnos. Lägg därtill alla andra 

som tvingas brottas med sjukdomens konsekvenser – närstå-

ende som ofta påverkas starkt av oro och stress.

Titta gärna på fotografiet igen. På många sätt är det en 

obegriplig bild. Exakt vad är det som pågår i det där labora-

toriet egentligen? Svårt att säga. Men en sak vet vi. De där 

händerna är våra hjältar. De uträttar stordåd och är resultatet 

av noggrant, konsekvent och långsiktigt arbete. Och framför 

allt – det kan bara utföras av experter.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att 

färre ska drabbas och att fler ska överleva. För att nå dit finan-

sierar de en mängd olika forskningsprojekt – pengar som 

gör att läkare, docenter och professorer plötsligt kan hitta ett 

genombrott i sina tester och studier. Ett extremt avancerat 

arbete som räddar liv. Så man ska inte skämmas över att till 

exempel molekyl-biologiska uppfinningar är något helt obe-

gripligt. Tack och lov finns det andra som behärskar det bättre.

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till Cancerfondens 

viktiga arbete. Tack!

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer, eftersom vår övertygelse är att de gör världen bättre. Sedan starten 2005 
har mer än 10 miljarder kronor delats ut. Cancerfonden har varit med sedan 2008 och har hittills fått 332 miljoner kronor. I sommar uppmärksammar 
vi alla 56 organisationerna här i DN. Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

C A N C E R F O N D E N  A V S N I T T  10  A V  5 6  I  E N  S E R I E  S O M  H A N D L A R  O M  # P O S T K O D E F F E K T E N
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Händer med specialistkompetens som räddar liv. 

Världen blir bättre med starka ideella organisationer!

Så bidrar en lott till att  
göra skogen till en ordbok  

för nyanlända 
Friluftsfrämjandet är en av 56 ideella organisationer som 
delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Friluftsfrämjandet till att visa barn och vuxna 
vägen ut i den svenska naturen. Oavsett var de är födda. 

– Titta! En snigel! 

Ibrahim är ledare för en grupp som besöker Kullaberg. 

Barnen flockas genast kring honom. På arabiska är det halzun, 

säger han till sin ledarkollega Lovisa från Höganäs. 

Aisha börjar gnola lite och de vuxna fyller i. Sången ”Lilla 

Snigel” kan de alla sjunga, även om det i övrigt kämpas med 

svenskan. Men skogen fungerar som en jättestor ordbok. Varje 

gång gruppen ses, läggs några nya begrepp till i vokabulären. 

Friluftsfrämjandet i Höganäs har regelbundet träffar där alla 

kan mötas i naturen; barn, ungdomar, vuxna och äldre. 

Ibrahim kom från Syrien för ett par år sedan. Idag leder han 

tillsammans med Lovisa de träffar som utgör en självklar länk 

mellan arabiskan, det svenska språket och skogen i Kullaberg. 

Inom Friluftsfrämjandet finns ungefär 7 000 Lovisa och 

Ibrahim; ledare som visar barn och vuxna ut i naturen. De är 

själva hjärtat i organisationen och de skapar samhällsföränd-

ring varje dag med hjälp av paddeläventyr, längdskidor och 

vandringar i fjällen eller i Kullabergs skogar.

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till  

Friluftsfrämjandets viktiga arbete. Tack!

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer, eftersom vår övertygelse är att de gör världen bättre. Sedan starten 2005 har 
mer än 10 miljarder kronor delats ut. Friluftsfrämjandet har varit med sedan 2010 och har hittills fått 66 miljoner kronor. I sommar uppmärksammar vi 
alla 56 organisationerna här i DN. Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T  A V S N I T T  4  A V  5 6  I  E N  S E R I E  S O M  H A N D L A R  O M  # P O S T K O D E F F E K T E N
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– Titta! En snigel! Ibrahim och Lovisa besöker Kullaberg med en grupp nyanlända. 

Världen blir bättre med starka ideella organisationer!

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer, eftersom vår övertygelse är att de gör världen bättre. Sedan starten 2005 
har mer än 10 miljarder kronor delats ut. SOS Barnbyar har varit med sedan 2008 och har hittills tagit emot 251 miljoner kronor. I sommar 
uppmärksammar vi alla 56 organisationerna här i DN. Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

 Så bidrar en lott till trygghet  
för nästa generation 

SOS Barnbyar är en av 56 ideella organisationer som delar 
på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder 
SOS Barnbyar bland annat till familjestärkande program  
i Moçambique. 

Moçambique har utsatts för kraftiga naturkatastrofer det 

senaste året. De som drabbas hårdast är de redan mest utsatta 

– barn som lever i otrygghet. I samhällen med utbredd fattig-

dom riskerar fler familjer att splittras och fler barn att bli över-

givna. För att stärka barn och familjer samarbetar SOS Barnbyar  

därför med olika gräsrotsorganisationer i landet.  

De anordnar barn- och ungdomsverksamheter, särskilda  

mammaklubbar, föreläsningar, ger bidrag till skolmaterial,  

startar sparlåne grupper och ger familjer möjlighet att odla 

grönsaker på kommunens mark för eget bruk och försäljning. 

De här familjestärkande insatserna gör både individen och  

sam hället starkare. Barnen ges möjlighet att gå i skolan, utbilda  

sig och få växa upp i trygghet; en viktig förutsättning för att  

bli själv för sörjande som vuxna. 

SOS Barnbyar har i mer än 70 år arbetat för att inte ett enda 

barn ska växa upp ensamt. Tack vare deras långsiktiga arbete i 

135 länder tillåts fler barn växa upp till starka och självständiga 

individer. SOS Barnbyar ger sig inte och arbetar ständigt för att 

hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. Det 

gör skillnad för generationer framåt. 

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till SOS Barnbyars 

viktiga arbete. Tack!

De här barnen i Moçambique kan växa upp i trygghet tack vare SOS Barnbyars familjestärkande program.

Foto: Ellen Borell

S O S  B A R N B YA R  A V S N I T T  3 3  A V  5 6  I  E N  S E R I E  S O M  H A N D L A R  O M  # P O S T K O D E F F E K T E N

Med en lott bidrar du till… Under sommaren presenterades varje förmånstagare i en helsides-
annons i Dagens Nyheter. På så sätt ökar vi medvetenheten om organisationernas viktiga arbete. 

1,4 

Under 2019  
har sammanlagt 

miljarder kronor  
delats ut i vinster till lyckliga vinnare

3,6 miljarder kronor blev årets sammanlagda lottintäkt

Guldkväll – ett möte 
mellan vinnare och 
förmånstagare

I oktober vann 1 400 lottköpare en helt ny upp-
levelsevinst – en skräddarsydd helg i Stockholm 
som avslutades med en galakväll på lördagen. 
Artister underhöll och samtalade med utvalda 
förmånstagare på scen. Vinsten fick högsta 
betyg av deltagarna på plats. 

Certifiering för ökad säkerhet 
Kundernas trygghet är mycket viktigt för  
lotteriet. 2019 certifierades Postkodlotteriet  
i IT- och informationssäkerhet enligt  
inter nationell ISO-standard. 

Föreningen BirdLife Sverige 
tillkom som ny förmånstagare under året.  
Vid årsslutet hade Postkodlotteriet totalt  
57 förmånstagare. 

1 023  
MILJONER  

kronor delades ut till 57 ideella  
organisationer

Största Grannyran någonsin:  
209 miljoner till Agnesberg 
Grannar i postnummer 424 38 i Agnesberg utanför Göteborg hade all anledning att fira. Där landade 
årets sista och största Grannyra någonsin och lyckliga vinnare fick dela på hela 209 miljoner kronor. 
Övriga grannyror lottades fram till Söderbärke i Dalarna och Våxtorp i Halland som fick dela på 103 
respektive 107 miljoner kronor. 

Gå till innehåll
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Glada förmånstagare vid utdelningen av 2018 års 
lotteriöverskott i Stockholms stadshus, mars 2019. 

Så fungerar Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet har cirka en miljon 
kunder i Sverige och tillsammans har de  
närmare 1,6 miljoner lotter. Under 2019 blev 
den totala intäkten 3,6 miljarder kronor.

Dessa pengar går till Svenska Postkod-  
 för eningen – en ideell förening som innehar 
en spellicens från tillsynsmyndigheten  
Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspek-
tionen) att driva Postkodlotteriet.

Av lottintäkterna går 40 procent tillbaka till 

kunderna i form av lotterivinster. Under 2019 
var summan 1,4 miljarder kronor. Vinstandelens 
storlek är reglerad i spellagstiftningen.

Novamedia Sverige AB har fått i uppdrag  
av Postkodföreningen att driva den operativa 
verksamheten. Postkodföreningen ersätter 
operatörsbolagets driftskostnader som  
inkluderar personal, marknadsföring, hyra 
samt licens avgift. Den sistnämnda licens-
avgiften går bland annat till att utveckla  

produkten och att starta nya postkodlotterier. 
Postkodföreningens styrelse fördelar lotteri-

över skottet till godkända ideella organisationer, så 
kallade förmånstagare, som även är medlemmar 
i föreningen. 2019 uppgick överskottet  
till 1 023 miljoner kronor som fördelades till  
57 förmånstagare. Lottintäkter redo visas enligt 
Spelinspektionens rapporteringskrav.
På sidan 34–37 finns mer utförlig information om 
hur verksamheten är organiserad.

Inledning

... och 54 �er förmånstagare

Försäljningskostnader 
t ex reklam

Personalkostnader

Övriga kostnader 
t ex hyra

Novamedia Sverige AB 
Licensavgift

 

!

Driftskostnaderna
inkluderar:

Lottintäkter
3,6 Mdkr

Cirka en miljon kunder 
har tillsammans närmare 
1,6 miljoner lotter.

Lotteritillstånd

Driftskostnader
Drygt 1 Mdkr

Lotterivinster
1,4 Mdkr

Överskott
Drygt 1 Mdkr

Gå till innehåll
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Managing Directors har ordet

Fortsatt stark position  
på en föränderlig marknad 
2019 förändrades den svenska spelmarknaden i grunden. En ny  
spellag stiftning med ett nytt licenssystem trädde i kraft och därmed  
har hela spelbranschen fått nya förutsättningar. Utifrån den nya  
omregleringen tillhör Svenska Postkodlotteriet den del av marknaden  
där lotteriverksam heter, vars överskott går till allmännyttiga ändamål,  
ingår. Året har inneburit omfattande förberedelser, såsom en  
ISO-certifiering i informationssäkerhet, för att stå redo inför 2020  
då lagstiftningen börjar gälla även för oss.

I slutet av året fick Svenska Postkodföreningen 
beviljat spellicens för kommande fem år, 
2020 –2024. Därmed kan vi långsiktigt trygga 
vår position på marknaden och fortsatt säkra 
ett viktigt finansiellt stöd till de närmare sextio 
ideella organisationer som är våra förmånsta-
gare. Att verka på spelmarknaden ställer höga 
krav och innebär också ett ansvar gentemot 
våra kunder. Lotterier är de minst riskfyllda 
spelen på spelmarknaden och postkodlotten 
är en trygg produkt med låg andel av spel-
beroende. Men det betyder inte att vi lutar  
oss tillbaka, vi kommer fortsatt engagera oss 
och bli ännu bättre. 

Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat 
för 2019. Den totala omsättningen blev 3,6  
miljarder kronor, vilket gjorde det möjligt att 
dela ut drygt 1 miljard till våra förmånstagare. 
Lotterivinsternas andel av omsättningen var 
40 procent och uppgick till 1,4 miljarder kronor.  
I december avvecklades affärsområdet bingo 
och skrap lotter online. Framöver kommer vårt 
fokus att vara på lotteriverksamheten, där vi har 
störst möjlighet att bidra till civilsamhället. 

Postkodlotteriet har även under året ökat i 
antalet kunder. Idag är cirka en miljon svenskar 
kunder i lotteriet. Det är tack vare dem som för-
månstagarna får ett återkommande finansiellt 

stöd till långsiktig förändring. Det uppmärk-
sammade vi i flera aktiviteter under hösten 
2019. Höjdpunkten var en helg i oktober då 
1 400 vinnare fick en skräddarsydd guldhelg i 
Stockholm. Den avslutades med galamiddag 
där svenska artister uppträdde och förmåns-
tagare berättade vad de kan åstadkomma med 
bidraget från varje köpt lott. Kundnöjdheten 
från evenemanget var rekordhög. 

Under sommaren återupprepade vi före-
gående års framgångsrika kampanj i Dagens 
Nyheter, där varje förmånstagares arbete  
presenterades i en helsidesannons. Att berätta 
om förmånstagarnas viktiga roll för en positiv 

samhällsutveckling är en betydelsefull del av 
vårt arbete. 

Vi vill också vara en hållbar lotteriverksamhet. 
Varje vinst och evenemang klimatkompen  se-
ras och 2019 minskade vi våra koldioxidut släpp 
med 15 procent från föregående år. Under året 
var 97 procent av vår energiförbruk ning från 
förnybara källor och vår pap perskonsumtion  
är till 100 procent märkt med FSC eller Svanen. 
Vi vill även vara en utvecklande arbetsplats.  
Vi är mycket stolta över att hela 92 procent i 
årets medarbetar under   sök ning svarade att  
de skulle rekommendera Novamedia Sverige  
som arbetsgivare.

Sedan starten i Sverige för femton år sedan 
har 11,4 miljarder kronor fördelats till ideella 
organisationer. Vårt överskott har skapat för-
ändring i Sverige och i världen. Och det tack 
vare alla våra fantastiska kunder runt om i  
landet. Men vi är inte klara. Nu tar vi Postkod-
lotteriet in i ett nytt decennium.

Stockholm, mars 2020
 
Cecilia Bergendahl, Anders Årbrandt, Eva Struving
Managing Directors, Novamedia Sverige AB

”Sedan starten  
i Sverige för femton  
år sedan har  
11,4 miljarder kronor 
fördelats till ideella 
organisationer.”

Gå till innehåll
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En spelmarknad  
i förändring
2019 förändrades den svenska spelmarknaden. Då skedde en omreglering som innefattar 
en ny lagstiftning och ett nytt licenssystem. De övergripande målen för omregleringen är 
hög kanalisering, fortsatt goda förutsättningar för allmännyttiga lotterier samt ett större 
ansvar i att förebygga spelberoende. Enligt övergångsbestämmelser kommer den nya 
lagen gälla för Svenska Postkodlotteriet först från den 1 januari 2020.

Den 1 januari 2019 började den nya spellagen 
gälla i Sverige. Den reglerar vilka som får 
erbjuda spel och lotterier på den svenska 
marknaden och under vilka förutsättningar 
detta får göras. Marknaden har delats in i tre 
reglerade delar; 
• En del för Svenska Spels lotteriverksamhet 

samt för ideella föreningars lotteriverksam-
het, vars överskott går till allmännyttiga 
ändamål. Postkodlotteriet tillhör denna del. 

• En konkurrensutsatt licensdel med bland 
annat vadhållning, häst- och sportspel samt 
nätkasinon. Här återfinns Svenska Spel, ATG 
samt de privata aktörer som beviljats licens. 

• En del för fysiska kasinon och spelautomater. 
Denna del är reserverad för Svenska Spel. 

För Postkodlotteriet har året inneburit 
om fatt ande förberedelser som har resulterat i 

certifieringar inom informationssäkerhet och 
tekniska krav i lotteriverksamheten. Utöver 
detta har Postkodlotteriet även säkerställt att 
interna rutiner och processer är uppdaterade 
utifrån de nya lagkraven. 

Licenssystem
Det nya regelverket ska skapa ordning på 
spelmarknaden. Tidigare har bolag baserade  
i utlandet vänt sig mot den svenska markna-
den men inte omfattats av samma regelverk. 
Alla aktörer som erbjuder spel till svenska  
konsumenter behöver nu en licens. Vid årets 
slut hade Spelinspektionen tilldelat licenser 
till 95 bolag med mer än 200 olika varumärken 
(licenser för allmännyttiga ändamål ej med-
räknat) samt dragit in en licens. Myndigheten 
har också utdelat varningar samt krävt bolag 

som brutit mot spellagen på sanktionsavgifter. 
Samtliga beslut har blivit överklagade. 

Spelinspektionens officiella statistik visar  
att omsättningen för den reglerade spelmark-
naden 2019 var cirka 24,8 miljarder kronor  
(efter utbetalda vinster till spelarna). Spelin-
spektionen uppskattar att cirka 90 procent av 
marknaden är reglerad med en svensk licens. 

Postkodlotteriet har en licens för sin lotteri-
verksamhet som gäller för perioden 2020–2024.

Spelbranschens riksorganisation 
Anders Årbrandt, Managing Director på 
Postkod lotteriet, innehar rollen som ordfö-
rande i Spelbranschens riksorganisation,  
Sper, som driver frågan om självreglering för 
spelbran schen. Sper har tydliga riktlinjer för 
mark nads föring av spel och för spelansvar, 

Omvärld/trend

Spelmarknadens tre reglerade  
delar utifrån omsättning

■	 	Allmännyttiga lotterier samt  
Svenska Spels lotteriverksamhet 

■	 Konkurrensutsatt licensdel

■	 Fysiska kasinon och spelautomater

som alla medlemmar förbinder sig att följa. 
Organisationen arbetar för att höja spelbran-
schens anseende och samlar licensierade 
spelbolag och lotterier från samtliga tre regle-
rade delar av den svenska spelmarknaden.

Säkra civilsamhällets finansiering 
Vi är övertygade om att världen blir bättre 
med ett starkt civilsamhälle och kan med vårt 
lotteriöverskott stötta ideella organisationer 
långsiktigt. Det är viktigt att säkra möjlighe-
ten till ett så stort överskott som möjligt från 
lotteriet. Postkodlotteriet driver därför ett 
aktivt påverkansarbete. Under 2019 arrange-
rades bland annat seminarium i Almedalen 
och återkommande möten med företrädare 
från regering såväl som riksdag. 

En av de viktigaste frågorna Postkodlotteriet 

drev inför omregleringen var den om fortsatt 
skattebefrielse för allmännyttiga lotterier, något 
som hörsammades och blev ett av målen med 
den nya spellagen. 

Under året fortsatte påverkansarbetet med 
att tydliggöra lotteriets roll och utmaningar  
på den omreglerade marknaden. Postkod-
lotteriet har träffat politiker och myndigheter 
och berättat om vilka utmaningar som finns i 
den nya spellagen. Det är viktigt att påminna 
om att marknaden är uppdelad i tre delar med 
olika regleringar och att det bör tas hänsyn  
till de speci fika förutsättningar som de allmän-
nyttiga lotterierna har när lagen uttolkas. 
Endast så kan riksdagens mål om att säkra 
finansieringen från allmännyttiga lotterier till 
civilsamhället uppnås.

”Fortsatt skattebefrielse 
för allmännyttiga lotterier 
hörsammades och blev  
ett av målen med den  
nya spellagen.”

John Weinerhall (M), Anna Sibinska (MP) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) frågas ut av Rickard Sjöberg under 
Postkodlotteriets seminarium i Almedalen 2019.

Gå till innehåll
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Verksamhet

1,4 miljarder  
till glada vinnare 
Postkodlotteriet har ett unikt lotterikoncept som bygger på att kunderna  
vinner tillsammans med sina grannar. Alla grannar som har en postkodlott och 
bor inom samma postnummer eller postkod får vara med och dela på vinsten. 
Varje månad deltar nära en miljon kunder med närmare 1,6 miljoner lotter. 
Under 2019 fick vinnarna dela på drygt 1,4 miljarder kronor i vinster. Vid årets 
slut kunde ytterligare 51 kunder titulera sig miljonärer.

Ett lottnummer i Postkodlotteriet bygger på 
kundens bostadsadress och består av tre 
delar. Den första är postnumret. Sedan följer 
två bokstäver som tillsammans med post-
numret bildar en postkod (ett mindre geogra-
fiskt område inom postnumret). Den sista 

delen av lottnumret är tre siffror och personlig 
vilket gör varje postkodlott unik. Utlottningar 
sker under hela året och dragningar görs  
utifrån de olika delarna av lottnumret. När  
ett postnummer dras – vinner alla grannar i 
postnumret. När dragningen gäller postkod 

– vinner alla grannar inom postkoden. Utlott-
ningar sker även på det unika lottnumret och 
då tillfaller vinsten en enskild vinnare. 

Lotteriet är en prenumerationstjänst och  
priset för en postkodlott är 170 kronor per månad. 

Nya vinnare varje dag
Varje dag presenteras nya vinnare i Postkod  lott-
eriet. Under veckorna finns möjlighet att vinna 
pengar, varuvinster eller extralotter. På fredagar 
dras en postkod där grannar i det vinnande 
området får dela på en miljon kronor. På lördagar 
lottas en miljon kronor ut till ett postnummer 
och ytterligare en miljon till postkoden i samma 
område. Under året har vinstutdelarna Sandra 
Dahlberg, Putte Nelsson, Christian ”Kicken”  
Lundqvist, Jesper Blomqvist och Daniel Paris åkt 
runt i landet och överraskat vinnare som får dra 
fram vinstsumman ur guldkuvert. Över hundra 
postkodfester har anordnats över hela Sverige 
där grannar tillsammans har firat sin vinst. På  
lördagar delas även en bil ut till en lycklig vinnare 
i det dragna postnumret. 

Varje månad lottas också varuvinster ut till  
ett sammanlagt värde av 158 miljoner kronor 

924 15 JG 014
Ditt postnummer

Din postkod

Ditt lottnummer

Ett lottnummer består av tre delar

Läs vidare på sidan 16

• Under 2019 delades 1,4 miljarder kronor ut i vinster  
– från Abisko i norr till Trelleborg i söder. 

• Totalt har 10 159 olika postnummer vunnit någon  
vinst i Postkodlotteriet under året.

• 1 015 perso ner har vunnit minst 100 000 kronor.

• Ytterligare 51 personer kan numera titulera sig miljonärer. 

• Över hundra postkodfester har anordnats över hela  
Sverige där grannar tillsammans har firat sin vinst.

Vinnare i  
hela Sverige 
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Verksamhet

Vinnare i Söderbärkes Grannyra  
fick tillsammans 103 miljoner   
I maj drogs postnumret 777 60 och Postkodlott-
eriets första Grannyra för året hamnade i det lilla 
samhället Söderbärke i södra Dalarna. Vinnarna 
i postnumret fick tillsammans dela på hela 103 
miljoner. På plats var Sören som tog hem den 

högsta enskilda vinsten på 29,4 miljoner. 
Sören är 72 år och har varit byggnadsarbetare 

under hela sitt yrkesverksamma liv och ännu 
inte gått i pension. I många år har han byggt på 
sitt eget hus, men det är långt ifrån färdigt. 

– Det är ofattbart. Nu kommer jag att kunna 
göra klart mitt livsverk – att bygga klart mitt 
hus. Dessutom vill jag resa till Memphis och  
Las Vegas. Jag är ett stort fan av Elvis Presley  
och alltid önskat att få åka dit. 

för helåret. Vinnarna har möjlighet att själva välja 
vinst bland ett antal kvalitetsprodukter alterna-
tivt ta ut vinsten i kontanter – eller att skänka 
vinstsumman till valfri förmånstagare. Även så 
kallade specialvinster lottades ut varje månad till 
ett sammanlagt värde av 270 miljoner kronor  
för helåret. 

Under året fanns även möjlighet att spela bingo 
och köpa skraplotter på postkodlotteriet.se. För 
detta hade Postkodföreningen fyra särskilda  
tillstånd för bingo och skraplotter online. Av 
in täkt erna gick 48 procent tillbaka till kunderna 
i form av vinster. Under året beslöts att inte 
ansöka om licens för kommande period utan 
istället fokusera på lotteriverksamheten, där 
möjligheten att bidra till civilsamhället är som 
störst. Kunderna blev informerade och spelen 
fasades ut successivt. I december avvecklades 
online-verksamheten.  

Största Grannyran  
i lotteriets historia
Årets största vinstutdelning kallas Grannyra 
vilken genomförs tre gånger per år. I  
Grann yran får de lottköpande grannarna i  
ett postnummer dela på en tredjedel av en 
mång miljonpott. Två tredjedelar går till den 
vinnande postkoden. Vinsten i Grannyran 
bestäms utifrån antalet lotter kunden har,  
samt antalet månader som kunden har varit 
med i Postkodlotteriet under innevarande  
år. 2019 landade den första Grannyran i  
Söderbärke (103 Mkr) och den andra i Våxtorp 
(107 Mkr). Den sista, den 41:a i ordningen, kom 
till Agnesberg där hela 209 miljoner kronor 
delades ut till de glada vinnarna. Det är den 
största vinsten sedan Postkodlotteriet startade. 

Postkodresa till Rhodos 
Postkodresan arrangeras tillsammans med 
Ving och är en unik specialvinst. I april  
lämnade 145 vinnare Sverige för den grekiska 

”Det är ofattbart.  
Nu kommer jag att  
kunna göra klart mitt 
livsverk – att bygga  
klart mitt hus.”
Sören, 72 år

ön Rhodos. Varje vinnare fick ta med sig fyra 
personer och hela gruppen bestod av närmare 
700 semesterfirare. På plats var program ledare 
Rickard Sjöberg, Postkodlotteriets vinst-
utdelare och artisten Eric Gadd som alla 

underhöll gästerna och deltog i olika aktivi-
teter under veckan. Vinsten fick högsta betyg 
av del tagarna i efterföljande utvärdering. 
Resan klimatkompen seras precis som övriga  
varu vinster i lotteriet. 
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Tack för att du bidrar 
till en bättre värld
Genom att vara med i Postkodlotteriet är du med och bidrar till en bättre värld. 
Sedan starten har 11,4 miljarder kronor delats ut till ideella organisationer.  
Under 2019 tackade Postkodlotteriet sina kunder och uppmärksammade dem  
på allt gott de bidrar till. Det gjordes genom ett antal olika aktiviteter och  
genom en helt ny vinst – Guldkväll. 

Guldkväll – ett möte  
mellan vinnare och  
förmånstagare
 I oktober var det premiär för en helt ny vinst,  
en skräddarsydd helg med övernattningar i 
Stockholm och aktiviteter på dagarna.  
På lördagskvällen bjöds det in till Guldkväll  
– en stor gala i centrala Stockholm. Flera  
hundra vinnare med sällskap bjöds på  
trerätters middag och uppträdanden från  
artisterna Petter, Magnus Carlson och  
Lisa Nilsson. Fredrik Lindström underhöll  
och Rickard Sjöberg var kvällens konferencier. 

På plats var även representanter från 

Postkodlotteriets förmånstagare. På scen 
be rättade Barncancerfonden och WWF om  
vad de kan åstadkomma med de medel som 
kommer från Postkodlotteriets kunder. Petra 
Tötterman Andorff, generalsekreterare på 
kvinno rättsorganisationen Kvinna till Kvinna, 
samtalade med sångerskan Lisa Nilsson om 
kvinnors utsatthet och hur de stödjer kvinnor  
i krig och konflikt. 

Kvällen blev en viktig länk mellan kunder och 
förmånstagare och skapade en större förståelse 
för vad en lott faktiskt bidrar med. Evenemanget 
fick högsta betyg från kvällens gäster i en efter-
följande utvärdering.

Postkodlotteriet tackade även sina kunder i en 
större kampanj med rubriken ”Med en lott bidrar 
du till…” i en rad kanaler som utomhustavlor, tv, 
annonser i tryckta medier och i digitala kanaler. 

Under två helger sändes även special pro gram 
av Postkodmiljonären för att uppmärksamma 
vad en lott kan bidra till. Personer som har en 
nära koppling till Läkare utan gränser samt 
Autism- och Aspergerförbundet, förmånsta-
gare till Postkodlotteriet, var med i programmet 
och tävlade. Klipp från programmen publi-
cerades i sociala medier och fick viral spridning.

Under hösten fick Postkodlotteriets 
kunder ta del av en specialutgåva av  
en kokbok med recept som förändrar 
världen. Boken är skriven av bland 
annat Johan Rockström, med förord av 
Gunhild Stordalen, och är ett 
samarbete mellan stiftelsen EAT och 
Stockholm Resilience Centre.

Verksamhet

Med en lott bidrar
du till att skydda
hotade djur
Tack vare dig kan 56 organisationer
göra världen bättre. Bland andra
Nordens Ark.

Persisk leopardunge 
uppfödd på Nordens Ark.

postkodlotteriet.se
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Artisterna Petter, Magnus Carlson 
och Lisa Nilsson har alla ett 
personligt engagemang i någon 
av förmånstagarnas frågor.
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Populär helgunderhållning
TV är en viktig kanal för Postkodlotteriet. Varje 
vecka, året runt, sändes något av de tre pro-
grammen; Postkodmiljonären, Drömpyramiden 
eller En ska bort i TV4. Programledare är Rickard 
Sjöberg. TV-programmen under håller tittarna 
samtidigt som det aktualiserar Postkodlotteri-
ets varumärke. I varje avsnitt visas redaktionella 
inslag från veckans vinstutdelning där vinnare 
överraskas med guldkuvert. 

Frågesportprogrammet Postkodmiljonären 
är fortsatt ett av Sveriges mest populära TV- 
program. Under 2019 hade programmet cirka 
700 000 tittare i genomsnitt varje fredag och 
lördag med en genomsnittlig tittarandel på 
27,8 procent. 

Drömpyramiden är frågesportprogrammet 
där par tävlar om sina drömmar. Det gäller att 
svara snabbt och rätt för att nå så högt upp som 

möjligt i en pyramid fylld av drömvinster värda 
totalt en miljon kronor. 

I programmet En ska bort handlar det om 
bilder. Det tävlande paret får se en rubrik och 
ett antal bilder. Den bild som inte passar ihop 
med rubriken är den som ska bort. Även här 
har de tävlande chans att vinna upp till en  
miljon kronor.

Verksamhet

Postkodlotteriets profiler 
Programledaren Rickard Sjöberg har varit med 
sedan Svenska Postkodlotteriet startade och är 
sedan dess lotteriets ambassadör och ansikte 
utåt. Han syns varje vecka i något av lotteriets 
olika TV-program.

Sandra Dahlberg, Putte Nelsson, Christian 

”Kicken” Lundqvist, Jesper Blomqvist och 
Daniel Paris är Postkodlotteriets vinstutdelare. 
Varje vecka besöker de vinnare över hela  
landet och överraskar dem med vinstcheckar  
i guldkuvert.

Överraskningarna filmas och blir redaktionella 

inslag som visas i bland annat Postkodmiljonären. 
De kända profilerna blir snabbt igenkända i  
sina röda jackor och glatt mottagna av lotteriets  
vinnare. På så sätt levandegör de Postkodlotte-
riets varumärke samtidigt som de stärker rela-
tionen till kunderna.

Rickard Sjöberg,  
programledare
– Jag är lyckligt lottad som får leda de populära TV- 
pro grammen och vara värd för Grannyror. Men det allra 
bästa är vetskapen om stödet till alla ideella organisationer. 

Christian ”Kicken” Lundqvist,  
vinstutdelare och trummis 
– Jag älskar att överraska vinnare över hela landet. Det  
är ett härligt jobb och i slutet av dagen känner jag mig  
själv som en vinnare. 

Sandra Dahlberg,  
vinstutdelare och artist
– Att få dela ut livsomvälvande vinster får mig att  
känna mig som jultomten. Jag är mycket privilegierad  
som får göra detta året om. 

Jesper Blomqvist, vinstutdelare  
och f.d. fotbollsspelare
– Jag är mest stolt över att Postkodlotteriet är en  
av världens största privata givare till välgörenhets-
organisationer. Det är en fantastisk känsla. 

Putte Nelsson,  
vinstutdelare och körledare
– Jag har verkligen ett fantastiskt jobb eftersom jag  
får dela ut vinster och träffa vinnare över hela Sverige.  
Jag är stolt över att vara en del av Postkodlotteriet. 

Daniel Paris,  
vinstutdelare och influencer 
– Jag såg Postkodmiljonären som barn och älskar  
programmet. Nu är jag själv en del av Postkodlotteriet  
och det är verkligen en ära. 

Gå till innehåll
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Årligt miljardstöd  
stärker civilsamhället
Postkodföreningen har sedan starten fördelat 11,4 miljarder kronor till  
civilsamhället. Stödet går till ideella organisationer som arbetar inom olika  
fokusområden som exempelvis barns rättigheter, miljö och klimat, hälsa och  
forskning. Tack vare Postkodlotteriets många trogna kunder har Postkodföreningen 
en unik ställning och är en viktig finansiär till den ideella sektorn i Sverige. 

Närmare sextio organisationer är idag för-
månstagare till Postkodlotteriet. Det betyder 
att de får ta del av lotteriets överskott som  
fördelas en gång per år. Organisationerna är 
verksamma inom olika områden, men har  
alla gemensamt att de strävar efter att driva 
samhällsutvecklingen i en positiv riktning. 
Postkodlotteriet grundades just av det syftet; 
att genom sin affär generera medel för att 
stärka ett starkt civil samhälle och på så sätt 
bidra till en bättre värld. 

Det är Postkodföreningens styrelse som 
beslutar utifrån ett antal fastställda kriterier vilka 
organisationer som kan bli förmånstagare.  
Spelinspektionen granskar och godkänner slut-
ligen medlemskapet i Postkodföreningen. 2019 
tillkom BirdLife Sverige som ny förmåns tagare. 
De arbetar bland annat med att främja 

utforskandet och skyddet av landets fågelfauna 
och natur samt att hos allmänheten väcka och 
underhålla intresset för fågellivet, naturen och 
ett aktivt friluftsliv. Vid årsslutet hade Postkod-
lotteriet totalt 57 förmånstagare. 

Hur lotteriöverskottet fördelas mellan  
förmånstagarna sker utifrån en modell som  
Postkodföreningens styrelse har beslutat och 
som är godkänd av Spelinspektionen. 

På sidan 36–37 kan du läsa mer om hur 
beslutsprocessen för att bli förmånstagare  
samt hur fördelningen av överskottet går till.

Icke öronmärkta medel ger flexibilitet 
Merparten av lotteriöverskottet till förmåns-
tagarna, det så kallade basstödet, är icke  
öronmärkt. Förmånstagarna har den största 
kunskapen att avgöra vad medlen ska 

användas till och är därmed de som är bäst 
lämpade att prioritera sina insatser. 

Stöd till specifika projekt
Utöver basstödet finns det möjlighet för för-
månstagarna att även få ekonomiskt stöd till 
specifika projekt från en årlig specialprojekt-
fond. Projekten som beviljas stöd ska vara  
långsiktigt hållbara och presentera konkreta 
lösningar på identifierade behov. Ambitionen 
är också att inspirera till att utveckla och tillföra  
ny kunskap inom aktuella frågor där behoven  
är stora. Projekten löper upp till fyra år och  
sam arbete mellan förmånstagare uppmuntras. 

Härutöver beviljas även projektstöd via  
Postkodstiftelsen vilket beskrivs på sidan 27.

Stärkt civilsamhälle

Förmånstagare 2019 Lotteriöverskott att fördela 2015–2019

Fördelning av  
lotteriöverskott 2019

Fördelning av lotteriöverskott,  
basstöd 2019

Fördelning av lotteriöverskott

Barns rättigheter

Hälsa och forskning

Miljö och klimat

Människor i utsatta situationer

Samarbete över gränser

Utbildning

Basstöd, icke-öronmärkt

Specialprojekt

Projekt via Svenska Postkodstiftelsen
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Friluftsfrämjandet 
ScouternaUtbildning

Diakonia
Erikshjälpen
Faitrade Sverige
Hand in Hand Sweden 

Kvinna till Kvinna
WaterAid
We Effect

Samarbete  
över gränser

Amnesty International
Civil Rights Defenders
Riksförbundet FUB
Human Rights Watch
Hungerprojektet
Läkare utan gränser
Operation Smile Sverige

Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner
Sjöräddningssällskapet
Svenska Afghanistan-
kommittén
Svenska Röda Korset
Sverige för UNHCR

Människor i  
utsatta situationer

Alzheimerfonden
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Asperger-
förbundet 
Barncancer fonden
Cancerfonden
Hjärnfonden

Hjärt-Lungfonden
Mind
Neuroförbundet
Reumatiker förbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Skidförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté

Hälsa och  
forskning

Birdlife Sverige
Greenpeace
Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen

Nordens Ark
Peace Parks Foundation
Vi-skogen
Världsnaturfonden WWF

Miljö och  
klimat

BRIS
ECPAT Sverige
Friends
Fryshuset
Mentor Sverige
Min Stora Dag
Plan Inter national Sverige
Raoul Wallenberg Academy 

Rädda Barnen
SOS Barnbyar Sverige
Star for Life
UNICEF Sverige 
Stiftelsen World Childhood  
Foundation
World’s Children’s  
Prize Foundation

Barns  
rättigheter

2 %

13 %
24 %

21 %

13 %

27 %

Undantaget Svenska Postkodstiftelsen som agerar inom alla områden 
nedan, mer information på sidan 27.

Sweden
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Specialprojekt som  
möjliggör utveckling
I mars 2019 beviljades ekonomiskt stöd till nio specialprojekt inom ramen  
för de globala hållbarhetsmålen ”Hälsa och Välbefinnande” och ”Fredliga och  
inkluderande samhällen”. Projekten delade på totalt 64,5 miljoner kronor.  
På kommande sidor kan du läsa om några av dessa projekt som på olika  
sätt gör världen bättre.

World Childhood Foundation  
och Erikshjälpen: 

Ur askan i elden
Samstämmig forskning visar att barn mår 
bäst av att växa upp i en familj. Trots det ökar 
antalet barnhem dramatiskt i flera delar av 
världen, även om en majoritet av barnen på 
barn hemmen inte är föräldralösa. World 
Childhood Foundation och Erikshjälpen har 
tillsammans mottagit 8,5 miljoner kronor för 
att genom projektet ”Ur askan i elden – barn-
hem är inga hem för barn” förebygga att barn 
far illa när de separerats från sina familjer samt 
se till att de får tillgång till det stöd och den 
hjälp som de har rätt till. Huvudfokus är att 
barn inte ska placeras på institution i onödan, 

men också att barn som placeras i olika typer 
av foster familjer har tillgång till uppföljning 
och professionellt stöd. 

– Både vi på Childhood och Erikshjälpen har 
länge arbetat med frågan och det finns ett starkt 
engagemang inom båda organisationerna. 
Detta projekt ger oss resurser och ramar för att 
tillsammans utveckla konkreta stödinsatser som 
hjälper barn långsiktigt, säger Britta Holmberg, 
programchef på World Childhood Foundation. 

Syftet är också att säkerställa att metoder, 
som i framtiden kommer att användas av  
ländernas socialtjänster, bygger på kunskap 
och evidens samt att risker minimeras. Insatsen  
förväntas leda till skalbara modeller som är 
praktiskt genomförbara i länder oavsett var  
de befinner sig i sin utveckling. 

Hungerprojektet  
och WaterAid: 

Att fylla fem
I Malawi dör vart tjugonde barn innan sin fem-
årsdag av orsaker som går att förebygga, bland 
annat undernäring. I specialprojektet ”Att fylla 
fem” går organisationerna Hungerprojektet 
och WaterAid ihop för att minska barnadöd-
ligheten genom att fokusera särskilt på bete-
endeförändring kring nutrition och hygien hos 
dem som har inflytande över barnens utveck-
ling, som föräldrar och personal på barnhälso-
center. Projektet har mottagit 9 miljoner kronor 
och kommer omfatta tjugo byar i landsbygds-
distriktet Zomba och beräknas nå fler än 
21 000 personer.

– Vi är väldigt glada över att med stöd från 
Postkodlotteriet kunna starta upp projektet  
”Att fylla fem” tillsammans med Hungerprojektet, 
och därmed kunna bidra till minskad barna-
dödlighet i Malawi, säger Cecilia Chatterjee- 
Martinsen, generalsekreterare på WaterAid.

Gör stor skillnad
– Det är fantastiskt glädjande att vi har fått 
pengar till detta viktiga projekt. Med våra olika 
expertkunskaper inom näring, vatten och sani-
tet kommer vi tillsammans att göra stor skillnad 
för de allra minsta barnen i de samhällen vi  
verkar. Partnerskap som detta är en oerhört  
viktig komponent i arbetet med att nå de  
globala målen till år 2030, säger Silvia Ernhagen, 
vd Hungerprojektet. 

Stärkt civilsamhälle

”I specialprojektet  
Att fylla fem går  
organisationerna  
Hungerprojektet och  
WaterAid ihop för att  
minska barnadödligheten  
i Malawi.”

Gå till innehåll
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Alzheimerfonden:

Fight Dementia 
Idag finns cirka 10 000 unga anhöriga med en 
förälder med demenssjukdom i Sverige. 
Demens är inget normalt åldrande. Det är ett 
samlingsnamn på en mängd sjukdomar/
skador som kan drabba hjärnan och förstöra 
förmågan att tänka och agera logiskt. Den 
som är drabbad visar ofta ett beteende som 
avviker från det omgivningen är van vid.  

Unga anhöriga är ofta utsatta och påverkas 
starkt av situationen. 

Alzheimerfonden har fått 5 miljoner kronor 
för att under tre år förstärka sin verksamhet för 
unga anhöriga med föräldrar som drabbats av 
demenssjukdom. 

– Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta 
vårt arbete att ge unga anhöriga ett bra stöd. 
Vår målsättning är att bygga upp lokala och 
regionala mötesplatser och initiera en nationell 
utbildningssatsning för alla parter som är runt 

den sjuka föräldern, säger Liselotte Jansson, 
generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Alzheimerfonden kommer även fortsätta  
att satsa på den mycket uppskattade läger-
verksamheten som finns på flera platser i  
landet – nu med större fokus på hälsa, motion 
och kost samt barns rättigheter och välbe-
finnande. En viktig del i projektet är också en 
nationell utbildningssatsning för alla yrkes-
grupper som arbetar med demenssjuka och 
deras anhöriga. 

Stärkt civilsamhälle

Skogen som tog slut 
Naturskog är skog som fått växa ostört utan att avverkas och  
återplanteras. Det är intakta ekosystem och har därför en rik  
biologisk mångfald. Idag har dock Sverige lite naturskog kvar,
då den större delen av svenska skogar är odlad. I detta projekt gör 
Fältbio logerna en insats för att rädda Sveriges sista naturskogar  
och de många arter som lever där. Projektet ska ta fram pedagogiskt  
material, film, folkbildning och opinionsbildning. För att leva upp 
till ambitionerna om att vara en naturskyddsmedveten nation, 
måste Sverige vara oerhört försiktiga med den naturskog som  
finns kvar, vilket detta projekt bidrar till att belysa. Under 2019  
mottog projektet 1,7 miljoner kronor.

Svenska  
Postkodstiftelsen
Som förmånstagare får Postkodstiftelsen årligen 
ta del av lotteriets överskott. Till skillnad från de 
andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte 
slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att 
förmedla dem vidare till olika typer av projekt 
och organisationer i Sverige och internationellt. 

Postkodstiftelsen ger stöd till projekt som utma-
nar aktuella samhälls problem och bidrar till att 
skapa långsiktig positiv förändring. Postkod-
stiftelsens projekt kan bland annat innebära att 
utmana normer genom konst och kultur, stärka 
barns rättigheter eller driva social förändring 
med idrott som verktyg. Spelinspektionen  
utövar tillsyn över verksamheten. Under 2019 
gav Postkodstiftelsen stöd till över åttio nya  
projekt, nedan är två exempel. 

Mer information om verksamheten finns  
på sidan 36 och på postkodstiftelsen.se

Fotbollsträning och trygga rum 
Tonårstjejer är en grupp där psykisk ohälsa ökar, och är även den 
grupp i samhället som rör sig minst idag. I detta projekt verkar den 
ideella organisationen Futebol dá força Sverige för att stärka såväl 
den psykiska som fysiska hälsan för tjejer. Det sker genom en metod 
som kombinerar fotbollsträning med samtal och övningar för att 
skapa trygga rum, där tjejer får ökad kunskap om rättigheter och 
stärka sin självkänsla. Processledare utbildas, som i sin tur utbildar 
kvinnliga fotbollsledare som ska hålla fotbollsträning, samtal och 
övningar med tjejer över hela landet. Genom att ge unga tjejer ett 
tryggt och positivt sammanhang där de får spela fotboll och bli 
stärkta i sin självkänsla, har projektet stora möjligheter att bidra  
till ökad psykisk och fysisk hälsa. Under 2019 mottog projektet  
1,5 miljoner kronor.

Gå till innehåll
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Organisation 2019 2018
Totalt 

sedan start 

Raoul Wallenberg Academy 5 000 5 000 15 000

Reumatikerförbundet 7 000 6 650 73 311

Riksförbundet FUB 7 000 6 650 52 650

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 24 000 22 100 245 757

Rädda Barnen 25 000 25 500 590 820

Scouterna 10 000 9 000 82 462

Sjöräddningssällskapet 16 000 14 400 254 100

SOS Barnbyar Sverige 21 000 18 700 253 004

Star for Life 7 000 6 650 76 650

Stiftelsen World Childhood Foundation 7 000 6 650 32 650

Svenska Afghanistankommittén 17 000 16 200 97 200

Svenska Postkodstiftelsen 190 000 180 000 1 619 135

Svenska Röda Korset 24 000 22 100 331 405

Svenska Seglarförbundet 5 000 5 000 29 000

Svenska Skidförbundet 15 000 14 400 73 400

Sverige för UNHCR 21 000 20 400 164 401

Sveriges Olympiska Kommitté 10 000 9 900 55 900

UNICEF Sverige 25 000 23 800 303 104

WaterAid 11 000 10 800 71 800

We Effect 18 000 17 000 146 661

Vi-skogen 11 000 10 800 57 800

World’s Children’s Prize Foundation 5 000 5 000 35 000

Världsnaturfonden WWF 20 000 18 700 552 020

Tidigare års förmånstagare 0 0 738 000

Specialprojekt SDG 3 & 16 64 507 64 507

Specialprojekt 2 2018 52 074 52 074

Specialprojekt 1 2019 Drömprojekt 100 900 100 900

Specialprojekt 2 2019 Drömprojekt 27 769 27 769

Tidigare Specialprojekt 1 263 953

Fördelat överskott 1 022 669 951 980 11 399 820

Stärkt civilsamhälle

¹ BirdLife Sverige är ny medlem 2019.

Fördelning av lotteriöverskottet

Organisation 2019 2018
               Totalt  
sedan start 

Alzheimerfonden 7 000 6 650 77 610

Amnesty International 15 000 14 400 147 481

Astma- och Allergiförbundet 7 000 6 650 71 112

Autism- och Aspergerförbundet 5 000 5 000 10 000

Barncancerfonden 21 000 18 700 515 041

BirdLife Sverige¹ 5 000 5 000

BRIS 10 000 9 000 177 710

Cancerfonden 25 000 23 800 357 105

Civil Rights Defenders 10 000 9 000 60 000

Diakonia 20 000 17 850 144 850

ECPAT Sverige 5 000 5 000 46 286

Erikshjälpen 15 000 14 400 120 061

Fairtrade Sverige 5 000 5 000 30 000

Friends 7 000 6 650 71 033

Friluftsfrämjandet 7 000 6 650 66 650

Fryshuset 18 000 16 200 107 200

Greenpeace 18 000 17 000 219 081

Hand in Hand Sweden 10 000 9 000 89 661

Hjärnfonden 16 000 14 400 82 400

Hjärt-Lungfonden 21 000 18 700 281 837

Human Rights Watch 5 000 5 000 20 000

Hungerprojektet 7 000 6 650 47 650

Håll Sverige Rent 7 000 6 650 44 650

Kvinna till Kvinna 12 000 10 800 91 800

Läkare Utan Gränser 24 000 23 800 329 937

Mentor Sverige 7 000 6 650 43 650

Min Stora Dag 7 000 6 650 65 260

Mind 7 000 5 000 17 000

Naturskyddsföreningen 16 000 15 300 130 301

Neuroförbundet 7 000 6 650 71 112

Nordens Ark 7 000 6 650 66 650

Operation Smile Sverige 12 000 10 800 60 800

Peace Parks Foundation Sweden 7 000 6 650 80 651

Plan International Sverige 21 000 18 700 189 812

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr) Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr)

Gå till innehåll
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Hållbarhet

En hållbar lotteriverksamhet 
Postkodlotteriets hållbarhetsprioriteringar utgår från att verksamheten  
ska bedrivas transparent och med hänsyn till människa och miljö  
i hela värdekedjan. 

I början av året introducerades en uppdaterad 
hållbarhetsagenda med något omarbetade 
områden, vilka är följande:  

• Starkt civilsamhälle 
• Ansvarsfull marknadsföring
• Hållbara inköp och miljöansvar
• Attraktiv arbetsgivare
• Affärsetik
• Spelansvar

Starkt civilsamhälle
För att synliggöra arbetet med att bidra till en 
bättre värld genomfördes 2019, för andra året i 
rad, två kampanjer med fokus på att berätta om 
förmånstagarnas arbete. Det skedde genom 
hel sidesannonser i Dagens Nyheter där samt-
liga förmånstagares arbete presenterades samt 
kampanj på stortavlor, tv och en kampanjsite 
på postkodlotte riet.se. Syftet med kampanjerna 
var att väcka intresse och skapa kunskap kring 
organisationernas verksamhet och Postkod-
lotteriets vision.

Ansvarsfull marknadsföring
Det är viktigt att Postkodlotteriet kommunice-
rar på ett ansvarsfullt sätt. Verksamheten följer 
gällande lagar och regler, samt riktlinjerna för 
marknadsföring från spelbranschens riksorga-
nisation, Sper. 

Lotteriet minskar hela tiden antalet pappers-
utskick genom att bli alltmer digital i kommu-
nikationen. Att kunna anpassa kommunikatio-
nen utifrån kundbehoven ökar inte bara kund-
nöjdheten utan minskar även belastningen på 
miljön. Vid pappersutskick används miljömärkt 
papper. 

Hållbara inköp och miljöansvar
Hållbarhetsarbetet drivs i hela värdekedjan. 
Inköpen består till största del av vinster.  
Vinsterna är utvalda utifrån sociala och miljö-
mässiga kriterier och den långsiktiga ambi-
tionen är även att de i viss mån ska främja en  
hållbar livsstil. Det är viktigt att kartlägga och 
minska bolagets koldioxidutsläpp. Det inne-
fattar allt från inköp av varuvinster till kaffet 
på kontoret. Postkodlotteriet vill bidra till ett 

bra klimat, från källsortering och inköp av 
ekologisk frukt till att stötta projekt och orga-
nisationer som bidrar till en mer hållbar och 
klimatsmart framtid. Sedan 2011 klimatkom-
penseras för hela verksamheten genom att 
investera i utsläppsreducerande projekt som 
alla är certifierade av Gold Standard. Det är en 
oberoende certifiering som bland annat 
WWF står bakom. Under 2019 investerades i 
vindkraftverk i Vietnam och trädplanterings-
projekt i norra Indien.

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en del av Postkodlotteriet ska vara 
spännande, engagerande och utvecklande. 
Lotteriet arbetar med mångfald och jämställd-
het och även för att gemensamt skapa ett 
bolag med en positiv arbetsmiljö.

Att utveckla och låta medarbetare växa 
inom företaget är viktigt. I största möjliga mån 
rekryteras därför internt till lediga positioner. 
Det för att skapa möjligheter att göra intern 
karriär och kunna behålla engagerade ledare 
och medarbetare. 

Mångfald är viktigt på många plan, allt från 
att visa olikheter i våra kampanjer till interna 
och externa rekryteringar samt tillsättning  
av chefer.  

Affärsetik 
God affärsetik handlar om att vara trovärdig och 
att i relationen med andra agera med respekt 
och integritet och att alltid följa lagar och regler. 

Kunder, medarbetare, partners och leveran-
törer ska veta vad Postkodlotteriet står för och 
veta att lotteriet och bolaget bakom är seriösa. 
Självklart råder nolltolerans mot korruption och 
mutor. Och det pågår ett ständigt arbete med 
säker hantering av data för att skydda kunder-
nas integritet.

Värdegrunden, policyer och arbetssätt är  
viktiga verktyg för att leva upp till de egna  

och omvärldens förväntningar. Både bolaget 
och oberoende externa parter gör regelbundet 
kontroller i alla delar av spelprocessen, från 
kundregistrering till vinstutdelning och val  
av lotterivinster. För att hålla hög transparens 
uppmanas medarbetarna och samarbetspart-
ners att alltid rapportera eventuella misstankar 
om att något inte går rätt till. Under året uppda-
terades uppförandekoden för leverantörer för 

Ansvarsfull
marknadsföring.

Vi följer

SPER
riktlinjer

98%
av medarbetarna

har genomfört
spelansvars-
utbildning

Uppförandekod

73%
av leverantörerna*

har skrivit under

   1 023
miljoner fördelades 
till 57 förmånstagare

92% 
skulle rekommendera 
Novamedia Sverige 

som arbetsgivare

Energiförbrukning
560.734 kWh

97% 
av förbrukningen
var grön energi

Av pappers-
konsumtionen var 

100%
FSC eller Svanen-

märkt

-15%
koldioxidutsläpp 
i jämförelse med 

föregående år

Informationen ovan gäller för året 2019. 

*Leverantörer där inköpsvärdet  
överstiger 100 000 kr. 

Gå till innehåll
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att bli enklare. Lotteriet blev även certifierade 
enligt ISO 27001 som är en certifiering i IT- och 
informationssäkerhet.

Spelansvar
Postkodlotteriet erbjuder prenumeration på 
lotter som betalas månadsvis. Prenumeratio-
nen löper tills kunden säger upp den och det 
finns ingen bindningstid. Om kunden inte 
betalar sin lott en månad är den lotten inte 
med i den månadens dragningar. En kund blir 
aldrig betalningsskyldig för en lott och riskerar 
heller aldrig en betalningsanmärkning. 

I verktyget Gamgard, som används av Sper 
för att mäta en spelprodukts risknivå, klassifice-
ras Postkod lotteriet som en grön produkt vilket 
betyder att det är en produkt som utgör en låg 
risk för att kunder ska utveckla ett spelbero-
ende. Detta syns också tydligt i Folkhälso  myn-
dighetens studie Swelogs där antal problem-
spelare som deltar i lotterier endast utgör två 
procent av kunderna.

Postkodlotteriet har en 18-årsgräns och grän-
sen för antal lotter är 20 stycken. När extra stora 
vinstcheckar delas ut sker även det med ansvar. 
De som vinner 1 miljon kronor eller mer på 
Postkodlotteriet erbjuds kostnadsfri rådgiv-
ning inom ekonomi och juridik samt  
stöd av psykolog vid behov. På så vis får vinnare 
stöd hur de ska hantera en ofta omtumlande 
upplevelse. 

Det kan finnas en osäkerhet hos kunder om 
spelandet är eller riskerar att bli ett problem. För 
vägledning i frågan erbjuds ett test på Postkod-
lotteriets hemsida. Dessutom kan personer 
spärra sig från marknadsföring. Anställda samt 
berörda leverantörer genomgår årligen en  
spelansvarsutbildning och det viktiga arbetet 
med att vidareutveckla Postkodlotteriets  
spelansvar är ständigt pågående. 

Hållbarhet

Postcode Lotteries Green Challenge, en av värl-
dens största tävlingar inom hållbart entreprenör-
skap, mottog ca 1 200 ansökningar från hela värl-
den. Nästan 250 ansökande klimatentreprenörer 
kom från Sverige och Norge. Av alla sökande var 
det slutligen fem finalister kvar som pitchade 
sina gröna affärsidéer inför den internationella 

juryn i Amsterdam. Swedish Algae Factory vann 
förstapriset på 500 000 Euro för deras teknik som 
effektiviserar solpaneler med hjälp av kiselalger. 
Övriga finalister gick dock inte lottlösa ur täv-
lingen. Tyska Nuventura som kom på andraplats 
vann 200 000 Euro och holländska Field Factors, 
svenska Texel Energy Storage och brittiska 

Desolenator delade tredjeplatsen och tilldelades 
100 000 Euro vardera. 

Förutom prispengarna deltar samtliga fem 
finalister även i The Green Challenge DeepDive, 
ett sex månader långt coachingprogram med 
syfte att få sina gröna affärsidéer att växa.

Postcode Lotteries Green Challenge premierar hållbart entreprenörskap 

Folkhälsomyndighetens återkommande studie Swelogs om svenskarnas spelvanor visar att lotterier är de 
minst riskfyllda spelen, endast 2 procent av de som deltar i lotterier har ett problemspelande, och endast  
4 procent av lotteriers intäkter kommer från personer med ett problemspelande.

Andel problemspelare per spelform

Andel satsade pengar från problemspelare
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Sofie Allert, vd och grundare av Swedish Algea 
Factory, vinnare av Postcode Lotteries Green 
Challenge 2019. 
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Så är lotteriverksamheten  
organiserad

Svenska Postkodföreningen Novamediakoncernen

I början av 80-talet grundade Boudewijn  
Poelmann bolaget Novamedia i Amsterdam. 
Under kommande år anslöt Simon Jelsma,  
Frank Leeman och Herman de Jong. Männen 
brukar i efterhand återges som de fyra grun-
darna. De kom från den ideella sektorn och 
marknadsföringsbranschen och enades i ett 
stort samhällsintresse. De såg hur stor nytta  
ideella organisationer gjorde i världen och  
samtidigt utmaningen i att samla in pengar  
för att kunna göra gott. De funderade mycket 
över hur de skulle kunna hjälpa till att skapa ett 
stadigt flöde av pengar.

Lösningen blev Postkodlotteriet. Till-
sammans utvecklade de ett lotterikoncept  
som skulle generera pengar till ideella 
organisa tioner. Lotteri konceptet lanserades 
1989 i Nederländerna och fick namnet  
Nationale Postcode Loterij. 

Konceptet blev mycket framgångsrikt och 
Novamedia utvecklades till en koncern med 
verksamhet i flera länder. 2005 startades 
Svenska Postkodlotteriet i Sverige. 2008 kom 
People’s Postcode Lottery till Storbritannien, 
2016 lanserades Deutsche Postcode Lotterie i 

Tyskland och i slutet av 2018 grundades Norsk 
Postkodelotteri i Norge.

Boudewijn Poelmann är fortfarande verksam 
och är bland annat CEO i Novamedia B.V. och 
styrelseordförande för Novamedia Sverige AB.

Lotteriverksamhet kräver tillstånd
Nederländska Novamedia B.V. tog initiativet 
att grunda Svenska Postkodföreningen samt 
operatörsbolaget Novamedia Sverige AB för 
att kunna bedriva lotteriverksamhet i Sverige. 
Fram till 2018 hade Sverige ett spelmonopol. 
Dock kunde ideella organisationer, vars  
överskott går till allmännyttiga ändamål,  
få tillstånd. 

Sedan årsskiftet 2019 har Sverige en ny spel-
lag med ett licenssystem. Den nya spellagen 
reglerar vilka som får erbjuda spel och lotterier 
på den svenska marknaden och under vilka  
förutsättningar. Enligt över gångsbestämmelser 
gäller den nya lagen först från den 1 januari 
2020 för Postkod föreningen, som också  
beviljades en licens för kommande fem år, 
2020–2024. Under 2019 har Postkod föreningen 
haft fem tillstånd.

Samverkan mellan  
Postkodföreningen och Novamedia
På Novamedia B.V. initiativ grundades Postkod-
föreningen 2003 av Rädda Barnen, Barncancer-
fonden, Världsnaturfonden WWF och Svenska 
Postkodstiftelsen, vilka därmed också blev  
föreningens första medlemmar. År 2005 erhöll 
Postkodföreningen Lotteriinspektionens  
(nuvarande Spelinspektionen) tillstånd att  
driva lotteri för allmännyttiga ändamål. 

Organisation

”Tillsammans utvecklade  
de ett lotterikoncept där 
överskottet går till ideella 
organisationer..”

Organisationsstruktur
Diagrammet ovan visar Novamedias orga-
nisationsstruktur. Novamedia Fundatie är en  
stiftelse och äger hundra procent av aktierna  
i Novamedia Holding B.V. som i sin tur äger 
Novamedia B.V. Genom en införd governance-
struktur kan aktierna i Novamedia aldrig över-
föras till en annan part och på så sätt säkerställs 
kontinuiteten av Postkodlotteriets vision. 

Novamedia B.V. äger lotterikonceptet  
och licensierar detta till lokala dotterbolag 
eller samarbetspartners. I Nederländerna, 
Storbritannien och Norge finns ideella  
organisationer som är innehavare av lotteri-
licenser för respektive marknad. Dessa  
organisationer har, liksom Postkod föreningen  
i Sverige, avtal med Novamediakoncernen 

som reglerar samarbetet.
Svenska Postkodföreningen innehar till-

stånd att driva lotteri för allmännyttiga  
ändamål. Från 2020 innehar föreningen en 
licens för kommande fem år, 2020–2024. 
Postkod föreningen beslutar om medlemskap 
för ideella organisationer och fördelar lotteri-
vinster, kostnader och överskott. Läs vidare på sidan 36

Stiftelsen 
Novamedia Fundatie

Novamedia  
Holding B.V.

Novamedia B.V.

Svenska 
Postkodföreningen

Novamedia 
Sverige AB

Sverige

Postcode  
Lottery Ltd.

Storbritannien

Postcode  
Lotterie DT

gGmbH
Tyskland

Norsk  
Postkod

Lotteri A/S
Norge

Nationale  
Postcode  

Loterij N.V.
Nederländerna

Avtal för  
samverkan

Avtal för samverkan
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Utbetalning till respektive  
förmånstagare

Spelinspektionen godkänner  
fördelningen av överskottet

Förslaget presenteras av Novamedia Sverige 
för Svenska Postkodföreningens styrelse, som 

fattar beslut om förslaget.

Med utgångspunkt i gällande fördelningskrite-
rier bereder Novamedia Sverige ett förslag till 

fördelning av årets överskott.

Avslag

Avslag

Avslag

Förmånstagare

Ja

Spelinspektionen godkänner  
huruvida organisationen är berättigad  

att ta emot lotteriöverskott.

Ja

Novamedia Sverige presenterar förslag för 
Svenska Postkodföreningens styrelse, som 

fattar beslut om medlemskap med rätt att ta 
emot lotteriöverskott.

Ja

Samverkan mellan Novamedia Sverige AB,  
Svenska Postkodföreningen och förmånstagarna

Svenska
Postkodföreningen

Novamedia
Sverige AB

GranskarGranskar
Spelinspektionen

Styrelse

Avtal

Styrelse

MedlemskapSamarbetsavtal
...och 54 stycken till

Novamedia Sverige utvärderar  
organisationers möjlighet till medlemskap  

med rätt att ta emot lotteriöverskott. 

Avslag

Novamedia Sverige följer årligen upp stödet 
till respektive förmånstagare.

Postkodföreningens beslutsprocess för  
organisationers inträde i föreningen

Postkodföreningens beslutsprocess för 
fördelning av överskott till förmånstagarna

Novamedia Sverige ansvarar för den opera-
tiva verksamheten för Postkodlotteriet på 
uppdrag av Postkodföreningen. Novamedia 
Sverige erhåller en licens på 4,08 procent av 
Postkodföreningens lotteriomsättning, vilket 
är en ersättning för nyttjandet av lotterikon-
ceptet och andra immateriella rättigheter 
ägda av Novamedia B.V. Licensintäkten går 
bland annat till utveckling av nya lotteripro-
dukter, till Novamediakoncernens etablering 
av Postkodlotterier på nya marknader, affärs-
utveckling samt att finansiera koncernge-
mensamma kostnader.   

Lotteriföreståndarens ansvar
Under 2019 har Cecilia Bergendahl, en av 
Novamedias managing directors, innehaft  
rollen som Lotteriföreståndare på uppdrag av 
Postkodföreningens styrelse. Lotteriförestån-
daren har ansvarat för att alla lotteriprodukter 
drivs i enlighet med lotterilagen, lotteritill-
stånden och fastställda villkor. I och med den 
nya spellagen och införandet av spellicenser 
upphör kravet på en Lotteriföreståndare.

Förmånstagare 
Novamedia Sverige utvärderar och presenterar 
förslag på nya medlemmar för Postkod-
föreningens styrelse som beslutar vilka organi-
sationer som ska bli medlemmar och förmåns-
tagare till överskottet som kommer från lotteri-
försäljningen. Vid utgången av 2019 hade för-
eningen 57 medlemmar tillika förmånstagare. 

För att vara aktuell som medlem och förmåns-
tagare till lotteriet behöver organisationens 
verksamhet uppfylla ett antal kriterier. Den ska 
bland annat vara rikstäckande och verksam i 
Sverige, organisationen ska ha 90-konto och 
vara medlem i Giva Sverige. Spelinspekt ionen 
granskar och godkänner organisa tionen som 
förmånstagare av lotterimedel innan organisa-
tionen får ta del av överskottet. Information om 

Organisation

belopp och utdelning sker när resultatet för 
föregående år har beslutats av Postkodförening-
ens styrelse, reviderats av auktoriserad revisor 
och godkänts av Spelinspektionen. 

Svenska Postkodstiftelsen 
Svenska Postkodstiftelsen instiftades av  
Novamedia Sverige 2003. Som förmånstagare 
till Postkodföreningen har Postkodstiftelsen en 

särskild ställning bland förmåns tagarna då de 
inte är slutmottagare av överskottet. Postkod-
stiftelsen har i uppdrag att förmedla stödet 
vidare till olika typer av projekt som drivs av en 
mängd organisationer som ej är förmåns tagare 
till lotteriet inom områdena; männi skors 
levnads villkor, natur och miljö, kultur och idrott. 
Genom bredden bidrar stiftelsen till att realisera 
visionen om ett starkt civilsamhälle.

Fördelning av överskottet 
Fördelningen av lotteriöverskottet sker utifrån 
den modell som Postkodföreningens styrelse 
har beslutat om och Spelinspektionen tidigare 
har godkänt: Merparten av överskottet, cirka 65 
procent, ska utgöras av ett icke öronmärkt bas-
stöd. Därutöver fördelas maximalt 25 procent 
av överskottet till Postkodstiftelsen och dess 
projekt, och cirka 10 procent fördelas till 

special projektfonder, från vilka samtliga för-
månstagare kan ansöka om stöd. Specialprojek-
ten syftar till att stödja utveckling, innovation 
och nytänkande hos befintliga förmånstagare. 

Beräknandet av basstöd görs utifrån ett  
medelvärde för de senaste tre åren avseende 
privat insamling och totala intäkter. De insam-
lade medlen och totala verksamhetsintäkterna 
fastställs enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer 

för årsredovisning enligt K3, vilket är huvud-
regelverk för större organisationer. Postkod lotteriets 
basstöd exkluderas i beräkningarna. Medelvärdena 
summeras och utgör ett nyckeltal som appliceras i  
en fördelningstrappa, utifrån vilken utdelningen av 
basstöd bestäms. 

Utbetalning av basstöd sker under första kvar-
talet efter ett avslutat lotteriår, i samband med att 
fördelningen av årets lotteriöverskott offentliggörs.

Ansökan

Gå till innehåll
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Kommentar till resultat

Miljard i lotteriöverskott,  
kommentar till årets resultat
1 023 miljoner till ideell sektor
Postkodföreningens lotteriöverskott för år 2019 
uppgick till 1 023 Mkr (952 Mkr). Överskottets 
andel av lottintäkterna var under året 28,5 pro-
cent (27 procent). Räknat som andel av netto-
intäkterna uppgick överskottet till 48 procent 
för 2019 jämfört med 47 procent för 2018.  
Överskottet fördelades till 57 förmånstagare i 
februari 2020. Sedan starten i Sverige 2005 har 
drygt 11,4 Mdkr fördelats till ideell verksamhet.

1,4 miljarder i utdelade vinster
Under 2019 har 1 437 Mkr (1 501 Mkr) delats ut i  
vinster till kunderna. Postkodlotteriet hade  
en vinst andel på 40 procent av lottintäkterna. 
Bingo och skraplotter online hade en vinst-
andel på 48 procent av spelintäkterna.

Intäkter i nivå med föregående år
Året har präglats av fortsatt hög konkurrens 
med ett växande antal aktörer på marknaden. 
Utifrån ökad konkurrens har både erbjudandet 
och kommunikationen till kunderna utvecklats 
för att möta förändrade kundbeteenden som 
följer med digitalisering och en i övrigt 

föränderlig omvärld. Investeringar och ständig 
produktutveckling är helt nödvändigt om  
Postkodlotteriet ska behålla sin position på 
marknaden och säkerställa nöjda kunder. Trots 
de utmanande marknadsförutsättningarna  
lyckades Postkodföreningens lottintäkter till  
och med öka jämfört med 2018 års nivå.  
Lottintäkterna för Postkodföreningen blev  
3 579 Mkr (3 517 Mkr). Nettointäkterna, det  
vill säga lottintäkterna efter utbetalning av  
vinster, uppgick under samma period till  
2 142 Mkr (2 016 Mkr). Övriga intäkter uppgick 
till 8 Mkr (8 Mkr).

Driftskostnader
De operativa kostnaderna för driften av lotteri-
erna består framförallt av kostnader för mark-
nadsföring och försäljning, TV-underhållning, 
IT-drift och personal. Kostnaderna ökade under 
2019 med drygt 5 procent motsvarande 55 Mkr, 
från 1 070 Mkr till 1 125 Mkr. 

Ökningen av kostnader beror på en större 
engångseffekt hänförbar till en momsfråga där 
Novamedia Sverige överklagat Skatteverkets 
beslut.
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Nyckeltal Svenska Postkodföreningen* 2019 2018 2017 2016

Lottintäkter ** 3 579 3 517 3 465 3 460

Lotterivinsternas andel 40 % 42,5 % 40 % 40 %

Lotteriöverskottets andel 28,5 % 27 % 32 % 32 %

Operativa kostnader andel 31,5 % 30,5 % 28 % 28 %

Nettointäkter *** 2 142 2 016 2 072 2 066

Lotteriöverskottes andel 48 % 47 % 53 % 54 %

Operativa kostnader andel 52 % 53 % 47 % 46 %

*Lottintäkter redovisas enligt Spelinspektionens rapporteringskrav 

** Lottintäkter från postkodlotten samt bingo och skraplotter online

*** Nettointäkter definieras som lottintäkter minus lotterivinster
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1. Anders Årbrandt 
Managing Director

2. Cecilia Bergendahl 
Managing Director

3. Eva Struving 
Managing Director

4. Mikael Bergh  
Head of Marketing & Sales

5. Susanne Calemark 
Head of HR

6. Anders B Karlsson 
Head of Event

7. Anna-Lena Bergman   
Head of TV

8. Susanne Preber Alm 
Head of Customer and 
Customer Experience

9. Oliver O’Hehir 
Head of IT

10. Helena Gudmundsson 
Head of Finance

11. Olof Lavesson  
Head of Communication

12. Hélène Carlbark  
Head of Charities

1. Boudewijn Poelmann 
Styrelseordförande  
CEO, Novamedia B.V.

2. Sigrid van Aken 
Styrelseledamot  
COO, Novamedia B.V. 

3. Imme Rog 
Styrelseledamot 
CMO, Novamedia B.V.

1. Alexander af Jochnick 
Styrelsens ordförande 
Ordförande Oriflame Holding

2. Mats Fogelberg 
Styrelseledamot 
VD United Minds

3. Kristina Tunkrans Lidehorn 
Styrelseledamot 
Rådgivare och styrelsearbete.  
Tidigare advokat, chefsjurist  
och VD för musikförlag

4. Göran Hägglund 
Styrelseledamot 
Konsult och styrelsearbete. Tidigare 
socialminister och partiledare

5. Mernosh Saatchi  
Styrelseledamot 
Grundare och partner Humblestorm AB, 
styrelseledamot MQ och styrelseledamot 
Ework Group

6. Erling Norrby 
Suppleant 
Tidigare ständig sekreterare vid Kungl. 
Vetenskapsakademin och professor i 
virologi vid Karolinska Institutet

Ledningsgrupp Novamedia Sverige AB Styrelse Novamedia Sverige AB

Styrelse Svenska Postkodföreningen

Ledningsgrupp och styrelser
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George och Amal Clooney på  
Postkodlotteriets förmånstagarfest 
I mars 2019 delades föregående års överskott ut till Postkodlotteriets 
förmånstagare. Det skedde under festliga former i Stockholms stadshus.  
På plats var George och Amal Clooney som intervjuades av konferencier  
Rickard Sjöberg. George Clooney är en av Postkodlotteriets internationella 
ambassadörer och har stort engagemang i det krigshärjade Sydsudan och 
bland annat grundat organisationen The Sentry. Amal Clooney är advokat 
och specialiserad på internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

The Clooney Foundation for Justice tog emot 7,5 miljoner kronor för 
projektet Corporate Accountability Initiative från Postkodstiftelsen, där  
5 miljoner kronor kom från Svenska Postkodlotteriets specialprojektsfond. 

Gå till innehåll
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Novamedia Sverige AB 
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
Stockholm

Postadress:
Box 193
101 23 Stockholm

08-509 270 00 
info@postkodlotteriet.se
postkodlotteriet.se
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