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Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen kronor

Den här årsrapporten presenterar Svenska Postkod

förkortas Tkr, miljoner kronor Mkr och miljarder kronor

lotteriet som drivs av Novamedia Sverige AB

Mdkr. Sifferuppgifter i parantes avser år 2016, om inte

(Org. nr. 556375-6328) som är ett operatörsbolag på

annat uppges. Data baserar sig på senaste tillgängliga

Sveriges reglerade spelmarknad. Novamedia Sverige

faktaunderlag framförallt från publicerade källor inom

AB driver lotterier och producerar populär underhåll

branschen och från Lotteriinspektionen. Årsrapporten

ning på uppdrag av Svenska Postkodföreningen

är inte reviderad. Årsredovisningen för Novamedia

(Org. nr. 802416-1146). Novamedia Sverige AB är ett

Sverige AB är reviderad av PWC AB och årsredovis

helägt dotterbolag till Novamedia B.V.

ningen för Svenska Postkodföreningen är reviderad av

(Org. nr. 33293056) med säte i Amsterdam (NL).

KPMG AB.

Svenska Postkodföreningen har under 2017 haft
sex aktiva lotteritillstånd. Ett för Postkodlotteriet, ett

Vill du ha mer information? Se kontaktuppgifter på omslaget.
www.postkodlotteriet.se

för Bingo, samt fyra för skraplotter.
159 glada vinnare fick dela på
50 miljoner kronor i Listerby.
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Vision och mission

Vision och mission

Postkodlotterierna finns till för
att stödja ideella organisationer

Lotteriekonomi på en minut

Postkodlotteriet startade 1989 i Nederländerna och

att en stark ideell sektor är nödvändig för demokra

Så här fungerar våra lotteriet

finns idag även i Sverige, Storbritannien, Tyskland och

tiska framsteg och en hållbar samhällsutveckling.

från hösten 2018 även i Norge. Idén bakom Postkod

Novamediakoncernens idé bakom lotterierna illustre

lotteriet är en övertygelse att världens samhällen

ras i modellen nedan.

Lotterivinster
1,4 Mdkr

behöver starka, oberoende ideella organisationer och
Lottintäkter
3,5 Mdkr

VISION

Driftskostnader
1 Mdkr

• Vår övertygelse är att världen
blir bättre med starka
civilsamhällen

123 45 AB 123
Postkod

Lotteritillstånd

1,1 Mdkr

VERKSAMHET
• Vi driver och utvecklar
lotterier som genererar
pengar till den ideella sektorn
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Novamedia Sverige AB
äger varumärket

!
Försljningskostnader
t ex reklam

20 milj

MISSION

• Huvuddelen av stödet som
genereras är långsiktigt och
icke-öronmärkt

Personalkostnader

Personligt nummer

• Det civila samhället driver
samhällsutvecklingen i
positiv riktning

• Vi skapar affärer som
genererar pengar till den
ideella sektorn och ökar
medvetenheten om de
ideella organisationernas
viktiga arbete

Driftskostnaderna
inkluderar:

≈ 1 miljon lottköpare
≈ 19 miljoner sålda lotter

Övriga kostnader t ex hyra

VARFÖR
... och 52 fler förmånstagare

Novamedia B.V.
Licensavgift

HUR
VAD

Lotterierna under Postkodlotteriets varumärke står

går mellan 40 och 50 procent tillbaka till kunderna i

under Lotteriinspektionens tillsyn. Novamedia Sverige

form av lotterivinster. Föreningen ersätter operatörs

AB (Novamedia) och Svenska Postkodföreningen

bolagets kostnader för att driva lotterierna och produ

(Postkodföreningen) följer svensk spellagstiftning.

cera TV-programmen. De medel som kvarstår efter

Postkodföreningen har under 2017 haft sex aktiva

kostnader och lotterivinster utgör lotteriernas över

lotteritillstånd. Föreningens styrelse fördelar över

skott. Överskottet fördelas till de ideella organisatio

skottet från lottförsäljningen till förmånstagarna.

ner och stiftelser som är förmånstagare. År 2017 upp

Operatörsbolaget Novamedia är kontrakterade att

gick lotteriöverskottet från lotterierna till 1,1 Mdkr.

sköta driften. Bolaget och föreningen delar visionen

Sedan starten för mer än tio år sedan har lotterierna

om ett starkt civilsamhälle. Av lott- och spelintäkterna

i Sverige genererat drygt 9,4 Mdkr till ideella initiativ.
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Managing Directors har ordet

Managing Directors har ordet

2017 – händelsernas år!
Tack vare Svenska Postkodlotteriets nästan en miljon

att både behålla nuvarande kunder och för att fler ska

fortsättningsvis låta lotterier vara skattebefriade. Detta

förändrade konsumentbeteenden och behov. Det

kunder har 9,4 miljarder kronor genererats i överskott

vilja gå med. Det kräver att vi är ständigt relevanta för

för att säkra ett stöd som sektorn behöver.

handlar inte enbart om att kunna anpassa sig till nya

sedan starten av lotteriet 2005. Överskottet går till ide

många människor. Vi har därför lagt mycket kraft under

ell sektor och stöttar Postkodlotteriets vision om att

året på att lära oss mer om kunderna och om vad som

ombildades till branschförening, har en viktig roll i

vi blickar tillbaka och sammanfattar året kommer vi till

världen blir en bättre plats med ett starkt civilsamhälle.

får dem att vilja vara med. Ett resultat av detta arbete

arbetet med att utveckla spelmarknaden. Under 2017

samma slutsats som rubriken; det har varit ett

För att kunna fortsätta att generera överskott till ideell

är vinsten Vingvinsten Special, en skräddarsydd resa

var Anders Årbrandt vice ordförande för organisatio

händelserikt år. Men det har också varit ett år där orga

sektor är det viktigt att lotteriet ständigt utvecklas och

där vinnarna fick ta med sig nära och kära på en resa

nen. I mars 2018 valdes han till ordförande för SPER.

nisationen har visat att vi är väl rustade för ännu hår

att kundupplevelsen ständigt förbättras.

till Mallorca. Två plan fyllda med 145 vinnare och deras

Det kan låta som en klyscha men 2017 var ett hän

SPERs uppdrag är att verka för en sund, modern och

förutsättningar utan också om att ligga steget före. När

dare konkurrens och än snabbare utveckling. Det är vi

sällskap – totalt närmare 700 personer, åkte till Mal

hållbar spelbransch vilket blir allt viktigare ju fler spel

främst på grund av våra fantastiska medarbetare. Utan

delsernas år. Med nya initiativ och aktiviteter för kun

lorca där det bjöds på sol, underhållning och upptåg

bolag som är aktiva på den svenska marknaden. De

det engagemang och entusiasm som präglar verksam

derna såväl som lyckad dialog med myndigheter och

med våra vinstutdelare och folkkära artister. Vi har nöjt

ordinarie medlemmarna, som alla tillhör den reglerade

heten hade vi inte varit där vi är idag, med ett årligt

hög aktivitet kopplad till spelutredningen, kan året inte

konstaterat att resan blev en succé; resenärerna gav

spelmarknaden, har ett ansvar att tillsammans jobba

miljardöverskott till ideell sektor.

beskrivas på annat sätt. I slutändan har alla våra aktivi

betyget 4,9 av 5 möjliga.

för ett etiskt förhållningssätt och tillsammans arbeta

teter och beslut handlat om en sak – vårt existens

Arbetet med att stärka kunderbjudandet är viktigt

med spelansvar och marknadsföringen och göra dessa

berättigande. Novamediakoncernen, som äger varu

ur många perspektiv, inte minst konkurrensen som

frågor till en del av det löpande arbetet. Vi är ange

märket Postkodlotteriet, drivs av övertygelsen om att

under året har hårdnat ytterligare. Den svenska spel

lägna om att vår marknadskommunikation ska följa de

världen blir bättre med starka civilsamhällen. Genom

marknaden består av ett antal reglerade aktörer med

regler och riktlinjer som finns. Samtidigt anser vi att

lotterierna, vars överskott går till ideella sektorn, kan

tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, men den

dessa i många fall är otydliga. Under året valde Nova

ideella organisationer stärkas och få ännu bättre förut

består även av aktörer som har tillstånd från andra län

media Sverige att anmäla ett antal enheter och aktivi

sättningar att driva sina verksamheter. Det är ett bety

der och därmed verkar under andra villkor. Detta ger

teter till Seem, branschens etiska råd, för att bidra till

dande stöd. Tillsammans med våra systerlotterier i

dem bland annat möjlighet att erbjuda kunderna

tydligare riktlinjer. En del av en aktivitet friades, medan

Holland, Storbritannien och Tyskland är Svenska Post

vinstnivåer som inte är tillåtna i Sverige. Det är proble

två fälldes. Rådets yttrande kommer att påverka kom

kodlotteriet världens tredje största privata givare till

matiskt ur många perspektiv, inte minst då många av

mande aktiviteter.

ideell sektor. Med det senaste tillskottet, Norsk Post

dessa spel är av snabb karaktär och innebär större risk

kodelotteriet som startar under 2018, kommer stödet

för spelarna att utveckla ohälsosamt spelande. Under

i maj 2018 har stor påverkan på Postkodlotteriet som

att bli ännu större.

2017 hade aktörer utan svenskt tillstånd 25 procent av

bland annat har information om närmare en miljon

marknaden – att jämföra med 23 procent året innan.

kunder. För att vara väl rustade har ett omfattande pro

För sjätte året i rad genererade Svenska Postkod
lotteriet ett miljardöverskott till svensk ideell sektor.

För att motverka utvecklingen har regeringen initie

Den dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft

jekt drivits under hösten. Samtliga medarbetare har

Detta i en konkurrens som aldrig tidigare skådats. Vi är

rat en utredning av den svenska spelmarknaden. Under

fått genomgå utbildningar och behovet av nya rutiner

mycket stolta över miljardöverskottet och för oss som

2017 presenterade utredaren sitt förslag som nu

och arbetssätt har kartlagts inom samtliga delar av

jobbar med Postkodlotteriet är tillfället då pengarna

behandlas. Vi har varit aktiva i arbetet med utred

bolaget. Under hösten tillsattes en dataskyddsombud

fördelas självklart årets höjdpunkt.

ningen, dels genom att Anders Årbrandt satt med i

och vi kommer att vara redo då förordningen träder i

regeringens särskilda referensgrupp, dels genom att

kraft.

Kunderna, som månad efter månad deltar i lotteriet,

6

Spelbranschen tidigare etiska råd, SPER, som i april

är naturligtvis skälet till att vi kan överlämna över en

föra löpande dialog med politiker med fokus på att

miljard kronor till ideella sektorn. Vi jobbar alla hårt för

säkra ideell sektors intäkter genom att även

Vi verkar i en bransch som genomgår en stor för
ändring med anledning av många faktorer, inte minst

Cecilia Bergendahl och Anders Årbrandt,
Managing Directors
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Omvärld, marknad och trender

Omvärld, marknad och trender

Nettoomsättning huvudaktörer
på spelmarknaden i Sverige 2017
3%
3%

1%

9%

Den svenska spelmarknaden*

Spelpolitik

Minskat spelande på grund av minskat förtroende

Ökad försäljning i digitala kanaler

Spelmarknaden i Sverige är under kraftig förändring.

9,4 miljarder till civilsamhället

Svenskarna spelar mindre och mindre. Det visar siffror

Trenden att spelare i högre grad köper sina spel och

Den snabba tekniska utvecklingen, med till exempel

Sedan Postkodlotteriet lanserades i Sverige år 2005 har

från Lotterinspektionens Novusrapport från 2017. För

lotter online fortsatte. De allra flesta reglerade spel

spel online, har förändrat spelmarknadens strukturer.

produkterna (Postkodlotteriet, Bingo och skraplotter

varje år sjunker andelen som säger sig ha spelat de

aktörer tappade försäljning på traditionella spel, men

Konkurrensen ökar i takt med att bolag som inte är

online) under Postkodlotteriets varumärke genererat

senaste 12 månaderna, från 71 procent av svenskarna

de såg en ökning av försäljning i digitala kanaler. Snart

reglerade i Sverige tar marknadsandelar. 2017 års sta

över 9,4 miljarder kronor till det ideella samhället. De

2014 till 66 procent år 2017. Att spelarna aldrig vinner

omsätts hälften av den svenska spelmarknaden

tistik visar att mer än hälften av allt spel online skedde

senaste fem åren har verksamheten genererat över en

eller att de har minskat förtroende för spelbranschen

online. Av de totalt 22,6 miljarderna som både den

hos aktörer som inte har tillstånd i Sverige. Dessa

miljard kronor om året. I dagsläget är ett 55-tal ideella

uppges som främsta skälen till det minskade spel

oreglerade marknaden och den reglerade marknaden

bolag är utom räckhåll för det svenska regelverket.

organisationer och stiftelser förmånstagare till lotterier

andet. Av de som spelar så är lotterier i olika former

omsatte kom 10,3 miljarder härifrån. På onlinemarkna

(t.ex. Triss, Postkodlotteriet) det mest populära spel

den var det bolagen som saknar svenskt tillstånd som

Rättvisa villkor för spelbranschen

icke-öronmärkta. Det är organisationerna själva som

sättet, följt av nummerspel (t.ex Lotto och Eurojack

hade den största marknadsandelen, 54 procent, och

Fler aktörer bör omfattas av svensk tillsyn och därför

med sin expertis avgör var resurserna gör störst nytta.

pot) och trav på tredje plats.

Svenska Spel och ATG delade på resterande andelar,

välkomnade Novamedia Sverige AB den spellicens

Lotteriöverskottet från spel- och lotteriprodukterna

med 22 respektive 23 procent. Folkrörelselotterierna

utredning som regeringen tillsatte i september 2015.

under Svenska Postkodlotteriets varumärke är viktigt

har mellan 0–1 procent av onlinemarknaden.

Utredningen leddes av Lotteriinspektionens fd general

för att Sverige ska ha en finansiellt stark och oberoende

direktör Håkan Hallstedt och presenterades i mars 2017.

ideell sektor. Det är angeläget att beslutsfattarna tar

Managing Director Anders Årbrandt deltog i utredning

hänsyn till den ideella sektorns förutsättningar till finan

Även om färre personer spelade under 2017 så ökade
18 %

omsättningen på marknaden med tre procent under
41 %

23 %
Svenska Spel
8 980 Mkr, 41 %

året, eller med 400 miljoner kronor, det vill säga att färre
spelade för mer pengar. Totalt omsatte den svenska spel

De vanligaste spelen online är sportspel (vadslag
ning), bingo, skraplotter, kasino och poker.

marknaden 22,6 miljarder kronor efter utbetalda vinster

nas överskott. Huvuddelen av medlen som genereras är

ens referensgrupp, se information i Managing Directors

siering på en omreglerad spelmarknad. Endast på detta

har ordet. Novamedia Sverige AB ser positivt på ökat

sätt kan det säkerställas att ideella organisationer även i

antal aktörer på spelmarknaden, men omregleringen

framtiden kan ta emot ett betydande stöd från lotterier.

Aktörer utan svenskt tillstånd
5 534 Mkr, 23 %

från de i Sverige oreglerade bolagen som växte med

Fyra av fem spelannonser är från
bolag som saknar tillstånd i Sverige

ATG
4 145 Mkr, 18 %

13 procent jämfört med 2016 och har 25 procent av

Spelreklamen fortsatte att öka, förra året investerades

får inte ske på bekostnad av intäkter till ideell sektor.

marknaden.

5,5 miljarder kronor enligt TNS SIFOs reklammätningar.

Det ska råda rättvisa villkor för försäljning och mark

Av dessa kom 80 procent från bolag som saknar till

nadsföring och samtliga aktörer ska ta spelansvar.

Svenska Postkodföreningen
2 072 Mkr, 9 %
Folkspel
654 Mkr, 3 %
Övriga reglerade aktörer
501 Mkr, 3 %
IOGT-NTO
292 Mkr, 1 %
SAP/SSU
223 Mkr, 1 %
Övriga Rikslotterier
204 Mkr, 1 %
Totalt spelmarknaden 22 605 Mkr

under 2017. Tillväxten på marknaden kom framförallt

Svenska Postkodlotteriet
har sedan starten i
Sverige år 2005 genererat
över nio miljarder kronor
till den ideella sektorn.

20 procent av intäkterna
till ideell sektor kommer
från lotteriverksamhet.
Svenska Postkodföreningen och
Novamedia Sverige AB
anser att dessa intäkter
fortsatt ska värnas vid
en omreglering av
spelmarknaden.

stånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Vadslagning
och kasino är de spelformer som det görs mest reklam

Rikslotteriernas viktiga bidrag till ideell sektor

för. Framförallt är TV den stora kanalen, där det köptes

Rikslotterierna genererade under 2015 cirka 1,6 Mdkr

reklam för nästan 3 miljarder kronor. Kanaler som ökade

från lotterier och spel till ideella organisationer och för

mycket under året var framförallt radio och lokal-TV.

eningar. För att fortsätta kunna bidra till ideell sektor
föreslår rikslotterierna att en del av den framtida
omreglerade spelmarknaden ska vara avgränsad för all
männyttiga ideella organisationer, till exempel att till
stånd för att bedriva traditionella lotterier (skraplotter,
nummerlotterier, prenumerationslotterier och bingo)
ska vara förbehållet allmännyttiga ideella organisatio

*Källa: Lotteriinspektionens
spelmarknadsstatistik 2017

8

ner. Avgränsningen föreslås gälla oavsett om lotteriet
förmedlas och konsumeras traditionellt eller online.
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Lotterier och tv-program

1,4 miljarder till glada vinnare
924 15

JG

014

Lotterikonceptet bygger på att lottköparna vinner till

Under 2017 utökades det framgångsrika ”Vinst

Ditt postnummer

sammans med sina grannar. Oavsett vem av gran

valet” som möjliggör för vinnarna att själva välja vinst

Din postkod

narna som vinner, får alla vara med och dela på peng

bland ett antal noga utvalda kvalitetsprodukter. Bingo

arna så länge de bor inom samma postnummer. Varje

och skraplotter online har lanserat fyra nya lotter

månad säljs cirka 1,6 miljoner Postkodlotter till nära en

under året; Slanten, Flytet, Kattsching och

miljon kunder. Under år 2017 fick kunderna dela på

Färgpyramiden.

Ditt lottnummer

Ett lottnummer i Postkodlotteriet
bygger på lottköparens bostadsadress.
Den första delen av lottnumret är post
numret. Sedan följer två bokstäver som
tillsammans med postnumret bildar
postkoden. Lottnumret avslutas med ett
personligt nummer. När ett postnum
mer dras vinner alla lottköpare med
samma postnummer. Varje lott kostade
under 2017 165 kronor per månad.

1,4 miljarder kronor i vinster. Vid årets slut kunde ytter
ligare 1 000 kunder titulera sig miljonärer.

Under 2017 hade programmet ”Drömpyramiden”
premiär i TV4, ett underhållande frågesportprogram.
I samband med att detta lanserades även en nyut

Nya vinnare varje dag

vecklad applikation integrerad med Drömpyramiden

Varje postnummer är uppdelat i mindre delar, så kal�

där personer över 18 år kan tävla och vinna pengar.

lade postkoder. I Postkodlotteriets ordinarie drag
Topp tio orter som vunnit
mest pengar 2017

ningar vinner alla lottköpare i det vinnande postnum

Största Grannyran i lotteriets historia

ret. Lottköpare som utöver det även har den vinnande

Årets största vinstutdelning kallas Grannyran och är en

postkoden får extra mycket pengar. Vinstutdelarna

extradragning som genomfördes fyra gånger under
2017. I Grannyran får de lottköpande grannarna i ett

1.

MULLSJÖ

176 642 993

2.

MALMBERGET

103 311 357

Magdalena Graaf, Sandra Dahlberg, Putte Nelsson och

3.

KISA

77 461 080

Christian ”Kicken” Lundqvist är varje vecka på resande

postnummer dela på en tredjedel av en mångmiljon

4.

LISTERBY

50 170 447

fot för att överraska vinnare. Lottköpare inom ett post

pott. Två tredjedelar går till den vinnande postkoden.

5.

ÅBY

30 570 497

6.

GÖTEBORG

24 206 338

nummer får besök av vinstutdelare och ett tv-team.

Vinsten i Grannyran beror på hur många lotter en

7.

UPPSALA

22 056 642

Besöken visas bland annat i Postkodmiljonären och En

enskild kund har och hur många av årets månader

8.

STOCKHOLM

17 056 752

ska bort i TV4. Varje dag presenteras nya vinnare i Post

kunden har varit med i Postkodlotteriet. 2017 landade

9.

NORRKÖPING

12 095 847

kodlotteriet. Under 2017 lottades det ut vinster från

Grannyran i Norrköping (30 Mkr), Listerby (50 Mkr),

VÄSTRA FRÖLUNDA

12 045 243

165 till 5 000 kronor måndag till torsdag och på helg

Malmberget (103 Mkr). Under årets sista Grannyra

erna döljde sig bland annat en miljonvinst i guld

lottades hela 175 miljoner kronor lottades ut till glada

kuverten. I Postkodlotteriet går det även att vinna

vinnare i Mullsjö, en Grannyra med den största vinst

annat än pengar, till exempel resepresentkort, cyklar,

potten hittills i Svenska Postkodlotteriets historia.

10.

bilar, böcker och nya lotter.

Lyckliga vinnare från Grannyror i Listerby och Mullsjö.
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Lotterier och tv-program

1 000 – en siffra väl värd att fira
Postkodmiljonären program 1 000

Netterstad med i publiken och pratade med Rickard

1 000 miljonärer i Postkodlotteriet

Det var jubileumshelg när avsnitt 1 000 av det popu

om kuriosa kring frågorna och även Postkod

I december 2017 firades att 1 000 personer blev miljo

lära tv-programmet Postkodmiljonären sändes med

miljonären-kuriosa från åren som gått.

närer i Postkodlotteriet. Lotteriet firade miljonär

Rickard Sjöberg har varit programledare för pro

nummer 1 000 Michelle Johansson. Hon överraskades

grammet sedan starten 2005. Under åren som gått

av lotteriets programledarna och ett tv-team. Vinstin

stolen innehöll jubileumsprogrammet hälsningar från

sedan programmet startade har 884 personer suttit

slaget visades i Postkodmiljonären på TV 4 och i ett

andra kända programledare, härliga återblickar från

i heta stolen och tillsammans svarat på 10 690 stycken

längre inslag både på Postkodlotteriets facebooksida,

oförglömliga ögonblick, fantastiska tävlande och

unika frågor. I snitt har de tävlande klarat 11 frågor

instagram samt på youtube-kanalen. Parallellt skapa

galna situationer. Dessutom befann sig för första

och vunnit 100 000 kronor.

des en landningssida på postkodlotteriet.se med

Rickard Sjöberg i TV4 i december 2017.
Förutom att tävlande Anna Smedler grillades i heta

gången domaren och frågeskrivaren Michael

annan ”miljonärsfakta”. Flera medier uppmärksam
made händelsen och visade även videoklippet på sina
sajter.

Tävlande Anna Smedler grillas av den populäre programledaren Rickard Sjöberg.

Ovan: Michelle Johansson, miljonär nummer 1 000 firar
med bästa vännerna.
Till höger: Miljonären Michelle Johansson överraskas av
programledaren Sandra Dahlberg.
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Vingvinsten special – Mallorca
För första gången någonsin lottade Svenska Postkod

Resenärerna fick njuta av sol, bad och underhållning

lotteriet ut en skräddarsydd vinstresa 2017. Postkod

på Vings hotell Sunwing Alcudia under några dagar i

lotteriets mål var att erbjuda en vinstresa som särskil

oktober. Resan blev en succé, i utvärderingen av resan

jer sig från en vanlig charterresa. Postkodlotteriets

gav resenärerna omdömet 4,9 av 5 möjliga.

samtliga fem programledare följde med och bidrog
med olika aktiviteter. Även andra kända svenska artis

tack vare deras deltagande som pengar kan genereras

ter, så som Lisa Nilsson, följde med på resan.

till ideell sektor och stötta deras arbete för ett starkt

Totalt lottades 145 vinnare fram, som alla fick ta

Till vänster uppifrån: Christian ”Kicken” Lundqvist underhåller
på Vings hotell Sunwing Alcudia.
Förväntansfulla vinnare med sina nära och kära på väg
till Mallorca.
Maggan Graaf shoppar med gästerna.
Rickard Sjöberg håller ett välbesökt träningspass.
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Kunderna är lotteriets viktigaste tillgång. Det är

civilsamhälle. Det innebär att investeringar och stän

med fyra personer som resesällskap. Detta resulterade

dig produktutveckling är en självklarhet där Ving

i att nästan 700 resenärer följde med till Mallorca.

vinsten är ett exempel på det arbetet.

”Det känns helt
fantastiskt!” Anna vann
en resa för fem personer
till Mallorca. Hon bjöd
med sin sambo, barn och
syster.
15
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Bingo och skraplotter

Drömpyramiden

På www.postkodlotteriet.se kan kunderna spela bingo

Många olika skraplotter

Drömpyramiden som är frågesportprogrammet där

vidare uppåt i pyramiden eller att stanna. Svarade de

och skraplotter. Bingo spelas för underhållningen, säll

Postkodlotteriet har 16 olika skraplotter som kan spe

tävlande par får chansen att uppfylla sina drömmar.

fel blev de tvungna att börja om från första nivån igen.

skapet och spänningen. Miljön är trevlig och chatten

las i mobiltelefonen, på surfplattan eller på datorn vid

Under 2017 började ett nytt svenskt format sändas;

Varje gång paret svarade rätt fick de välja att klättra

Programmet sändes med sex episoder på våren och tio

De tävlande fick totalt sex omgångar om 90 sekun

livlig. I Postkodlotteriets bingo satsas det extra mycket

olika tider på året. Lotterna kostar mellan en och 25

episoder under hösten. Målet är att klättra så högt som

der vardera på sig att svara på frågor och ta sig uppåt

på de sociala aspekterna av spelet. Chatten är mycket

kronor och ger vinster på var tredje eller var fjärde lott

möjligt i en pyramid av containrar där fem av dem

i pyramiden. De kunde när de ville välja att stanna och

viktig för helhetsupplevelsen och spelen varvas med

beroende på spel. Den populäraste lotten heter Post

innehåller priser skräddarsydda för tävlingsparen.

öppna den container de hade valt. Genom att öppna

underhållning och överraskningar. Det finns 17 bingo

kodskrapet, där det går att vinna upp till 2 miljoner

den förvalda containern fick de tävlande upptäcka om

spel att välja mellan för spel på egen hand eller till

kronor direkt på skrapet. Kopplat till skraplotten finns

den är tom eller om den innehöll en vinst.

sammans med andra. Varje dag finns medarbetare

en jackpott Skrapyran. För varje såld lott går en del till

I TV-studion fanns 15 stora containrar placerade i
en pyramid. Fem längst ner, fyra ovanpå dem, tre på
nästa nivå, därefter två och högst upp en. En container

från Postkodlotteriets kundservice så kallade chatt

jackpotten som spelaren får en andel i vid den kom

på varje rad innehöll vinster som är skräddarsydda

lotteriets vinnare. Syftet med Postkodlotteriets linjära

Som vanligt under programmet visas inslag med

värdar, på plats och pratar med bingospelarna.

mande dragningen. Fyra gånger om året dras Skrap

efter de tävlandes drömmar. Det sammanlagda värdet

program är att kommunicera produkten. Programmet

I bingorummet pratas det både om vardagliga saker

yran. Då går hela vinstpotten till ett postnummer där

i containrarna var en miljon kronor.

sågs i genomsnitt av 657 000 tittare.

och om bingo. Chattvärdarna är mycket uppskattade

spelarna får dela på en stor summa pengar. Antalet

av kunderna.

vinnare är kopplat till antalet personer i vinnande
postnumret som har köpt en skraplott i Postkod

Programledaren Rickard Sjöberg med Anna och Jessica som var med och tävlade i Drömpyramiden.

16

skrapet under perioden.
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Hållbara affärer skapar
förutsättningar för
framtida lotteriöverskott.

Hållbarhet och ansvar

Lotterier som bidrar till en mer
hållbar samhällsutveckling
miljöpåverkan är som störst i verksamheten. Avtrycket

Hållbarhetsrapportering

gemensamma vision är att världen blir bättre med

med sociala och miljömässiga kostnader

i värdekedjan klimatkompenseras för genom att inves

Liksom övriga bolag inom Novamediakoncernen rap

starka ideella organisationer. Koncernens uppdrag är

inkluderade.

tera i utsläppsreducerande projekt som är certifierade

porterar Novamedia Sverige AB sitt hållbarhetsarbete

Novamediakoncernens och Postkodlotteriernas

därför att genom lotterierna i Holland, Sverige, Stor
britannien och Tyskland generera finansiella medel till
ideell sektor i Sverige och internationellt. Det är pri
märt genom lotteriöverskottet som Postkodlotterierna

• Hållbara leverantörsled – att inköp görs till rätt ”pris”

• Klimat och miljö – att affärerna bedrivs med strävan

enligt Gold Standard. Under 2017 var klimatavtrycket i

enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Håll

efter minimal negativ miljöpåverkan på kort sikt och

värdekedjan 23 713 ton koldioxidekvivalenter.

barhetsrapporten finns tillgänglig på www.postkod

med en positiv miljöpåverkan på lång sikt.

Avtrycket fördelas över fem områden (se grafik

lotteriet.se.

• Attraktiv arbetsgivare - Att en god arbetsmiljö

och Novamedia bidrar till en hållbar

säkerställs, att medarbetare och ledning avspeglar

samhällsutveckling.

samhället och att arbetsplatsen i alla avseenden är

nedan).

icke-diskriminerande.

Människa, miljö och transparens
i hela värdekedjan

Verksamheten bedrivs
med strävan efter
minimal miljöpåverkan.

Koncernens hållbarhetsprioriteringar utgår från att

Uppförandekod, klimatavtryck och
klimatbalansering

verksamheten ska bedrivas på ett transparent sätt och

Novamedia Sverige AB strävar efter att minimera den

med hänsyn till människa och miljö i hela värdeked

miljöpåverkan som verksamheten har och det sker

jan. Målet för arbetet sätts centralt inom koncernen,

genom medvetna inköp som minimerar klimatpåver

men varje landsenhet ansvarar för implementering

kan. Till exempel är all den el som köps in producerad

och prioritering av lokala insatser. Arbetet för Nova

av förnyelsebara källor och de varuvinster som erbjuds

media Sverige AB fokuserar på följande sex områden:

är i så stor omfattning som möjligt producerade med

• Stärkt civilsamhälle – att genom underhållande

hänsyn till både miljö och människa. För att ställa krav

Kontor/IT

2%

84%
%

Resor

Tryckt media

2%

72 %

17
%
8%

Event/TV/Online

85%

Vinster och
försäljningerbjudanden

• Energianvändning på kontoret och i serverhallarna, arbetspendling, inköp till och avfall från kontoret, så
som mat och dryck, möbler och IT-utrustning.

lotterier, generera pengar till ideella organisationer

på att produkter och tjänster produceras ansvarsfullt,

• Affärsresor med alla transportmedel och inklusive hotellnätter.

som möjliggör deras arbete.

har Novamedia en uppförandekod för leverantörer

• Energianvändning, transporter, resor och förtäring för produktion av event och tv. Elförbrukningen vid
tv-tittande och k onsumtion av digital media, såsom e-post, nyhetsbrev och webbplats.

• Spelansvar – att spelansvar prioriteras med fokus på

och partners. Novamedia Sverige AB beräknar dess

ett förebyggande arbete för att minska de negativa

utom och redovisar klimatavtrycket i hela värdekedjan

konsekvenserna av spel.

utifrån GHG-protokollets Corporate Value Chain

• Affärsetik – att affärerna bedrivs ansvarsfullt och i
nära dialog med intressenter.

18

1%

1%

(Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Syftet
med beräkningarna är att skapa medvetenhet om var

• Värdekedjan för tryckt kommunikation, där direktmarknadsföring står för den största delen, från skogsbruk
till distribution till kunders och möjliga kunders brevlåda samt transport till återvinning.
• Värdekedjan för varuvinster och premier – från utvinning av råmaterial till användning av till e
 xempel bilar
i tre års tid.
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Spelansvar
Att driva ett lotteri för att samla in pengar till ideella

Postkodföreningen har frågan på agendan. Novame

Utgångspunkter för spelansvarsarbetet

del i det dagliga arbetet. Medlemmarna består av orga

sektorn innebär också ett ansvar. De spel som Nova

dia Sverige AB har fått i uppdrag att arbeta med före

En grundförutsättning för bolagets verksamhet är att

nisationer med speltillstånd från svenska Lotteriinspek

media Sverige AB utvecklar och driver ska vara under

byggande insatser för att minska de negativa konse

samtliga lotterier ska ha svenska tillstånd och följa

tionen. Sedan årsmötet 3 april 2017 har Anders

hållande, roliga, skapa lite extra spänning i tillvaron

kvenserna av spel. Detta görs både inom ramen för

svensk lag. Det betyder också att överskottet från spel

Årbrandt, en av två managing directors i Novamedia,

och hålla drömmar vid liv. Men spelandet kan också

Lotterinspektionens föreskrifter, den egna verksam

verksamheten går tillbaka till allmännyttiga ändamål

varit vice ordförande i SPERs styrelse**.

ha en baksida. Omkring två procent* av den vuxna

heten och i samarbete med Spelbranschens Riks

och att återbetalningen i form av spelvinster till kun

befolkningen i Sverige ligger i riskzonen för att

organisationen SPER.

derna inte får överstiga 50 procent. Lagstiftningen

utveckla spelberoende/lider av spelproblem.

Målet är att alla anställda ska genomföra utbildningen i spelansvar vartannat år.

ställer krav på spelansvarsarbete och på att konsu

Kunderna uppmanas att sätta gränser
och anställda utbildas

menter inte ska uppmuntras till överdrivet spelande. I

En viktig del av Novamedias Sveriges AB:s spelansvars

december 2015 kom ett nytt direktiv för en omregle

arbete handlar om att agera förebyggande i relation till

ring av spelmarknaden och i och med det har frågan

individen som spelar. Alla lotteriprodukter som Nova

om spelbolagens spelansvar aktualiserats då konsu

media Sverige AB driver har en strikt 18-årsgräns och

mentskyddet är högt prioriterat i en kommande

det finns en gräns för hur mycket en enskild kund kan

omreglering. En utgångspunkt i direktivet är att de

spela för per månad. För Postkodlotten är begräns

negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas.

ningen 20 lotter per månad motsvarade under 2017 att

Ett högt konsumentskydd förutsätter också en regle

kunden spelade för 3 300 kronor. För onlinespel är

ring som tar social hänsyn, med krav på bland annat

insättningsgränsen 10 000 kronor per spelkonto i

måttfull marknadsföring.

månaden. Kunderna erbjuds möjlighet att proaktivt

Spelande förknippas
med risker. Cirka två
procent av den vuxna
befolkningen i Sverige
lider av spelproblem.*

sätta sina egna gränser för att hålla spelandet på en

Medlemskap i SPER

lagom nivå och på www.postkodlotteriet.se finns verk

Sedan 2014 är Novamedia medlem i dåvarande spel

tyg för att sätta begränsningar för insättning, förlust

branschens etiska råd, SPER. I april 2017 ombildades

samt speltid per månad. Alla anställda hos operatörs

SPER till Spelbranschens Riksorganisation (SPER). SPER

bolaget Novamedia Sverige AB, samt externa partners

föredträder spelmarknaden i Sverige och tillvaratar sär

som arbetar gentemot Postkodföreningens kunder,

skilt medlemmarnas intressen. Uppdraget är att verka

utbildas i spelansvar. Målet är att alla anställda ska

för en sund, modern och hållbar spelmarknad. Med

genomföra utbildningen en gång vartannat år. Målet

lemmarnas ansvar är att agera på ett etiskt riktigt sätt

för 2017 är att 100 procent av de anställda ska ha

och tillsammans arbeta för en långsiktig utveckling av

genomgått spelansvarsutbildningen. Resultatet för

spelbranschen. Det görs genom att sätta upp och följa

2017 blev 98 procent (84). Spelansvar är ett område

gemensamma riktlinjer för spelansvar och marknads

som ständigt ska utvecklas och vara levande och där

föring och integrera speletiska frågor som en naturlig

för är det ett ständigt pågående arbete.

* Folkhälsomyndighetens Swelogs
prevalensstudie 2015.
** I början av 2018 valdes Anders
Årbrandt till ordförande för SPER.
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Nya förmånstagare:

I dag är 55 ideella organisationer förmånstagare och

Riktade insatser via särskilda projektfonder

får dela på överskottet från Svenska Postkodlotteriet.

En viss del av det totala överskottet används till att

Förmånstagarna verkar inom olika områden, såsom

adressera specifika teman. Särskilda projektfonder

barns rättigheter, miljö och klimat, hälsa och forsk

finansierar så kallade Specialprojekt ur vilka förmåns

ning, människor i utsatta situationer, samarbete över

tagarna kan ansöka om öronmärkta medel. Läs mer

gränser samt utbildning.

om specialprojekten på sidan 25–27.

Barns
rättigheter

Rädda Barnen

ECPAT Sverige

SOS Barnbyar Sverige

Friends

Star for Life

Fryshuset

UNICEF Sverige

Mentor Sverige

Stiftelsen World Childhood
Foundation

Min Stora Dag
Plan International Sverige
Raoul Wallenberg Academy

World’s Children’s
Prize Foundation

1 200
1 000

Över 9,4 miljarder till
ideell sektor sedan
starten år 2005.

Svenska Postkodstiftelsen

Under året tillkom Mind och Raoul Wallenberg Aca

Postkodstiftelsen är instiftad av Novamedia Sverige

demy (RWA) som förmånstagare. Mind arbetar för psy

AB, som driver Postkodlotteriet på uppdrag av Post

kisk hälsa och stödjer människor i kris genom att

kodföreningen. Som förmånstagare till Postkodlotte

erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda

riet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets

opinion. Organisationen erbjuder stödverksamhet och

överskott.

har verksamhet på olika platser i Sverige. Raoul Wal

Till skillnad från de andra förmånstagarna är Post

lenberg Academy agerar i diplomatens anda genom

kodstiftelsen inte slutmottagare av medlen. Postkod

Greenpeace

Miljö och
klimat

Hälsa och
forskning

Håll Sverige Rent

Peace Parks Foundation
Sweden

Naturskyddsföreningen

Vi-skogen

Nordens Ark

Världsnaturfonden WWF

Alzheimerfonden

Mind

Astma- och Allergiförbundet

Neuroförbundet

Barncancerfonden

Reumatikerförbundet

Cancerfonden

Svenska Seglarförbundet

Hjärnfonden

Svenska Skidförbundet

Hjärt-Lungfonden

Sveriges Olympiska Kommitté
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Fördelning av lotteriöverskott
2006–2017

2013 2014 2015 2016 2017

Fördelning av lotteriöverskott
2017

20 %

18 %

17 %

14 %

66 %

65 %

att stödja unga att hitta modet för att göra skillnad.

stiftelsen ger stöd till projekt som verkar inom natur,

Konkret görs det genom att erbjuda verktyg och

miljö, kultur, idrott och människors levnadsvillkor. Stif

utbildningar. Organisationen arbetar i cirka 100 skolor

telsens uppdrag är att kanalisera stöd till ytterligare

Basstöd, icke-öronmärkt

Basstöd, icke-öronmärkt

runt om i Sverige.

hundratals organisationer och projekt som verkar

Specialprojekt

Specialprojekt

både i Sverige och globalt. Genom Postkodstiftelsen

Projekt via stiftelser

Projekt via stiftelser

Icke-öronmärkta medel ger flexibilitet

kan även mindre organisationer, eller kortare projek

Majoriteten av stödet till förmånstagarna är icke-öron

tinsatser, bidra till den övergripande visionen om ett

märkt, vilket innebär att organisationerna själva avgör

starkt civilsamhälle. Lotteriinspektionen utövar tillsyn

vilken verksamhet pengarna ska gå till. Icke-öron

vid beslutande av de olika projekten.

Amnesty International

Människor i
utsatta situationer

märkta medel av den storleken som Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders

Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner

Riksförbundet FUB

Sjöräddningssällskapet

Human Rights Watch

Svenska Afghanistankommittén

Hungerprojektet

Svenska Röda Korset

Läkare utan gränser

Sverige för UNHCR

Fördelning av lotteriöverskottet,
basstöd 2006–2017
16 %

Fördelning av lotteriöverskottet,
basstöd 2017

2%

16 %

2%

27 %

Operation Smile Sverige

genererar är ovanligt i den ideella sektorn. Novamedia

55

53
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0

Förändring av förmånstagare

1109

Mkr

BRIS

Antal förmånstagare 2013–2017
1 100

Lotteriöverskott att fördela
2013–2017
1 083

Fokusområden och förmånstagare 2017*

1 179

Årligt miljardstöd stärker
civilsamhället

Fördelning av lotteriöverskott

1 110

Fördelning av lotteriöverskott

27 %
9%

9%

följer övertygelsen om att samhället behöver en fri
och stark ideell sektor. En viktig förutsättning är att
organisationerna själva har möjlighet att prioritera
sina behov och insatser.

Samarbete
över gränser

Kvinna till Kvinna

Erikshjälpen

WaterAid

Faitrade Sverige

We Effect

Hand in Hand Sweden

Utbildning

22

Diakonia

Friluftsfrämjandet
Scouterna

23 %

23 %
23 %

23 %

Barns rättigheter

Barns rättigheter

Människor i utsatta situationer

Människor i utsatta situationer

Hälsa och forskning

Hälsa och forskning

Samarbete över gränser

Miljö och klimat

Miljö och klimat

Samarbete över gränser

Utbildning

Utbildning

*Allt lotteriöverskott fördelas till organisationer inom Postkodföreningens
fokusområden. Det gäller även specialprojekten samt de projekt som får stöd
via Svenska Postkodstiftelsen.
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Optimist för havet; ett projekt
mot marin nedskräpning
i ett nära partnerskap

Kapitel

Specialprojekt för
specifika utmaningar
Utöver de icke-öronmärkta medel som förmedlas till

2017 års första omgång specialprojekt

Det här är ett projekt som genomförs med de tre väl

skräpet genom att bygga optimistjollar av det.

Postkodföreningens förmånstagare, finns det möjlig

I september fick 23 utvalda organisationer besked om

kända organisationerna, Håll Sverige Rent, Sjörädd

Optimistjollarna kommer sedan användas för att låta

het för förmånstagarna att få ekonomiskt stöd till spe

att de hade blivit beviljade medel, cirka 160 Msek för

ningssällskapet och Svenska Seglarsällskapet inom tre

ännu fler upptäcka våra fantastiska hav och vatten.

cifika projekt från ett antal specialprojektfonder.

delade på 19 specialprojekt, utifrån mål 10; minskad

Ambitionen med specialprojektfonderna är att inspi

ojämlikhet, 13; Bekämpa klimatförändringen, 14; Hav

rera förmånstagarna att utveckla och tillföra ny kun

och marina resurser och 16; Fredliga och inkluderande

skap inom aktuella frågor där behoven är stora.

samhällen i Agenda 2030.

vitt skilda områden och har som syfte att öka medve
tenheten om plastskräp i haven hos barn och unga
vuxna.

De kommer också öka kunskapen om marin ned
skräpning genom utbildningar för barn och unga.
Alla är en del av lösningen till problemet med
marin nedskräpning. Genom att inte skräpa ner,

Under året utlystes specialprojekt i två omgångar

problem. Varje år hamnar runt 8 miljoner ton plast i

plocka upp skräp som finns på våra stränder och

som stöttar ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål.

Rättigheter för människor på flykt som drivs av Dia

haven, plast som inte försvinner. Det får stora konse

minska användandet av engångsplast kan vi tillsam

I den första omgången av två blev det 19 utvalda orga

konia & Ecpat Sverige tillsammans i ett partnerskap.

kvenser för djur, natur och oss människor.

mans bidra till skräpfria hav.

nisationer som fick dela på 160 Msek som tillkännagavs

Projektet har fokus på flyktingar från Myanmar i Thai

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljö

De tre organisationerna delar ett starkt band till

under hösten och 18 organisationer som fick dela på

land, som är en av världens mest långvariga

att barnen själva kan påverka och vara en del av

133 Msek i omgång nummer två som tillkännagavs

flyktingkriser.

genom projektet Optimist för havet - där de kommer

lösningen.

i februari 2018.
Projekten som beviljades stöd kommer att löpa över

2017 års specialprojekt
utgår ifrån målen
i Agenda 2030.

Ett av de utvalda projekten var Säker migration:

havet. De ska tillsammans göra skillnad för våra hav
att samla in plastskräp från stränder och ta tillvara på

Projektet ger hopp och framtidstro genom att visa

Fördelning av lotteriöverskott

År 2020 stängs nio flyktingläger ned längs gränsen
mellan Thailand/Myanmar och de 110 000 flyktingar

ett till tre år respektive två till fyra år. De ska vara lång

som bor där kommer möta en osäker situation. Det

siktigt hållbara och presentera konkreta lösningar på

medför en ökad risk för människohandel och utnytt

identifierade behov kopplade till ett av nedan nämnda

jande av billig arbetskraft för en redan mycket utsatt

hållbarhetsmål.

grupp.
Diakonia och ECPAT Sverige tillsammans med Dia

Projekt med fokus på Agenda 2030

konia och Ecpat i Thailand ska i ett viktigt och nödvän

Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om

digt partnerskap och samarbete för att ur ett holistiskt

en global utvecklingsagenda har sedan lanseringen

perspektiv ta sig an utvecklingsmålet att minska ojäm

hösten 2015 fått stor spridning. Ambitionen att skapa

likheten inom och mellan länder. Migrant- och flyk

universella åtaganden, med hållbar utveckling i fokus,

tingsamhällen är de mest utsatta där kvinnor, ung

har fått ett brett erkännande och skapat en ny platt

domar framförallt flickor och barn drabbas hårt.

form för utvecklingsarbete. Utvecklingsagendan
omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattig

migranter och flyktingar i Thailand till en ny nivå och

dom och bekämpa ojämlikhet. Specialprojektfonden

det bidrar med ett förstärkt skydd för barn genom den

med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling,

sakkunskap ECPAT besitter och genom det nätverk

SDG:s, är ett initiativ för att konkretisera målen och att

man bedriver på plats.

fånga upp riktlinjerna i internationellt
utvecklingsarbete.
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Projektet bidrar till att lyfta Diakonias arbete med

Projektet kommer att förebygga att människor på
flykt inte byter en utsatt position mot en annan.
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Vi-skogen kämpar tillsammans
med kvinnliga trädhjältar
Målgruppen kommer få en tydlig insikt och vägled

Nordens Ark var en av de organisationer som fick

Naturskogen i Uganda har skövlats i rasande takt. De

ning om sina rättigheter inklusive juridisk vägledning i

medel till sitt projekt Den röda pandan, Nepal. Projek

senaste 25 åren har nästan två tredjedelar av skogen

hur få ordning på ID-handlingar, arbetstillstånd m.m.

tet vill skydda den röda pandan och de artrika skog

försvunnit. Skövlingen drabbar hela samhället och hår

unikt samarbete vill Vi-skogen, tillsammans med

Ännu ett exempel var Kvinnors stress: en ojämlik

gång till mark.
Men den negativa utvecklingen kan förhindras. I ett

arna i Nepal genom att främja ett hållbart nyttjande av

dast slår effekterna mot de bondefamiljer som bor i

lokala myndigheter och kvinnliga bondegrupper,

och ”onödig” folksjukdom som drivs av Hjärnfonden.

ekosystemen och en hållbar livsstil som förbättrar lev

naturskogens utkanter.

skydda och återbeskoga Uganda. Kvinnorna – våra

74 000 personer går inte till jobbet på grund av stress

nadsförhållanden för lokalbefolkningen och samtidigt

relaterad ohälsa. 70 procent av dem är kvinnor.

hejdar förlusten av den biologiska mångfalden i

strikten i östra Uganda. Här finns nästan ingen

och vårda skogen. Genom att ta tillvara på skogens

Förr var det axlar och ryggar, nu är det hjärnor och

Projektet ska genomföras i Bugiri- och Mayugedi

trädhjältar – får utbildning i hur de kan återplantera

Nepal. Det är ofta samma faktorer som orsakar artut

naturskog kvar och den skog som finns riskerar att för

resurser och tillämpa nya metoder för affärsutveckling,

hjärtan. Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar dramatiskt

rotning som leder till fattigdom, förlust av livsmiljöer

störas och utarmas i brist på hållbara metoder och

får kvinnorna samtidigt en möjlighet att förbättra livs

och är vår tids stora utmaning. Målet med detta pro

och naturresurser.

resurser att förvalta den. I de två distrikten arbetar två

situationen för sig och sina familjer. Tillsammans med

tredjedelar av befolkningen inom småskaligt jordbruk,

våra kvinnliga trädhjältar kan vi stoppa skövlingen och

majoriteten är kvinnliga bönder med begränsad till

återbeskoga Uganda – ett träd i taget.

jekt är att samla drabbade, forskning och arbetsliv för

Världsnaturfonden WWF i samarbete med Sveriges

att vara den drabbades röst och knäcka den uppåt

Olympiska Kommitté fick tillsammans medel för att

gående kurvan. Hjärnfonden vill att alla kvinnor ska

driva projektet Vego i världsklass. Projektet går ut på

kunna delta i arbetslivet och i det friska och privata

att utmana fördomar och myter om vegetarisk mat.

rummet.
Projektet kommer att ta upp kvinnornas berättelser,

Genom att lyfta fram olympiska idrottare som en
trendsättande målgrupp med extrema krav, vill WWF

ta del av kunskap från de främsta forskarna och före

och SOK visa att det är möjligt att ställa om till en mer

trädarna för arbetslivet. Projektet lyfter frågan till

hållbar kosthållning. Genom hållbar, näringsberäknad

nivån om ett sunt och jämlikt samhälle.

vegetarisk mat för högpresterande idrottare sänder
man signalen till en bredare allmänhet att det är möj

2017 års andra omgång specialprojekt

ligt för oss alla att ställa om utan att kompromissa

I mars 2018 fick 21 utvalda organisationer besked om

med hälsa eller prestation.

att de hade blivit beviljade medel, cirka 133 miljoner

Härutöver ska cirka 45 miljoner sek fördelas under

sek för 18 specialprojekt utifrån mål 5; Jämställdhet,

2018 baserad på 2017 års överskott utifrån mål 4; God

12; Hållbar konsumtion och produktion, 15; Ekosystem

utbildning för alla och mål 11; Hållbara städer och

och biologisk mångfald i Agenda 2030.

samhällen.

Regina Nsabimana, Uganda.
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Så är lotteriverksamheten
organiserad
Svenska Postkodföreningen

Lotteriverksamhet kräver tillstånd

Svenska
Postkodföreningen har
under år 2017 haft sex
aktiva lotteritillstånd.

Sverige har spelmonopol, vilket betyder att det enda

Novamedia B.V. tog initiativ till att grunda
Postkodföreningen

bolag som får bedriva spelverksamhet är statens eget

Lotterikonceptet för Postkodlotteriet utvecklades för

bolag Svenska Spel. För att få starta och driva fristå

drygt 25 år sedan av den nederländska Novamedia-

ende lotterier i Sverige krävs att lotteriverksamheten

koncernen.

bidrar till allmännyttiga ändamål. Lotteriinspektionen

Novamedia Sverige AB
sköter den operativa
verksamheten för
Postkodlotteriet på
uppdrag av Svenska
Postkodföreningen.

Novamedia B.V. initiativ till att grunda Svenska Post

eftersom lotterier ska bidra till allmännyttiga ändamål

kodföreningen. Barncancerfonden, Rädda Barnen,

är praxis att tillstånd ges till ideella föreningar och

Svenska Postkodstiftelsen och Världsnaturfonden

stiftelser.

WWF var med som medlemmar i föreningen från start.
till Svenska Postkodföreningen som gav rätten att

2017. Lotteriinspektionen övervakar och granskar

använda produktkoncept och varumärke för Postkod

löpande Postkodföreningens lotteriverksamhet samt

lotteriet på den svenska marknaden.

skott till allmännyttiga ändamål.

Stiftelsen
Novamedia Fundatie

Novamedia Holding B.V.

Novamediakoncernen upplät sedan en exklusiv licens

ing har haft sex stycken aktiva lotteritillstånd under

granskar och godkänner Postkodföreningens över

Svenska Postkod
föreningen garanterar
att överskottet från
lotterierna går till ideell
verksamhet.

För att kunna starta Postkodlotteriet i Sverige tog

är den myndighet som utfärdar lotteritillstånd och

Svenska Postkodföreningen som är en ideell fören

Novamediakoncernen

Novamedia B.V.

Postkodlotterier finns i Nederländerna, Sverige,

• Äger koncept och varumärken

Storbritannien, Tyskland och en ny verksamhet som
startar i Norge under hösten 2018.

Lotteriföreståndarens ansvar
Lotteriföreståndaren är utsedd av Postkodföreningens
styrelse och godkänd av Lotteriinspektionen. Lotteri

Samverkan mellan Postkodföreningen och
Novamedia

föreståndaren ansvarar för att alla lotteriprodukter

Novamedia B.V. är innehavare av samtliga lotterikon

drivs i enlighet med lotterilagen, lotteritillstånden och

cept i Novamediakoncernen och licensierar dessa till

fastställda villkor. Lotteriföreståndaren svarar för myn

de lokala dotterbolagen eller samarbetspartners.

dighetskontakter och kontakter med Lotteriinspektio

Novamedia Sverige AB har upplåtit en exklusiv

nens kontrollanter.
Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novame

Svenska
Postkodföreningen

rättigheterna på den svenska spelmarknaden. Post
kodföreningen anlitar Novamedia Sverige AB som

föreståndare, på uppdrag av Postkodföreningens

operatörsbolag för lotteriverksamheten. Novamedia

styrelse.

Sverige AB fakturerar en licens om 4,08 procent exklu
sive moms för nyttjandet av de immateriella rättighe
terna. Dessa licensintäkter möjliggör affärsutveckling
av nya lotteriprodukter och etablering på nya

Novamedia
Sverige AB

Postcode
Lottery Ltd.
GB*

Deutsche
Postcode
Lotterie
gGmbH DE

• Sköter drift, produktion och affärsutveckling
• Ansvarar för all personal

licens till Postkodföreningen att nyttja de immateriella

dia Sverige AB har sedan 2015 haft rollen som lotteri

Avtal för
samverkan

• Innehar lotteritillstånd

* I Nederländerna och GB finns lokala föreningar som är innehavare av lotterilicenser för
respektive marknad. Dessa föreningar har, liksom PostkodFöreningen i Sverige, avtal med
Novamediakoncernen som reglerar samarbetet.

• Beslutar om medlemskap
för ideella organisationer
• Fördelar lotterivinster,
kostnader och överskott

marknader.
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Postkodföreningens ansvar
För att uppfylla de krav som finns på den reglerade

Samverkan mellan Novamedia Sverige AB, Svenska
Postkodföreningen och förmånstagarna.

öronmärkt basstöd. Därutöver fördelas maximalt 25
procent av överskottet till Postkodstiftelsen och cirka

svenska spelmarknaden bedrivs lotteriverksamheten

10 procent fördelas till specialprojektfonder, från vilka

utifrån tillämplig svensk lagstiftning, lotteritillstånd

samtliga förmånstagare kan ansöka om stöd. Special

och Postkodföreningens stadgar, men också utifrån

projekten syftar till att stödja utveckling, innovation och

Postkodföreningens interna ramverk och policyer som

nytänkande hos befintliga förmånstagare.

styrelsen har slagit fast.

Beräknandet av basstöd görs utifrån ett medel

Postkodföreningens styrelse har det yttersta ansva

värde för de senaste tre åren avseende privat insam

ret för skötsel och förvaltning av alla lotteriprodukter.

ling och totala intäkter. De insamlade medlen och

Styrelsen ska se till att Postkodföreningens organisa

totala verksamhetsintäkterna fastställs enligt FRII:s sty

tion utövar kontroll av medelsförvaltning, bokföring

Svenska
Postkodföreningen

och Postkodföreningens övriga ekonomiska förhållan

rande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Postkod
lotteriets basstöd exkluderas i beräkningarna. Medel

den. Styrelsen består av ordförande samt tre ordinarie

värdena summeras och utgör ett nyckeltal som appli

ledamöter. Lotteriföreståndaren är adjungerad i

ceras i en fördelningstrappa, utifrån vilken utdel

styrelsen.

ningen av basstöd bestäms.
Svenska Postkodföreningen fattade under året

Förmånstagare till lotteriöverskottet

beslut om att uppdatera denna fördelningstrappa.

Novamedia Sverige AB bereder och föreslår för Post

Bakom beslutet låg det faktum att

kodföreningens styrelse som beslutar vilka nya organi

framgångsrik vad gäller insamling av medel. Det skulle

som genereras från lotteriförsäljningen. För att vara

inneburit att fler organisationer skulle nå de högre

aktuell som förmånstagare till lotteriöverskottet behö

trappstegen än som tidigare beräknats.

ver organisationens verksamhet uppfylla ett antal kri

...och 52 stycken till

Ja

Lotteriföreståndaren presenterar förslag för
Svenska Postkodföreningens styrelse, som
fattar beslut om medlemskap med rätt att ta
emot lotteriöverskott.

Med utgångspunkt i gällande fördelningskrite
rier bereder Novamedia Sverige AB ett förslag
till fördelning av årets överskott.

Avslag

Förslaget presenteras av Lotteriföreståndaren
för Svenska Postkodföreningens styrelse, som
godkänner eller förkastar förslaget.

Avslag

Lotteriinspektionen godkänner om
fördelningen av överskottet

Avslag

Ja

Lotteriinspektionen godkänner
huruvida organisationen är berättigad
att ta emot lotteriöverskott.
Ja

Förmånstagare

Utbetalning till respektive
förmånstagare

antalet förmånstagare bland mindre och mellanstora
organisationer för att säkerställa att stödet når ut så

Postkodlotteriets varumärke gäller att organisationen

brett som möjligt.

är rikstäckande och verksam i Sverige. Huvudregeln är

3. den ökande konkurrensen på spelmarknaden

vidare, att organisationen ska ha 90-konto och att den

försvårar försäljningen.

ska vara medlem i Frivilligorganisationernas Insam

förmånstagare. Meddelande om belopp och utdelning

lingsråd (FRII). Postkodföreningens styrelse beslutar

sker när resultatet för föregående år har beslutats av

steg än tidigare gör det möjligt för fler organisationer

om nya organisationers förmånstagare. Lotteriinspek

Postkodföreningens styrelse, reviderats av auktorise

att ta del av Postkodlotteriets överskott, och därmed

tionen granskar och godkänner slutligen organisatio

rad revisor och godkänts av Lotteriinspektionen.

bidra till att göra världen lite bättre.

Fördelning av överskottet

efter ett avslutat lotteriår, i samband med att fördel

Fördelningen av lotteriöverskottet sker utifrån den

ningen av årets lotteriöverskott offentliggörs.

nen som förmånstagare av lotterimedel innan organi
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Avslag

2. Svenska Postkodföreningen ville dessutom utöka

överskottet från de lotteriprodukter som finns inom

sationen får ta del av överskottet.

Novamedia Sverige AB följer årligen
upp stödet till respektive förmånstagare.

Ansökan

Novamedia Sverige AB bereder och föreslår
medlemskap med rätt att ta emot lotteri
överskott.

Föreningens beslutsprocess för fördelning
av överskott till förmånstagarna

1. den ideella sektorn har generellt sett varit mycket

sationer som ska bli förmånstagare till överskottet

terier. För organisationer som är förmånstagare till

Postkodföreningens beslutsprocess för
organisationers inträde i föreningen

Den uppdaterade fördelningstrappan med flera

Utbetalning av basstöd sker under första kvartalet

Fördelning av lotteriöverskott till förmånstagarna

modell som Svenska Postkodföreningens styrelse har

Postkodföreningens lotteriöverskott från lotterierna

beslutat och Lotteriinspektionen har godkänt: Merpar

som Novamedia Sverige AB driver, går till lotteriets

ten av överskottet, ca 65 procent, ska utgöras av ett icke
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Femte året i rad med
miljardöverskott

branschen och svenska konsumenter väljer i allt större

3 000

utsträckning att spela på internet. För att möta det för

2 800

i februari 2018. Sedan starten i Sverige för drygt 10 år

ändrade kundbeteendet som följer av digitalisering

2 600

500

sedan har drygt 9,4 Mdkr fördelats till ideell

och globalisering har kommunikationen och erbju

2 400

0

verksamhet.

dandet till kunderna fortsatt att utvecklas. Trots de

och spelintäkterna.

1 300

period till 2 072 Mkr (2 066). Övriga intäkter uppgick

600

1 200

till 8 Mkr (7)

400

1 100

200

1 000

De operativa kostnaderna för driften av lotterierna

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

900

1 393

1 400

Fördelning nettointäkter

1 394

Mkr

1 500

800

Driftskostnader

1 812

Utbetalda lotterivinster
till kunder 2012–2017
1 398

efter utbetalning av vinster, uppgick under samma

Lotterivinster

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 412

plotter online har en vinstandel på 50 procent av lott-

1 000

Kostnader
28 %

1 417

Nettointäkterna, det vill säga lott-och spelintäkter

32 %

Överskott

1 208

terna för Postkodföreningen blev 3 465 Mkr (3 460).

procent av lott- och spelintäkterna, bingo och skra

Mkr

1 200

1 100

kunderna. Postkodlotteriet har en vinstandel på 40

Lotteriöverskott Svenska
Postkodföreningen 2012–2017
1 109

något jämfört med 2016 års nivå. Lott- och spelintäk

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 083

Under 2017 har 1 393 Mkr (1 394) delats ut i vinster till

40 %

1 000

1 179

kodföreningens lott- och spelintäkter till och med öka

Fördelning Lott- och spelintäkter

1 500

1 110

utmanande marknadsförutsättningarna lyckades Post

1,4 miljarder i utdelade vinster

2 072

2016.

3 200

2 066

rerna. Digitaliseringstrenden är stark inom spel

2 000

2 068

till 53 procent för 2017 jämfört med 54 procent för

3 400

Mkr

2 500

2 096

marknadsandelar på bekostnad av de reglerade aktö

3 465

onlineaktörer, som saknar svenska tillstånd ökar sina

nat som andel av nettointäkterna uppgick överskottet

3 460

och spelintäkterna var under året 32 (32) procent. Räk

Mkr

3 600

3 466

växande antal aktörer på marknaden. Trenden är att

3 508

gick till 1 100 Mkr (1 109). Överskottets andel av lott-

3 509

Året har präglats av en ökande konkurrens med ett

2 092

Nettointäkter Svenska
Postkodföreningen 2012–2017

Intäkter i nivå med föregående år

Postkodföreningens lotteriöverskott för år 2017 upp

Lotteriöverskottet fördelades till 55 förmånstagare

2017 års lotteriöverskott
uppgick till 1 100 Mkr.

Lott- och spelintäkter Svenska
Postkodföreningen 2012–2017

1,1 miljard till ideell sektor

3 020

Årets lott- och spel
intäkter blev 3 465 Mkr.

Kommentar till årets resultat

1 009

Kommentar till årets resultat

53 %

47 %

Överskott
Kostnader

2012 2013 2014 2015 2016 2017

består framför allt av kostnader för marknadsföring och
försäljning, TV-underhållning, IT-drift och personalkost
nader. Kostnaderna ökande under 2017 med drygt en
procent motsvarande 13 Mkr, från 963 Mkr till 976 Mkr.

Nyckeltal Svenska Postkodföreningen

2017

2016

2015

Lott- och spelintäkter*, Mkr

3 465

3 460

3 466

Lotterivinsternas andel av lott- och spelintäkter (%)

40

40

40

Lotteriöverskottets andel av lott- och spelintäkter (%)

32

32

31

Operativa kostnaders andel av lott- och spelintäkter (%)

28

28

29

2 072

2 066

2 068

Lotteriöverskottets andel av lott- och spelintäkter (%)

53

54

51

Operativa kostnaders andel av nettointäkter (%)

47

46

49

Nettointäkter**, Mkr

* Lott- och spelintäkter från Postkodlotten och Bingo och Skrap Online.
** Nettointäkter definieras som lott- och spelintäkter minus lotterivinster.
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Fördelning av lotteriöverskott
Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (tkr)
Organisation
Alzheimerfonden

2016

Totalt sedan start

Organisation

2017

2016

Totalt sedan start

Raoul Wallenberg Academy

5 000

0

5 000

Reumatikerförbundet

7 000

7 000

59 661

Riksförbundet FUB

7 000

7 000

39 000

7 000

7 000

63 960

15 000

15 000

118 081

7 000

7 000

57 462

Barncancerfonden

21 000

20 000

475 341

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

24 000

25 000

199 657

BRIS

10 000

10 000

158 710

Rädda Barnen

30 000

40 000

540 320

Cancerfonden

28 000

40 000

308 305

Scouterna

10 000

10 000

63 462

Civil Rights Defenders

10 000

10 000

41 000

Sjöräddningssällskapet

16 000

15 000

223 700

Diakonia

21 000

20 000

107 000

SOS Barnbyar Sverige

22 000

25 000

213 304

Amnesty International
Astma- och Allergiförbundet

ECPAT Sverige

5 000

5 000

36 286

Star for Life

7 000

7 000

63 000

16 000

15 000

90 661

Stiftelsen World Childhood Foundation

7 000

7 000

19 000

Fairtrade Sverige

5 000

5 000

20 000

Svenska Afghanistankommittén

Friends

7 000

7 000

57 383

Svenska Postkodstiftelsen

Friluftsfrämjandet

7 000

7 000

53 000

Svenska Röda Korset

Fryshuset

18 000

20 000

73 000

Svenska Seglarförbundet

Greenpeace

20 000

20 000

184 081

Hand in Hand Sweden

10 000

7 000

Hjärnfonden

15 000

Hjärt-Lungfonden

22 000

Human Rights Watch
Hungerprojektet

Erikshjälpen

17 000

15 000

64 000

200 000

200 000

1 249 135

24 000

25 000

285 305
19 000

5 000

5 000

Svenska Skidförbundet

15 000

15 000

44 000

70 661

Sverige för UNHCR

24 000

25 000

123 001

15 000

52 000

Sveriges Olympiska Kommitté

12 000

10 000

36 000

25 000

242 137

UNICEF Sverige

28 000

40 000

254 304

5 000

5 000

10 000

Wateraid

11 000

10 000

50 000

5 000

5 000

34 000

We Effect

20 000

20 000

111 661

Håll Sverige Rent

7 000

7 000

31 000

Vi-skogen

11 000

10 000

36 000

Kvinna till Kvinna

12 000

10 000

69 000

World’s Children’s Prize Foundation

Läkare Utan Gränser

28 000

40 000

282 137

Mentor Sverige

7 000

7 000

30 000

Tidigare års förmånstagare

Min Stora Dag

7 000

7 000

51 610

Specialprojekt SDG 10, 13, 14, 16

Mind

5 000

0

5 000

Specialprojekt SDG 5, 12, 15

133 025
48 296

Naturskyddsföreningen

Världsnaturfonden WWF

17 000

15 000

99 001

Specialprojekt SDG 4 och 11

Neuroförbundet

7 000

7 000

57 462

Tidigare års Specialprojekt

Nordens Ark

7 000

7 000

53 000

Fördelat överskott

11 000

10 000

38 000

7 000

7 000

67 001

22 000

25 000

150 112

Operation Smile Sverige
Peace Parks Foundation Sweden
Plan International Sverige
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2017

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (tkr)

5 000

5 000

25 000

21 000

20 000

513 320

0

0

738 000

158 755

158 755
133 025
48 296
923 876

1 100 321

1 108 755

9 425 171
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Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgrupp Novamedia Sverige AB

Styrelse Novamedia Sverige AB
1. Boudewijn Poelmann
Ordförande, CEO,
Novamedia B.V.

1. Anders Årbrandt
Managing Director
2. Cecilia Bergendahl
Managing Director

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

3. Susanne Calemark
Head of HR

3. Simone van Bijsterveldt
Ledamot, CFO,
Novamedia B.V.

4. Mario von Dahn
CFO

1

2

3

5. Åse Ericson
Head of TV & Event, tf Head
of Marketing & Sales*R
6. Christoffer Fröberg
Head of CRM & Customer
experience

1

2

3

4

Styrelse Svenska Postkodföreningen

7. Robert Hårdh
Head of Charity

1. Erling Norrby
Styrelsens ordförande
Tidigare ständig sekreterare vid
Kungl. Vetenskapsakademin och
professor i virologi vid Karolinska
Institutet.

8. Per Mickols
Head of IT

4

5

6

4. Eva Struving
Ledamot, International
Director, Novamedia B.V.

9. Anne-Catherine Worth
Head of Communications

2. Mats Fogelberg
Styrelseledamot
Senior Advisor and Head of Client
Development at Prime

1

2

3

4

3. Alexander af Jochnick
Styrelseledamot
Ordförande Oriflame Holding
4. Kristina Lidehorn
Suppleant
CEO at PRMD
Publishing LLC/At Night

7

8

5. Johan Menckel
Styrelseledamot
Vd Gränges AB

9

5
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6

6. Mernosh SaatchiStyrelseledamot
Grundare Humblestorm AB och
COMITTO AB. Styrelseledamot MQ
Retail AB, Tradedoubler AB,
Drottningholms slottsteater, IVAs
Näringslivsråd.
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Kapitel

Kapitel

Lycklig vinnare tar emot sin vinst av programledaren Rickard Sjöberg
på Grannyra i Listerby.

Foto
Eva Edsjö – framsida, baksida och sidan 11. Andreas Blomlöf – sidorna 3, 11, 38–39 och
baksida. Peter Knutson – sidan 7. Oskar Allerby – sidan 12. Kristoffer Rozental –sidorna 13,
14, 15, 16 och baksidan. Magnus Sandberg – sidorna 20, 36 och 37. Andreas Frössberg
– sidan 24. Edward Echwalu – sidan 27. Roy Beusker – sidan 37. Linda Jönér – baksidan.
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Novamedia Sverige AB
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
Stockholm
Postadress
Box 193
101 23 Stockholm
Växel

08-509 270 00

Fax

08-662 58 70

E-post

info@postkodlotteriet.se

www.postkodlotteriet.se

