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Vision
Vår övertygelse är att  

världen blir bättre med starka 
ideella organisationer.

Sjöräddningssällskapet är en av Svenska Postkodlotteriets 58 förmånstagare. 
Sedan 2007 har de tagit emot 270 miljoner kronor. 
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Innehåll

Den här årsrapporten presenterar Svenska 
Postkodlotteriet som drivs av Novamedia  
Sverige AB (org.nr. 556375–6328), ett  
operatörsbolag på den svenska reglerade  
spelmarknaden. Novamedia Sverige driver 
lotteri verk samhet och producerar underhåll-
ning på uppdrag av Svenska Postkodfören-
ingen (org.nr. 802416–1146) som innehar en 

Läsanvisning
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spellicens som sträcker sig från 2020 till 2024. 
Novamedia Sverige är ett helägt dotterbolag till 
Novamedia B.V. (org.nr. 3329 3056) med säte i 
Amsterdam (NL). 

Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen 
kronor förkortas Tkr, miljoner kronor Mkr och 
miljarder kronor Mdkr. Siffror inom parentes 
avser år 2019 om inte annat uppges. Data 

baseras på senaste tillgängliga faktaunderlag 
framförallt från publicerade källor inom bran-
schen och från Spelinspektionen. Novamedia 
Sveriges årsredovisning är reviderad av PwC  
och Svenska Postkodföreningens årsredo visning 
är reviderad av KPMG. 

Mer information finns att läsa på postkodlotteriet.se 

FOTOGRAFER 

Warner: Framsidan, sidan 15 och 17 samt sista sidan. Gunilla von Hall: Sidan 2. Stefan Jerrevång: Sidan 6, 9 och 42-43. Eva Edsjö: Sidan 5, 21 och 33. Kristoffer Rozental: Sidan 6 och 19. Erik Undéhn: Sidan 7 och 21. Olof Holdar: Sidan 11, 32, 33 och 40. 

Joel Crawford: Sidan 15. Christina Söderlund: Sidan 15. Daniel Abrahamsson: Sidan 20 och sista sidan. Insight: (Civil Rights Defenders) Sidan 24. ITV Studios: Sista sidan
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”Sedan starten har  
Svenska Postkodlotteriets 
lottköpare bidragit med  
12,4 miljarder kronor till 
ideella organisationer  
– en hisnande summa!”

Inledning

Svenska Postkodlotteriet  
– gemenskap, glädje och att göra gott 
Svenska Postkodlotteriet har underhållit och förverkligat 
drömmar i 15 år. Sedan starten har vi överraskat vinnare 
runt om i Sverige och firat tillsammans med hela grann-
skap. Genom åren har det blivit många gemensamma  
vinster och över 1 300 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 12,4 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.
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Vision och mission
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Året i korthet
2020

Dr Denis Mukwege och Nadia Murad 
hos Postkodlotteriet
2019 års överskott delades ut under festliga former i Stockholms stadshus, 
endast några veckor innan coronavirusets utbrott i Sverige. Kvällens 
hedersgäster var Dr Denis Mukwege och Nadia Murad, mottagare av 
Nobels fredspris och internationella ambassadörer till Postkodlotteriet. 

3,6 miljarder kronor blev årets sammanlagda lottintäkt

1040  
MILJONER KRONOR 
till 58 ideella organisationer

Största Grannyran någonsin: 
257 miljoner  
till Lidköping 
Under 2020 blev det annorlunda Grannyror, 
men glädjen var lika stor. Årets sista, och den 
största någonsin, landade i postnummer  
531 41 i Lidköping. Lyckliga vinnare fick dela  
på hela 257 miljoner kronor. Övriga Grannyror 
under året hamnade i Simrishamn och  
Ängelholm där grannarna fick dela på  
114 respektive 105 miljoner kronor. 
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Under året tillkom Clowner utan gränser 
som ny förmånstagare. Genom kultur, som  
t ex dans och teater, får utsatta barn som växer 
upp i krig en paus från våld och kaos och  
verktyg att hantera rädslor och trauman. 

Organisationen vill säkerställa barns rättigheter 
och skapa positiva minnen som stärker  
den psykosociala hälsan och självkänslan.  
Vid årsslutet hade Postkodlotteriet totalt 58  
förmånstagare.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

18-årsgräns. Besök stodlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.

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 11 miljarder kronor delats ut. Nordens Ark har tagit del av överskottet sedan 2010 och har hittills tagit emot 90 miljoner kronor. I sommar 
uppmärksammar vi alla 57 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott till  
att rädda den röda pandan 

Nordens Ark är en av 57 ideella organisationer som delar 
på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder 
Nordens Ark till att skydda den röda pandan och andra 
utrotningshotade djur. 

Östra Himalaya anses vara ett av jordens artrikaste områden. 
Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat 
omkring 300 olika däggdjur. I regionen med omgivande slätt-
land lever respektingivande arter som bengalisk tiger och 
indisk noshörning – men också den lilla röda pandan. Den är 
något större än en tamkatt och håller till uppe i träden. 

Omkring 160 arter i östra Himalaya är globalt hotade, där-
ibland den röda pandan. Varför? På grund av skogsskövling, 

miljöförstöring, illegal jakt, handel med utrotningshotade djur 
och accelererande klimatförändringar som slår ut de känsliga 
ekosystemen i bergen. Nordens Ark har tillsammans med  
Red Panda Network startat ett bevarandeprojekt i Nepal för  
att skydda den röda pandan och de artrika bergsskogarna. 

Problemet med utrotningshotade arter finns tyvärr över 
hela jordklotet, inte enbart i östra Himalaya. Vilda djurarter 
hotas och försvinner i en snabbare takt än någonsin tidigare. 
Medarbetarna på Nordens Ark arbetar dedikerat för att  
rädda dem. 

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till Nordens Arks 
viktiga arbete. Tack!

Medarbetarna på Nordens Ark kämpar för den röda pandan. 

Foto: Laura G
adziala

N O R D E N S  A R K  D E L  A V  E N  A N N O N S 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

Alla som har en lott i Postkodlotteriet 
bidrar till ideella organisationer och 
deras viktiga arbete.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

18-årsgräns. Besök stodlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.

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 11 miljarder kronor delats ut. Världsnaturfonden WWF har tagit del av överskottet sedan 2005 och har hittills tagit emot 643 miljoner 
kronor. I sommar uppmärksammar vi alla 57 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott till att  
göra Östersjön levande igen

Världsnaturfonden WWF är en av 57 ideella organisationer 
som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Världsnaturfonden WWF bland annat till arbe-
tet för att göra Östersjön till ett levande hav igen. 

Östersjön är världens största hav med bräckt vatten. Det gör 
att arter som lever här är unika, en blandning av sötvattens- 
och saltvattensarter som anpassats till vårt innanhav. Det är 
också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning är det 
största hotet. Övergödningen gör det svårt för bland annat tor-
sken i Östersjön. Den riskerar att försvinna för alltid. Försvinner 
den rubbas ekosystemet ännu mer. Redan idag är ett område 
dubbelt så stort som hela Danmark drabbat av döda bottnar.

Men det finns ljusglimtar.
WWF har i åratal kämpat för ett förbud mot att släppa ut 

toavatten från passagerar- och kryssningsfartyg till havs. 2019 
kom så äntligen ett beslut om detta. WWF jobbar också aktivt 
både med att påverka jordbrukspolitiken på lokal och regional 

nivå, och med konkreta initiativ som hållbara jordbruksme-
toder och att skapa våtmarker – allt för att minska övergöd-
ningen. Efter mycket påtryckningar från bland annat WWF fick 
man sommaren 2019 igenom ett stopp för torskfisket i södra 
Östersjön, för att undvika att bestånden helt ska kollapsa. Ett 
stopp som gäller hela 2020. 

Och nu drar WWF igång en stor satsning för att restaurera 
förstörda livsmiljöer utmed Östersjöns kust, miljöer som  
utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter. 
Ytterligare ett steg på vägen mot att Östersjön ska bli ett 
levande hav.

Världsnaturfonden WWF kämpar för natur och miljö över 
hela världen. Målet är att skydda den biologiska mångfalden 
och främja en hållbar användning av våra naturresurser.

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till det viktiga 
arbete som Världsnaturfonden WWF gör. Tack!

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Världsnaturfonden WWF arbetar för att göra havet levande igen. 

Foto: G
erm

und Sellgren

V Ä R L D S N AT U R F O N D E N  W W F  D E L  A V  E N  A N N O N S 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

Alla som har en lott i Postkodlotteriet 
bidrar till ideella organisationer och 
deras viktiga arbete.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

18-årsgräns. Besök stodlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.

Foto: Pavel Koubek

Volontärerna Narin Almohamad och Sara Ericsson i Nora levererar mat till människor i riskgrupper under coronakrisen. 

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 11 miljarder kronor delats ut. Svenska Röda Korset har tagit del av överskottet sedan 2008 och har hittills tagit emot 382 miljoner kronor. 
I sommar uppmärksammar vi alla 57 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott till att hjälpa 
och lindra i coronakrisen

Svenska Röda Korset är en av 57 organisationer som delar 
på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder 
Svenska Röda Korset bland annat till att hindra sprid-
ningen och hjälpa människor som drabbas av covid-19. 

– Vi försöker verkligen göra vad vi kan för att förhindra smittan 
här, säger Margareta Öjebo.

Hon är ordförande i Nora rödakorskrets, en av många lokala 
rödakorsföreningar som hjälper till i coronakrisen. Runt om 
i Sverige handlar Röda Korsets volontärer mat till äldre, syr 
skyddsmaterial till sjukvården och sprider information om hur 
man skyddar sig själv och andra. 

Röda Korset har arbetat i flera epidemier både i Sverige och 
världen, och har stor erfarenhet av att organisera hjälparbete i 
kriser och katastrofer. 

– Vi kan hjälpa till på ett organiserat och säkert sätt, säger  
Margareta Öjebo, och berättar att de som fått hjälp varit 
mycket tacksamma.

Under våren har Röda Korset i Sverige också samordnat 
spontanfrivilliga, distribuerat donationer av material från 
företag som vill stötta sjukvården och drivit en stödtelefon för 
att lindra människors oro och ensamhet. Röda Korset finns 
också på plats världen över och kämpar för att rädda liv och 
hjälpa drabbade, de gör allt från att hjälpa sjukvården till att ge 
människor tillgång till tvål och rent vatten. 

Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till det viktiga 
arbete som Svenska Röda Korset gör. Tack!

S V E N S K A  R Ö D A  K O R S E T  D E L  A V  E N  A N N O N S 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

Alla som har en lott i Postkodlotteriet 
bidrar till ideella organisationer och 
deras viktiga arbete.

Med en lott bidrar du till… För tredje året i rad presenterades förmånstagarna på totalt  
114 helsidesannonser i Dagens Nyheter. Det är ett av många sätt som vi ökar medvetenheten  
om organisationernas viktiga arbete. 

Magdalena  
Forsberg  
– ny vinstudelare för Postkodlotteriet 

I augusti kunde Postkodlotteriet stolt välkomna 
en ny vinstutdelare till Postkodfamiljen. Ingen 
mindre än en av Sveriges största och mest  
folkkära idrottsstjärnor; Magdalena Forsberg.  
I karriären finns bland annat sex VM-guld i  
skidskytte och fyra Jerringpris. I augusti var  
det premiär med att överraska svenskar runt 
om i landet med guldkuvert. 

1,4 

Under 2020  
har sammanlagt 

miljarder kronor  
delats ut i vinster till lyckliga vinnare

Svensk finalist i  
Green Challenge 
Svenska företaget Enjay gick till final i Postcode 
Lotteries Green Challenge, en av världens största 
tävlingar inom hållbart entreprenörskap. Bidra-
get Lepido, en innovation som skapar energi-
återvinning från restaurangventilation, var en  
av sex finalister och tilldelades 1 miljon kronor.

Jesper Wiren, VD och grundare av Enjay var en av sex 
finalister med sitt bidrag Lepido.
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Så fungerar Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet har cirka en miljon 
kunder i Sverige och tillsammans har de runt 
1,6 miljoner lotter. Under 2020 blev den totala 
intäkten 3,6 miljarder kronor. 

Dessa pengar går till Svenska Postkod-
föreningen – en ideell förening som innehar  
en spellicens från tillsynsmyndigheten  
Spelin spektionen att driva Postkodlotteriet. 

Av lottintäkterna gick 40 procent tillbaka till 
kunderna i form av lotterivinster och 2020 var 
summan 1,4 miljarder kronor. Vinstandelens 

storlek är reglerad i spellagstiftningen, där  
vinstandelen max får vara 50 procent för  
allmännyttiga lotterier.

Novamedia äger formatet Postkodlotteriet 
och driver den operativa verksamheten åt  
Postkodföreningen. Postkodföreningen ersätter 
operatörsbolagets driftkostnader som inklude-
rar personal, marknadsföring, hyra samt licens-
avgift. Den sistnämnda licensavgiften går bland 
annat till att utveckla produkten och att starta 
nya postkodlotterier i andra länder. 

Postkodföreningens styrelse fördelar lotteri-
överskottet till godkända ideella organisationer, 
så kallade förmånstagare, som även är medlem-
mar i föreningen. 2020 uppgick överskottet till 
1 040 miljoner kronor som fördelades till 58  
förmånstagare. Lottintäkter redovisas enligt 
Spelinspektionens rapporteringskrav. 

På sidan 34–37 finns mer utförlig information om 
hur verksamheten är organiserad. 

Inledning

... och 55 �er förmånstagare 
inkl. Svenska Postkodstiftelsen

Personalkostnader

 

Övriga kostnader
t ex hyra

Försäljningskostnader
t ex reklam

!

Driftskostnaderna
inkluderar:

Lottintäkter
3,6 Mdkr

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

Lotterilicens

Driftskostnader
Drygt 1 Mdkr

Lotterivinster
1,4 Mdkr

Överskott
Drygt 1 Mdkr

Novamedia Sverige AB
Licensavgift
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Glada förmånstagare vid utdelningen av 2019 års 
lotteriöverskott i Stockholms stadshus, februari 2020. 
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Managing Directors har ordet

Vår vision  
mer aktuell än någonsin
När vi ser tillbaka på 2020 kan det summeras som ett annorlunda och mycket  
märkligt år, där en pandemi blev vår vardag och en hel värld påverkades. Länder 
stängde ned och många redan utsatta människor drabbades hårt. Men året  
innehöll också glädje och framåtanda. 

Utifrån de nya förutsättningarna är vi ödmjuka 
men också stolta inför hur väl Postkodlotteriets 
verksamhet har fungerat under året, hur snabbt 
vi lyckats ställa om och bedriva vår verksamhet 
utan avbrott. Tidigt under året satte vi ned tre 
övergripande riktlinjer; vi ska säkerställa affärs-
verksamheten, värna våra medarbetare samt 
inte bidra till smittspridning i samhället. Det har 
hjälpt oss att navigera under året och fokusera 
på våra möjligheter. 

I utmanande tider som dessa kan vi konsta-
tera att Svenska Postkodlotteriet har en mycket 
viktig uppgift. Vår övertygelse är att världen blir 
bättre med starka ideella organisationer. Med 
ett årligt återkommande överskott på en 

miljard kronor kan vi stötta civilsamhällets 
finansiering långsiktigt och därmed möjliggöra 
viktiga insatser för människor, djur och natur. 
Att överskottet delas ut som ett icke öronmärkt 
basstöd möjliggör också en flexibilitet som vi 
vet har haft extra stor betydelse under året. 

Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat 
för 2020. Antalet nytillkomna lottköpare ökade 
med fem procent i jämförelse med föregående 
år, vilket är den högsta ökningen sedan 2010. 
Den totala omsättningen blev 3,6 miljarder  
kronor, vilket gjorde det möjligt att dela ut  
hela 1 040 miljoner till de sammanlagt 58 
förmåns tagarna. 

Utöver utdelningen av 2020 års överskott 

delades även 70,4 miljoner kronor ut i ett extra 
stöd till våra förmånstagare. Även det är ett icke 
öronmärkt basstöd för att snabbt kunna använ-
das där det behövs som mest. Genom bidraget 
kan till exempel Bris stärka upp sin stödverk-
samhet för barn i utsatta situationer och 
UNHCR kan hjälpa fler barn och ungdomar i 
flyktingläger att få distansundervisning under 
pandemin. 

Året bestod också av mycket glädje och 
många vinnare. Hela 1,4 miljarder kronor lotta-
des ut i olika vinster och den största Grannyran 
någonsin, på hela 257 miljoner kronor, landade 
i Lidköping. Under året genomförde vi tre digi-
tala Grannyror, överraskade vinnare över Skype 
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och våra TV-program spelades in utan publik, 
men med fortsatt höga tittarsiffror. 

2020 var också året då den nya spellag-
stiftningen började gälla även för Svenska  
Postkodlotteriet. Från och med 2020 har lotte-
riet en spellicens för kommande femårsperiod. 
 I den spelmarknadsutredning som redovisades 
i december kunde konstateras att skillnaden 
mellan trygga allmännyttiga lotterier och de 
mer riskfyllda online-spelen nu tydliggörs,  
vilket vi välkomnar. 

Året innehöll även ett jubileum; Svenska 
Postkodlotteriet fyllde 15 år. Det har varit en 
fantastisk resa och vi är mycket stolta över  
alla de medarbetare som under åren har tagit 

oss dit vi är idag. Sedan starten 2005 har vi 
samman  lagt delat ut 12,4 miljarder kronor till 
ideella organisationer. Vi är en etablerad och 
trygg aktör på den svenska marknaden och  
vår vision är mer aktuell än någonsin. 

Framtiden är fortsatt oviss – men låt oss gå in i 
det nya året med tillförsikt och medmänsklighet. 

Stockholm, mars 2021 

Anders Årbrandt och Eva Struving 
Managing Directors, Novamedia Sverige AB 

”Utifrån de nya förutsätt-
ningarna är vi ödmjuka 
men också stolta inför 
hur väl Postkod lotteriets 
verksamhet har fungerat 
och hur snabbt vi lyckats 
ställa om.”
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En ny spelmarknad 
2020 var året då den nya spellagen också började gälla för Postkodlotteriet, som tilldelats 
en femårig licens från Spelinspektionen. Den nya svenska spellagstiftningen med sin  
uppdelning av marknaden i ideella, statliga och kommersiella aktörer ses nu över av en 
statlig utredning som under året kom med sitt betänkande kring ytterligare förstärkningar 
av lagstiftningen. Även den rådande pandemin påverkade spelmarknaden. 

Året kom till stor del att präglas av corona-
pandemin. Under våren stängdes fysiska  
casinon för att hindra smittspridningen i  
samhället, matcher och turneringar ställdes  
in och därmed också de flesta formerna av 
vadslagning. Människor besökte i allt mindre 
grad daglig varuhandeln där spel och lotter 
säljs. Detta gjorde att spelmarknaden tappade  
i omsättning. 

Samtidigt fanns en risk att människor som 
till allt större grad arbetade hemifrån istället 
skulle vända sig till allt mer spelande online, 
vilket fick regeringen att vidta åtgärder för  
att minska risken för ett ökat spelmissbruk. 
Regeringen tog fram en förordning om  
till fälliga spelansvarsåtgärder såsom insätt-
ningsgränser på 5 000 kronor per vecka,  
tvingande tidsgränser online samt att bolag 
endast får erbjuda bonus till ett värde av  
högst 100 kronor. 

Även om Postkodlotteriets premier i form av 
en extra lott eller enklare välkomstgåva inte går 
att jämföra med de bonusar som delas ut på 
andra delar av spelmarknaden, hade en sådan 
begränsning allvarligt påverkat lotteriets möj-
ligheter att generera medel till civilsamhället. 

Postkod lotteriet och ett flertal av förmåns-
tagarna framförde under remissperioden hur 
hårt det skulle slå mot civilsamhällets möjlighet 
till finansiering från de allmännyttiga lotteri-
erna. Det framhölls även att Postkodlotteriet  
är ett lågrisk spel med lång tid mellan insats 
och utbetalning av vinst, och därmed inte en 
produkt som driver spelmissbruk. 

Efter att initialt varit riktat mot hela spel-
marknaden anpassades förordningen därefter 
till att bara gälla de mest riskfyllda produkterna; 
nätcasinon och värdeautomatspel. Förord-
ningen trädde i kraft den 2 juli 2020. 

Spelmarknadsutredningen  
och framtiden 
Under 2018 tillsattes Spelmarknadsutred-
ningen för att följa upp omregleringen av  
spelmarknaden, med fokus på de spelpolitiska 
målen om starkt konsumentskydd och hög 

Omvärld/trend

”Postkodlotteriet  
är ett lågriskspel  
med lång tid  
mellan insats och 
utbetalning av vinst.”
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Spelmarknaden i Sverige utifrån de största licenstyperna 2020

■	 	Kommersiella online-spel

■	 Statligt spel

■	 Rikslotterier

kanalisering. Detta var inte något som Postkod-
lotteriet direkt omfattades av. Däremot kom  
ett tilläggsdirektiv 2019 om att också överväga 
åtgärder för att ytterligare begränsa marknads-
föringen av spel, något som allvarligt kunde 
innebära negativa konsekvenser för Postkod-
lotteriets möjligheter att bidra till civilsam-
hällets finansiering.

Under 2020 har spelbranschen minskat sina 
reklaminvesteringar, samtidigt som ett antal 
domar kring vad som är måttfull marknads-
föring har vunnit laga kraft. Därmed gavs bran-
schen god vägledning kring hur begreppet  
ska tolkas. Utredningen, som överlämnades i 
december 2020, lade därmed inga förslag om 
att spelmarknaden skulle omfattas av krav på 
”särskilt” måttfull marknadsföring, utan lät den 
tidigare gällande bestämmelsen om måttfull 
marknadsföring ligga kvar.

Istället föreslog spelmarknadsutredningen 

en riskklassificiering av produkter som kan 
ligga till grund för olika restriktioner, liknande 
hur regeringens tillfälliga restriktioner under 
pandemin endast riktat sig mot de farligaste 
spelen på marknaden. Postkodlotteriet är en 
lågriskprodukt och omfattas därmed inte av 
förslag om skärpta restriktioner, vilket annars 
hade riskerat påverka lotteriet negativt.

Utredningens betänkande skickas under 2021 
ut på remiss och regeringen väntas därefter 
lämna en proposition till riksdagen. De nya  
lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Utvecklingen på spelmarknaden 
Spelbolag med svensk licens omsatte knappt 
24,7 miljarder kronor efter utbetalda spelvinster 
under 2020 vilket var en minskning med 0,4 
procent jämfört med 2019. De produkter som 
till stor del konsumeras fysiskt, t ex hallbingo, 
statens casinon och spelautomater, har en 

minskad försäljning. Däremot har onlinespelan-
det ökat och då framförallt onlinecasino. Pan-
demin påskyndade omställningen till digitala 
produkter.

Säkra civilsamhällets finansiering 
Vi är övertygade om att världen blir bättre  
med ett starkt civilsamhälle och kan med 
lotteri överskottet stötta ideella organisationer 
långsiktigt. Det är viktigt att säkra möjligheten 
till ett så stort överskott som möjligt från  
lotteriet. Postkodlotteriet driver därför ett aktivt 
påverkansarbete. Under 2020 har mycket 
arbete lagts på den pågående spelutred-
ningen. Postkodlotteriet samarbetar dessutom 
med medlemmarna i branschorganisationen 
Sper kring vilka frågor som bör drivas gemen-
samt. Dessutom ges förmånstagarna möjlig-
heter att visa hur civilsamhället direkt påverkas 
av förändringar på spelmarknaden. 

15%

23% 62%
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Kreativitet och framåtanda  
mitt i en pandemi 
2020 var ett år som helt präglades av det nya viruset Covid-19, en pandemi  
som förändrade vardagen och förutsättningarna för miljontals människor. 
Svenska Postkodlotteriet lyckades på kort tid ställa om sin verksamhet och  
tog under året även initiativ till ett extra Covid-stöd. 

Coronaviruset har slagit hårt mot civilsamhället. 
Många ideella organisationer har behövt ställa 
om utifrån nya restriktioner, samtidigt som 
behovet hos deras målgrupper har ökat. För att 
stödja civilsamhället i denna utmanande tid 
delade Postkodlotteriet, utöver överskottet på 
en miljard kronor, även ut ett Covid-stöd på 
sammanlagt 70,4 miljoner kronor till förmåns-
tagarna. Covid-stödet innebar att varje organi-
sation fick ett extra basstöd motsvarande 10 
procent av sin del av utdelningen 2020, i icke 
öronmärkta medel.  

– När samhället stänger ner ökar också ris-
kerna för de barn som lever i utsatta situationer. 
Tack vare extrastödet på en miljon kronor  
kan vi stärka upp våra stödkanaler. Vi kommer  
bland annat kunna ha vår stödlinje öppen  
dygnet runt under första kvartalet av 2021, 
säger Gunilla Bergsten, enhetschef på BRIS.

En av Postkodlotteriets förmånstagare, 

Omvärld/trend

”För att stödja 
civilsamhället i denna 
utmanande tid delade 
Postkodlotteriet ut ett 
Covid-stöd på samman-
lagt 70,4 miljoner kronor 
till förmåns tagarna.”

Svenska Postkodstiftelsen, delade också ut extra 
stöd under året. Under våren gjordes en särskild 
utlysning under namnet ”Respons Coronapan-
demin” och 26 projektidéer beviljades stöd. 
Åtgärderna handlade bland annat om att för-
hindra spridning av Covid-19 hos hemlösa, 
bryta isoleringen hos äldre samt möjliggöra för 
riskgrupper att få hemleveranser. Tillsammans 
mottog organisationerna 4,4 miljoner kronor. 

Nya förutsättningar skapar kreativitet 
När viruset började spridas i Sverige förändra-
des förutsättningarna för hela samhället.  
Postkodlotteriet tillsatte tidigt en intern  
grupp som under året följde utvecklingen av 
Covid-19 samt tog beslut om åtgärder utifrån 
koncernövergripande riktlinjer och Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Sedan  
mars har samtliga medarbetare huvudsakligen 
arbetat hemifrån och löpande fått information 

genom streamade sändningar från ledningen. 
Alla lotteridragningar och vinstutdelningar har 
genomförts som planerat. 

För Postkodlotteriet har det varit viktigt att 

Postkodlotteriet och Covid-19: 
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kunna fortsätta bedriva verksamheten utan 
avbrott eller minskad aktivitet, dels för alla  
kunder, dels för att kunna säkerställa ett över-
skott till de 58 förmånstagarna. 

En utmaning under året har varit de event 
och aktiviteter som involverar personliga 
möten. Istället för att träffa vinnarna i deras 
hem, blev de överraskade över Skype. De inspe-
lade samtalen blev minst lika känslosamma och 
glädjen gick inte att ta miste på. 

En Grannyra innebär i vanliga fall en folkfest 
på den aktuella ortens torg med underhållning 
och artister. Nu spelades det istället in i studio 
med vinnare på länk. Även TV-programmen 
Postkodmiljonären och Drömpyramiden fick 
delvis nytt upplägg och spelades in utan publik, 
men med fortsatt höga tittarsiffror. Mer infor-
mation om hur Postkodlotteriet ställde om sin 
verksamhet finns att läsa på sidorna 18 och 19. 
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Verksamhet

1,4 miljarder  
till glada vinnare 
Varje månad deltar nära en miljon svenskar i Postkodlotteriet. 2020 blev ett annorlunda år med 
nya kreativa lösningar, men mycket var också sig likt. Vinster till ett värde av drygt 1,4 miljarder 
kronor lottades ut och vid årets slut kunde ytterligare 93 lottköpare titulera sig miljonär. 

Postkodlotteriet har ett unikt lotterikoncept 
som bygger på att du vinner tillsammans med 
dina grannar. Lite förenklat är ditt postnum-
mer också ditt lottnummer. Vinner ditt post-
nummer får alla grannar i området vara med 
och dela på vinsten – förutsatt att de har en 
lott så klart. 

Ett lottnummer i Postkodlotteriet består av 
tre delar. Den första är postnumret. Sedan följer 
två bokstäver som tillsammans med postnum-
ret bildar en postkod (ett mindre geografiskt 

område inom postnumret). Den sista delen  
av lottnumret är tre siffror och personlig,  
vilket gör varje postkodlott unik. 

Utlottningar sker under hela året. Du kan 
vinna med dina lotter utifrån postnummer, 
postkod eller med det unika lottnumret. På  
så vis delar du ofta glädjen med dina grannar. 

Lotteriet är en prenumerationstjänst och  
priset för en postkodlott är 170 kronor per 
månad. Prenumerationen har inte någon  
bindningstid och kan avslutas när som helst. 

Nya vinnare varje dag 
Postkodlotteriet lottar ut vinster varje dag,  
året om. Det finns möjlighet att vinna allt från 
extralotter och varuvinster till bilar och pengar. 
Under året har vinster till ett värde av drygt  
1,4 miljarder kronor lottats ut. 

Att erbjuda många och varierade vinst  -
chan ser ger ett mervärde till lottköparna och 
moti verar en fortsatt prenumeration. Varje  
vardag delar grannarna med lott i det vinnande 
postnumret på 100 000 kronor. Varje veckoslut 
firas med ytterligare större vinster. I Fredags-
chansen ger den vinnande postkoden 100 000 
kronor per lott. I Guldvinsten som sker på lörda-
gar har gran narna i en postkod chans att dela 
på en miljon kronor, och ytterligare en miljon 
med dem som bor inom samma postnummer. 
Varje lördag lottas en bil ut på unikt lottnum-
mer. Söndagsvinsten ger 10 000 kr per lott i  
vinnande postkod.

Läs vidare på sidan 18. 

924 15 JG 014
Ditt postnummer

Din postkod

Ditt lottnummer

Ett lottnummer består av tre delar
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Vill bidra till välgörenhet  
– vann 2,3 miljoner kronor
Efter mammans bortgång 2007 köpte Sara lotter i 
Postkodlotteriet för att kombinera chansen att vinna 
med att stötta Cancerfonden. I april 2020 blev den 
ensamstående tvåbarnsmamman 2,3 miljoner 
rikare. Nu har hon förverkligat sin och barnens 
dröm, ett boende med gräsmatta att springa på.

17

Glada miner i Junsele 
Postkodlotteriets vinstutdelare Jesper Blomqvist 
levererade glädjande vinstbesked till överraskade 
vinnare i Junsele, där varje lott i postkoden var värd 
100 000 kronor. Tommys två lotter gav 200 000 
kronor och ett brett leende. 

Överraskad hos frisören i Skellefteå 
Kerstin satt i frisörstolen när dottern Emma räckte 
över telefonen. När vinstutdelaren Putte Nelsson 
berättade att Kerstin är en av dagens vinnare  
förvandlades leendet till glädjetjut. Kerstin vann 
totalt 300 000 kronor på sina tre lotter. 

Glädje på torget i Järpen 
Turen slog ned i Järpen under vecka 9. Glädjen gick 
inte att ta miste på när 152 lyckliga vinnare vann 
veckans Guldvinst och slöt upp för att få dela på två 
miljoner kronor. Dessutom lottades en bil ut till ett 
värde av 395 000 kronor. William som haft sina lotter 
i ett år vann drygt 264 000 kr. 

Brigitta vann stort i Överhörnäs 
Vecka 35 gick Fredagschansen till Överhörnäs i 
Västernorrland där 100 000 kronor per lott delades 
ut. Postkodlotteriets vinstutdelare Magdalena 
Forsbergs samtal gick till Brigitta. Överst på 
önskelistan står en resa till Afrika. Med en vinst på 
500 000 kr konstateras det leende att Brigittas 
önskan finns inom räckhåll, när det finns möjlighet 
att resa igen.



18

Verksamhet

Vanligtvis åker Sandra Dahlberg, Putte Nelsson 
och de andra vinstutdelarna ut i Sverige och 
överraskar vinnarna i deras hem. Besöken  
visas sedan i Postkodmiljonären och i 
Postkodlotte riets digitala kanaler. För allas 
trygghet ändrades upplägget under pandemin 
då vinst ut delarna istället ringde upp från en 
studio via Skype. Vid ett antal tillfällen under 
året kunde fysiska möten genomföras, men  
då alltid utomhus och på rekommenderat 
avstånd. Mindre torgevent för att fira lokala  
vinster, så kallade Postkodfester, ställdes i år in 
för att inte bidra till en ökad smittspridning. 

Varje månad lottas även varuvinster ut till ett 
värde av 11,7 miljoner kronor. Vinnarna har  
möjlighet att själva välja vinst utifrån ett antal 
produkter från välkända varumärken, alternativt 
ta ut vinsten i kontanter eller skänka vinst-
summan till valfri förmånstagare. Just valmöjlig-
heten att välja vinst själv är mycket uppskattad 
hos kunderna. 

På månadsbasis lottas även olika special vinster 
ut till ett sammanlagt värde av 198 miljoner  
kronor för helåret. Det kan vara allt från större 
summor till varuvinster och bilar. Här återfinns 
också populära Drömcontainern vars vinst-
summa är på totalt 40 miljoner kronor. 

Största Grannyran i lotteriets historia 
Årets största vinstutdelningar kallas Grannyror 
och genomförs tre gånger per år. I en Grannyra 
får de lottköpande grannarna i ett postnummer 
dela på en tredjedel av en mångmiljonpott och 
två tredjedelar går till den vinnande postkoden. 
Från och med 2021 ändras uppdelningen, då 
hamnar hälften av potten i postnumret och 
andra hälften i postkoden. Vinsten i Grannyran 
bestäms utifrån antalet lotter kunden har,  
samt antalet månader som kunden har varit 
med i Postkodlotteriet under innevarande år. 

2020 landade den första Grannyran  
i Ängelholm (105 Mkr) och den andra i 

Simrishamn (114 Mkr). Den sista, den 44:e i 
ordningen, kom till Lidköping där hela 257 
miljoner kronor fördelades till glada grannar. 
Det är den största vinst utdelningen sedan 
Postkodlotteriet startade. 

Tack för att du bidrar 
Genom att vara med i Postkodlotteriet har du 
alltid chans till vinst. Därutöver är du med och 
bidrar till en bättre värld. Det är tack vare alla 
lottköpare som Postkodlotteriet har kunnat 

dela ut sammanlagt 12,4 miljarder kronor till 
ideella organisationer. För att uppmärksamma 
detta och även lyfta de ideella organisatio-
nernas arbete genomför Postkodlotteriet 
sedan några år tillbaka en kampanj i slutet  
på året, så även 2020. Budskapet ”Med en 
Postkodlott bidrar du till…” återfanns i en rad 
rikstäckande kanaler som utomhustavlor, tv, 
annonser, etcetera. Vetskapen om att en  
postkodlott också innebär ett bidrag till  
ideella organisa tioner ger mervärde. 

18

Postkodlotteriets kampanj i november 2020 med budskapet ”Med en Postkodlott bidrar du till…”  
Bilden ovan visar Mall of Scandinavia i Stockholm. 
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Historisk Grannyra i helt ny tappning 
Hur arrangerar man en Grannyra utan att samla 
glada vinnare? Den utmaningen stod Postkod-
lotteriet inför i början av året. Regeringens 
dåvarande förbud, med max 50 deltagare vid 
allmän sammankomst, gjorde att de ursprung-
liga planerna behövde ändras. 

Vanligtvis bjuds invånarna in till ett stort 
firande på torget med artister och underhåll-
ning. I oktober när det stod klart att årets andra 

Grannyra, med 114 miljoner i potten, hamnat i 
postnummer 272 32 i Simrishamn, blev det  
istället en historisk premiär då firandet skedde  
i en virtual reality-studio. 

Genom tekniken förvandlades studion till  
ett tak med utsikt över Simrishamn. Även  
olika adresser och kända landmärken från 
orten lyftes in i programmet för att skapa en 
lokal känsla. Postkodlotteriet var först ut i  

Sverige med en tv-sändning av det här slaget. 
Rickard Sjöberg och Magdalena Forsberg var 

programledare och vinnarna ringdes upp via 
videosamtal och fick förvånat se när Rickard  
och Magdalena drog fram deras vinstcheckar  
ur guldkuvert. Det blev härliga segerjubel,  
tårar och många digitala kramar. Programmet  
sändes i TV4 den 16 oktober 2020. 
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Populär helgunderhållning
Varje vecka, året runt, sänds något av de  
två programmen Postkodmiljonären eller  
Drömpyramiden i TV4. Den omtyckta program-
ledaren Rickard Sjöberg leder programmen 
som underhåller tittarna, samtidigt som de 
aktualiserar Postkodlotteriets varumärke.  
I varje avsnitt visas redaktionella inslag från 
veckans vinstutdelningar. Majoriteten av  
inslagen har sedan pandemin bröt ut spelats  
in via videosamtal. 

Frågesportprogrammet Postkodmiljonären  
är fortsatt ett av Sveriges mest populära TV- 
program. Under 2020 hade programmet cirka 
750 000 tittare i genomsnitt varje fredag och  
lördag med en genomsnittlig tittarandel på 29,3 
procent. I år skapades livlinan ”Fråga stjärnorna” 
som under pandemin har ersatt livlinan ”Fråga 
publiken” eftersom det inte varit möjligt att ha 
publik i studion. Våra stjärnor är välkända journa-
lister, tv-profiler och frågesportentusiaster. 

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. Programmet har i år 
spelats in i en studio utan publik och alla inslag i 
programmet spelades in digitalt.

Verksamhet

Tävlande Eric Forsyth svarade korrekt på samtliga frågor och blev därmed den trettonde miljonvinnaren av Postkodmiljonären, och även den yngsta vinnaren någonsin. 
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Postkodlotteriets profiler 
Sandra Dahlberg, Putte Nelsson, Kicken  
Lundqvist, Jesper Blomqvist och Daniel Paris  
är Postkodlotteriets vinstutdelare. Senaste till-
skottet är f.d. skidskytten och OS-medaljören 
Magdalena Forsberg, som är en folkkär profil 

och ett välkänt ansikte i hela Sverige. 
Varje vecka överraskar vinstutdelarna  

vinnare i hela landet och levererar glädje-
besked. Överraskningarna filmas och blir  
redaktionella inslag som visas i bland annat 

Postkod miljonären. Profilerna blir snabbt  
igenkända i sina röda jackor och möts med 
glädje av lotteriets vinnare. På så sätt blir de 
ambassadörer för Postkodlotteriets varumärke 
samtidigt som de stärker relationen till kunderna. 

Magdalena Forsberg, vinstutdelare  
och OS-medaljör i skidskytte 
– Jag vet verkligen vilken skillnad pengarna kan 
göra, både för den som vinner, men också för alla  
organisationerna som får ta del av överskottet. 

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 det året om.  

Jesper Blomqvist, vinstutdelare  
och f.d. fotbollsproffs
– Jag är mest stolt över att Postkodlotteriet är en av världens 
största privata givare till välgörenhetsorganisationer. 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 program-
met. Nu är jag själv en del av Postkodlotteriet och 
det är verkligen en ära.  
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Årligt miljardstöd  
stärker civilsamhället
Postkodföreningen har sedan starten fördelat 12,4 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 lotteriets många trogna kunder är Postkodlotteriet idag  
Sveriges största privata bidragsgivare till den ideella sektorn. 

Närmare sextio organisationer är idag förmåns-
tagare 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 samhällsutveck-
lingen i en positiv riktning. Postkodlotteriet 
grundades just för det syftet; att genom sin 
affär generera medel för att stärka civilsam-
hället och på så sätt bidra till en bättre värld. 

Det är Postkodföreningens styrelse som  
utifrån ett antal fastställda kriterier beslutar vilka 
organisationer som blir medlemmar. Spelin-
spektionen granskar och godkänner medlem-
marna som förmånstagare i Postkodföreningen. 

2020 tillkom Clowner utan gränser som ny  
förmånstagare. Organisationen vill säkerställa 
barns rättigheter och skapa positiva minnen 

genom kultur, som t ex dans och teater, som 
stärker den psykosociala hälsan och självkänslan. 

Hur lotteriöverskottet fördelas mellan för-
månstagarna sker utifrån en modell som 
Postkod föreningens styrelse har beslutat och 
som är godkänd av Spelinspektionen.   

På sidan 36–37 kan du läsa mer om besluts-
processen 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 använ-
das till och vet var pengarna gör störst nytta, 
både på kort och lång sikt. Coronapande-
min har tvingat förmånstagarna till snabb 

omställning och omprioritering av insatser. 
Detta visar tydligt hur värdefullt det är med 
ett flexibelt basstöd.   

Stöd till drömprojekt  
Utöver basstödet finns det möjlighet för för-
månstagarna att även få ekonomiskt stöd till 
specifika projekt. Cirka 15 procent av över-
skottet fördelas till specialprojektfonder, från 
vilka samtliga förmånstagare kan ansöka om 
stöd. Specialprojekten syftar till att stödja 
utveckling, innovation och nytänkande hos 
befintliga förmånstagare. 

  
Härutöver beviljas även projektstöd via  
Postkodstiftelsen vilket beskrivs på sidan 27 

Stärkt civilsamhälle
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Drömprojekt  
som möjliggör utveckling 
I mars 2020 beviljades ekonomiskt stöd till sex specialprojekt, så kallade drömprojekt.  
Projekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande hos befintliga  
förmånstagare. 2020 delade projekten på totalt 100,9 miljoner kronor. På kommande 
sidor kan du läsa om några av dessa projekt som på olika sätt gör världen bättre. 

Civil Rights Defenders: 

Keeping Dictators 
Awake at Night 
Vi lever i en orolig tid där respekten för demo-
krati och mänskliga rättigheter inte bara utma-
nas, utan dessutom minskar. I delar av världen 
begås grova övergrepp riktade mot civilbefolk-
ning, och inte minst mot människorättsförsva-
rare. Tortyr, sexuellt våld, försvinnanden och 
utomrättsliga avrättningar förekommer syste-
matiskt. Straffriheten för de ansvariga kan vara 
total. Sverige har en lagstiftning som innebär 
att brott som begåtts i andra länder kan utredas 
av svenska myndigheter och förövare ställas till 
svars - så kallad universell jurisdiktion. Det inne-
bär att det finns möjlighet att anmäla 

högprofilerade fall där diktatorer och högt upp-
satta regimföreträdare gjort sig skyldiga till 
övergrepp. Med drömprojektet på 16 miljoner  
kronor har Civil Rights Defenders nu möjlighet 
att utkräva ansvar av de som gjort sig skyldiga 
till människorättsbrott, så att ingen kan agera 
under straffrihet. 

– Vår dröm är att de som är ansvariga för 
grova människorättskränkningar inte ska gå 
fria utan ställas till svars. Det är en lång process 
från anmälan till upprättelse och tack vare 
Postkodlotteriets drömprojekt kommer vi 
kunna göra precis det. Vi har tidigare anmält 
25 högt uppsatta personer inom den syriska 
regimen för bland annat tortyr, krigsförbrytel-
ser och brott mot mänskligheten. Nu kommer 
vi kunna gå efter fler, och viktigast av allt, ge 
överlevare av fruktansvärda övergrepp  

upprättelse, säger Anders L. Petterson,  
Executive Director på Civil Rights Defenders. 

Under fyra år förväntas de kunna skapa 
goda förutsättningar för lokala människo-
rättsförsvarare, vilka har örat mot marken,  
och kunna driva processer ihop med dem  
för att vända förtryck till rättvisa.  

Stärkt civilsamhälle
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Världsnaturfonden WWF:

Återskapa  
Östersjöns Livskraft 
Östersjön är ett sjukt hav och den dystra  
trenden för vår planets biologiska mångfald 
syns alltför tydligt även här. En miljon av  
världens arter riskerar att utrotas och i  
Östersjön kan unika arter och livsmiljöer  
gå förlorade – om ingenting görs. Genom  
projektet Återskapa Östersjöns Livskraft vill 
WWF ta krafttag för att restaurera Östersjöns 
fantastiska undervattensvärldar så att de  
återigen kan myllra av liv. En projektfinansiering 
på 27,8 miljoner gör det möjligt för WWF att 
göra innovativa satsningar på havets mest  
produktiva miljöer som utgör lekplatser och 

barnkammare för många av havets arter.
Projektet fokuserar på tre utvalda geografiska 

områden från norr till söder i Sverige: Världs-
arvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 

– Vi är otroligt glada för stödet från Postkod-
lotteriet och alla lottköpare. Det bidrar till vårt 
långsiktiga arbete med natur och miljö. I dröm-
projektet ska vi tillsammans med lokala aktörer 
jobba för att stärka och återställa marina livs-
miljöer och på sikt minska övergödningen i 
grunda havsvikar. Områdena är jätteviktiga för 
arter som torsk, abborre och ålgräs, för havets 
biologiska mångfald, säger Peter Westman,  
tillförordnad generalsekreterare på WWF. 

Att ekosystemen fungerar är en förutsättning 
för att natur och människor ska få livskraftiga 
kust-, havs- och skärgårdsområden. 

”I drömprojektet ska vi  
tillsammans med lokala  
aktörer jobba för att stärka  
och återställa marina  
livsmiljöer och på sikt  
minska övergödningen  
i grunda havsvikar.”
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Mind: 

Psykiskt välbefinnande – oavsett generation 
Psykisk ohälsa är idag högre bland äldre än  
hos unga och självmord är vanligare i gruppen  
65+ än i någon annan åldersgrupp. Trots  
det osynliggörs psykisk ohälsa bland äldre  
varje dag. Med drömprojektet ”Psykiskt  
välbefinnande – oavsett generation” vill  
Mind förändra det. 

– Vårt projekt om äldres psykiska hälsa  
känns onekligen väldigt aktuellt. Pandemin 

har, förutom riskerna att bli allvarligt sjuk,  
även bidragit till att äldre personer behövt  
isolera sig fysiskt, vilket innebär att många 
känner sig extra ensamma och sårbara. Deras 
situation är fokus i vårt projekt och läget gör 
det än mer angeläget att uppmärksamma 
denna grupp. Vi ser fram emot ett par spän-
nande år med projektet, berättar Karin Schulz, 
general sekreterare på Mind. 

Projektet, med stödet på 9,7 miljoner kronor, 
ämnar uppmärksamma och öka kunskapen  
om psykisk ohälsa hos äldre personer, samt  
visa vilka vägar till hjälp som finns. Projektet  
ska nå de äldre själva, anhöriga, allmänhet, 
besluts fattare och vårdgivare. Äldre människors 
röster, kunskap och berättelser är grunden för 
projektet, som ska resultera i en omfattande 
informationskampanj samt opinionsarbete.

Stärkt civilsamhälle
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Fight for Zero 
Många unga som lever i utanförskap i socioekonomiska utsatta 
områden, där de upplever hopplöshet och en oviss framtid på 
grund av strukturella orättvisor i samhället, riskerar att falla i krimi-
nella banor. I detta projekt verkar IF Linnéa Boxning för att motverka 
kriminalitet och främja unga människors potential genom boxning i 
socioekonomiskt utsatta områden. Metoden bygger på fem hörn-
stenar - boxning, utbildning, arbete, social support och ungt ledar-
skap - och används för att engagera ungdomar när konventionella 
metoder inte längre fungerar. Direkta förebyggande insatser inom 
idrott och föreningsliv kan främja integrationen av barn och unga 
vuxna i utanförskapsområden vilket leder till minskade klyftor, ökad 
jämlikhet och minskade kostnader för hela samhället. Under 2020 
mottog projektet två miljoner kronor. 

Svenska  
Postkodstiftelsen

Som förmånstagare får 
Postkodstiftelsen årli-
gen ta del av lotteriets 
överskott. Till skillnad 

från de andra förmånstagarna är Postkodstiftel-
sen inte slutmottagare av medlen, utan har i 

uppdrag att förmedla överskottet vidare till 
olika typer av projekt och organisationer i  
Sverige och internationellt. Postkodstiftelsen 
ger stöd till projekt som utmanar aktuella sam-
hällsproblem och bidrar till att skapa långsiktig 
positiv förändring. Postkodstiftelsens projekt 
kan bland annat innebära att utmana normer 
genom konst och kultur, driva social förändring 
genom idrott eller genomföra 

miljöförbättrande åtgärder. Spelinspektionen 
utövar tillsyn över verksamheten. Under 2020 
gav Postkodstiftelsen stöd till över 88 nya  
projekt, varav 26 hade direkt koppling till den 
pågående pandemin som en del av Postkod-
stiftelsens satsning Respons coronapandemin. 

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

Konst för klimatet 
Trots ökad medvetenhet om hur människors livsstil påverkar klima-
tet har de flesta av oss svårt att förändra invanda mönster. I detta 
projekt verkar den ideella organisationen Kultivator, i samarbete 
med Cullberg, Sveriges mest kända samtida danskompani och  
forskare vid Institutet för Framtidsstudier, för att föra samman  
verksamma inom vetenskap och kultur. Syftet är att hitta gemen-
samma föreställningsbilder av hur en hållbar framtid kan se ut och 
motivera den förändring som leder dit. Projektet skapar möten  
mellan kulturskapare, forskare, studenter, miljöorganisationer, 
näringslivsföreträdare och en blandad publik, från stad och lands-
bygd. Genom workshops och olika föreläsningar, förvisso digitalt  
på grund av pandemin, bidrar projektet till att belysa vikten av att 
förändra invanda mönster för en mer hållbar framtid. Under 2020 
mottog projektet 3,5 miljoner kronor. 



28

Stärkt civilsamhälle

Fördelning av lotteriöverskottet

Organisation 2020 2019
 Totalt  

sedan start 
Alzheimerfonden 7 000 7 000 84 610

Amnesty International 15 000 15 000 162 481

Astma- och Allergiförbundet 7 000 7 000 78 112

Autism- och Aspergerförbundet 5 000 5 000 15 000

Barncancerfonden 21 000 21 000 536 041

BirdLife Sverige 5 000 5 000 10 000

BRIS 10 000 10 000 187 710

Cancerfonden 25 000 25 000 382 105

Civil Rights Defenders 10 000 10 000 70 000

Clowner utan gränser¹ 5 000 0 5 000

Diakonia 20 000 20 000 164 850

ECPAT Sverige 5 000 5 000 51 286

Erikshjälpen 15 000 15 000 135 061

Fairtrade Sverige 5 000 5 000 35 000

Friends 7 000 7 000 78 033

Friluftsfrämjandet 7 000 7 000 73 650

Fryshuset 18 000 18 000 125 200

Greenpeace 18 000 18 000 237 081

Hand in Hand Sweden 10 000 10 000 99 661

Hjärnfonden 16 000 16 000 98 400

Hjärt-Lungfonden 21 000 21 000 302 837

Human Rights Watch 5 000 5 000 25 000

Hungerprojektet 7 000 7 000 54 650

Håll Sverige Rent 7 000 7 000 51 650

Kvinna till Kvinna 12 000 12 000 103 800

Läkare Utan Gränser 24 000 24 000 353 937

Mentor Sverige 7 000 7 000 50 650

Min Stora Dag 7 000 7 000 72 260

Mind 7 000 7 000 24 000

Naturskyddsföreningen 16 000 16 000 146 301

Neuroförbundet 7 000 7 000 78 112

Nordens Ark 7 000 7 000 73 650

Operation Smile Sverige 12 000 12 000 72 800

Peace Parks Foundation Sweden 7 000 7 000 87 651

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr)
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Organisation 2020 2019
Totalt 

sedan start 

Plan International Sverige 21 000 21 000 210 812

Raoul Wallenberg Academy 5 000 5 000 20 000

Reumatikerförbundet 7 000 7 000 80 311

Riksförbundet FUB 7 000 7 000 59 650

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 24 000 24 000 269 757

Rädda Barnen 25 000 25 000 615 820

Scouterna 10 000 10 000 92 462

Sjöräddningssällskapet 16 000 16 000 270 100

SOS Barnbyar Sverige 21 000 21 000 274 004

Star for Life 7 000 7 000 83 650

Stiftelsen World Childhood Foundation 7 000 7 000 39 650

Svenska Afghanistankommittén 17 000 17 000 114 200

Svenska Postkodstiftelsen 180 000 190 000 1 799 135

Svenska Röda Korset 24 000 24 000 355 405

Svenska Seglarförbundet 5 000 5 000 34 000

Svenska Skidförbundet 15 000 15 000 88 400

Sverige för UNHCR 21 000 21 000 185 401

Sveriges Olympiska Kommitté 10 000 10 000 65 900

UNICEF Sverige 25 000 25 000 328 104

WaterAid 11 000 11 000 82 800

We Effect 18 000 18 000 164 661

Vi-skogen 11 000 11 000 68 800

World’s Children’s Prize Foundation 5 000 5 000 40 000

Världsnaturfonden WWF 20 000 20 000 572 020

Tidigare års förmånstagare 0 0 738 000

Specialprojekt 1 2019 Drömprojekt 100 900 100 900

Specialprojekt 2 2019 Drömprojekt 27 769 27 769

Specialprojekt 2020 Drömprojekt 151 423 151 423

Tidigare Specialprojekt 1 380 533

Fördelat överskott 1 040 423 1 022 669 12 440 244

¹ Clowner utan gränser är ny medlem 2020.

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr)
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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. 

Lotteriets hållbarhetsagenda går under namnet 
Good Operations. Ambitionen är att maximera 
den positiva påverkan samt minimera den 
negativa påverkan som uppstår inom ramen för 
lotteriverksamheten. Med det som utgångs-
punkt omfattar lotteriets hållbarhetsagenda 
följande områden: 
• Starkt civilsamhälle
• Ansvarsfull marknadsföring 
• Hållbara inköp och miljöansvar 
• Affärsetik 
• Spelansvar 
• Attraktiv arbetsgivare 

Starkt civilsamhälle 
Syftet med lotteriverksamheten är att generera 
medel för att stärka civilsamhället och på så  
vis bidra till en bättre värld. Postkodlotteriet  
har därmed sin största positiva påverkan på 
omvärlden genom samarbetet med lotteriets 
förmånstagare. Postkodlotteriet har en tät 

dialog med förmånstagarna för att maximera 
effekten av stödet som ges. Detta innebär bland 
annat att Postkodlotteriet fortsätter att värna 
om basstödet, dvs. det icke öronmärkta stödet, 
då detta är något förmånstagarna värdesätter 
högt eftersom det möjliggör att de kan göra 
långsiktig skillnad där det behövs som mest. 

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. Postkodlotteriet värnar om lott-
köparnas integritet och kontaktar inte personer 
som har spärrat sig i Nix eller har anmält sig till 
bolagets egna spärrsystem. 

Lotteriet arbetar aktivt för att hela tiden 
minska antalet pappersutskick genom att bli 
alltmer digital i kommunikationen. Att kunna 
anpassa kommunikationen utifrån 

kundbehoven ökar inte bara kundnöjdheten 
utan minskar även belastningen på miljön. Vid 
pappersutskick används miljömärkt papper. 

Hållbara inköp och miljöansvar 
Lotteriet gör en rad inköp varje år, varav den 
största delen består av vinster som lottas ut till 
vinnare. Vinsterna ska skapa kundnöjdhet men 
är också utvalda utifrån miljömässiga och soci-
ala kriterier. Den långsiktiga ambitionen är även 
att de i viss mån ska främja en hållbar livsstil. 

Lotteriets uppförandekod för leverantörer är 
ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa 
att hänsyn tas till människa och miljö i inköps-
leden. Uppförandekoden ställer krav på att de 
tjänster och produkter som köps in produceras 
ansvarsfullt, där kraven bland annat är baserade 
på FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter. 

Att ta ansvar för miljön är en angelägenhet 
för Postkodlotteriet. Det pågår ett kontinuerligt 
arbete för att minska miljöbelastningen från 
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lotteriverksamheten. För att motverka den 
negativa klimatpåverkan som uppstår inom 
ramen för verksamheten klimatkompenserar 
lotteriet sedan 2011 för hela klimatavtrycket. 
Detta görs genom att investera i utsläppsredu-
cerande projekt som alla är certifierade av Gold 
Standard, en oberoende certifiering som bland 
annat WWF står bakom. Som kompensation för 
2020 års klimatavtryck investerade lotteriet i ett 

vindkraftverk i Vietnam samt ett trädplante-
ringsprojekt i Colombia.

Affärsetik  
God affärsetik handlar om att vara trovärdig och 
att i relationen med andra agera med respekt 
och integritet och att alltid följa lagar, regler 
och etiska riktlinjer. Kunder, medarbetare, part-
ners och leverantörer ska veta vad 

Postkod lotteriet 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 hante-
ring av data för att skydda kundernas 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 
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kontroller i alla delar av spelprocessen, från 
kundregistrering till vinstutdelning och val av 
lotterivinster. 

För att hålla hög transparens uppmanas 
medarbetarna och samarbetspartners att alltid 
rapportera eventuella misstankar om att något 
inte går rätt till. Under året har ett visselblåsa-
system för medarbetare implementeras för att 
stärka detta arbete ytterligare. Under 2019 blev 
Postkodlotteriet ISO 27001 certifierat, under 
2020 har arbetet med att bli ännu bättre inom 
IT- och informationssäkerhet fortsatt.  

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. 

Postkodlotteriet har en 18-årsgräns och grän-
sen för antal lotter i månaden är 20 stycken. De 
kunder med ett stort antal lotter kontaktas per-
sonligen och vår specialutbildade kundservice-
personal ställer frågor kring kundens spelande. 
Om kunden visar tecken på att behöva hjälp  
att hantera sitt spelande erbjuds kunden olika  
spelansvarsverktyg. 

Det kan finnas en osäkerhet hos kunder om 
spelandet är eller riskerar att bli ett problem.  
För vägledning i frågan erbjuds ett test på Post-
kodlotteriets hemsida. Postkodlotteriet kan inte 
vara en del av det nationella avstängningsre-
gistret Spelpaus som främst vänder sig till 
online spelare, och får därmed inte heller veta 
vilka som stängt av sig i detta system. Postkod-
lotteriet erbjuder istället ett eget avstängnings-
system, där kunder kan stänga av sig under tolv 

månader och avstängningen kan inte avslutas i 
förtid. Både kunder och icke-kunder kan spärra 
sig från Postkodlotteriets telefonförsäljning och 
direktmarknadsföring. 

När extra stora vinster delas ut sker även det 
med ansvar. De som vinner en miljon kronor 
eller mer rings upp och erbjuds oberoende 
kostnadsfri rådgivning inom ekonomi och  
juridik samt stöd av psykolog vid behov. På  
så vis får vinnare stöd i hur de ska hantera en 
ibland omtumlande upplevelse. 

Anställda samt berörda leverantörer genom-
går vartannat år en spelansvarsutbildning och 
det viktiga arbetet med att vidareutveckla Post-
kodlotteriets spelansvar är ständigt pågående. 

Attraktiv arbetsgivare 
På Postkodlotteriet arbetar närmare 190 med-
arbetare. Att vara en del av Postkodlotteriet ska 
vara spännande, engagerande och utvecklande. 

Hållbarhet

Hallå där Victoria! 
Victoria Dufbäck ringer upp nyblivna  
miljonärer. 

Varför ringer ni upp vinnare  
av stora summor? 
En riktigt stor lotterivinst är drömmen för de 
flesta av våra lottköpare. Men när drömmen 
slår in kan det även bli något övermäktigt, att 
man nu faktiskt är miljonär. Därför erbjuder vi 
ekonomisk, juridisk eller psykologisk rådgiv-
ning genom en oberoende samarbetspart-
ner, utan kostnad. 

Vad möts du av för reaktioner? 
Vinnarna kan vara undrande till en början i 
samtalet men när de förstår varför jag ringer 

så får vi väldigt fina, personliga och roliga 
samtal. Det har börjat att sjunka in hos dem 
att de faktiskt har vunnit så mycket pengar 
och det är fantastiskt härligt att få dela deras 
glädje för en stund. 

Kan ni se en förändring  
från tidigare? 
Vi har erbjudit det här stödet under en lång 
tid, men sedan vi också började ringa upp 
våra vinnare har användandet av rådgiv-
ningen ökat med över 60 procent. Det visar 
hur viktig den personliga kontakten är. Vi vill 
måna om våra kunder och vill att de ska 
spela säkert. 
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Att låta medarbetare växa inom bolaget är  
viktigt. I största möjliga mån rekryteras därför 
internt till lediga positioner. Det skapar möjlig-
heter att göra intern karriär och därmed kunna 
behålla engagerade ledare och medarbetare.  

Lotteriet har en grundsyn om alla människors 
lika värde och arbetar för att alla medarbetare 
ska ges lika möjligheter. Vi eftersträvar en 
arbetsplats som präglas av mångfald, då vi  
ser att mångfald är något som berikar verksam-
heten. Mångfald är ett område som är viktigt  
på många plan, allt från att visa olikheter i  
kampanjer till interna och externa rekryteringar 
samt tillsättning av chefer. Lotteriet har en mål-
sättning om en jämn könsfördelning inom hela 
bolaget. Vid slutet av 2020 var 56 procent av  
alla anställda kvinnor och 44 procent män.  
På chefspositioner var 53 procent kvinnor och  
47 procent män, och i ledningsgruppen var  
55 procent kvinnor och 45 procent män.  

Alexander Irvebrant,  
Medarbetare på Kundservice 
”Det bästa med att arbeta på Postkodlotteriet är att det 
känns som att jag har fått en andra familj där alla bryr sig 
om varandra. Man får vara sig själv och det går att vara  
professionell samtidigt som jobbet erbjuder mycket  
glädje, skratt och humor.” 

Raluca Mihu,  
Förmånstagaransvarig 
”Det roligaste med att jobba här är att jag är en del av en 
näringsverksamhet samtidigt som jag jobbar väldigt nära 
civilsamhällets organisationer – en mycket spännande och 
inte helt vanlig kombination. Att dessutom vara omringad 
av engagerade kollegor är helt klart en stor bonus.”

Yin Teichert,  
Deputy Head of IT 
”Jag uppskattar vår företagskultur där vi eftersträvar  
öppenhet och att vi bryr oss om varandra så mycket, inte 
minst nu under pandemin. Här försöker man alltid skapa en 
positiv energi genom olika aktiviteter, som till exempel 
inspirations föreläsningar med lotteriets förmånstagare. Jag 
har ett starkt engagemang i olika sociala och miljörelaterade 
frågor och känner att det vi gör genererar så mycket nytta”. 

På Postkodlotteriet arbetar ca 180 personer. Kontoret är beläget i Waterfront Building i centrala Stockholm.
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Så är lotteriverksamheten  
organiserad

Organisation

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 
 grundarna. De kom från den ideella sektorn 
och marknads föringsbranschen och enades i 
ett stort samhällsintresse. De såg hur stor nytta  
ideella organisationer gjorde i världen och 
 sam tidigt 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. Tillsam-
mans utvecklade de ett lotterikoncept som 
skulle generera pengar till ideella organisa-
tioner. Lotterikonceptet 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. 

Licens för lotteriverksamhet 
För att kunna bedriva lotteriverksamhet på den 
svenska marknaden grundades den  ideella 
 föreningen Svenska Postkod föreningen samt 
operatörsbolaget Novamedia Sverige AB.  
Fram till 2018 hade Sverige ett spelmonopol. 

Dock kunde ideella organisationer, vars över-
skott går till allmän nyttiga ändamål, få tillstånd. 

Sedan årsskiftet 2019 har Sverige en ny 
 spellag med ett licenssystem. Den nya 
 spellagen reglerar vilka som får erbjuda spel 
och  lotterier, och under vilka förutsättningar, 
på den svenska marknaden. Enligt övergångs-
bestämmelser började den nya lagen gälla 
från den 1 januari 2020 för Postkodföreningen.

Samverkan mellan  
Postkodföreningen och Novamedia 
På Novamedia B.V. initiativ grundades  
Postkodföreningen 2003 av Rädda Barnen, 
Barncancerfonden, Världsnaturfonden WWF 
och Svenska Postkodstiftelsen, vilka därmed 
också blev föreningens första medlemmar.  
År 2005 erhöll Postkodföreningen  
Lotteri inspektionens (nuvarande Spel-
inspektionen) tillstånd att driva lotteri för 
 allmännyttiga ändamål. 

Läs vidare på sidan 36

I december 2020 tog 
Boudewijn Poelmann, 
grundare av 
Novamedia B.V. och 
Postkodlotterierna, 
nästa steg och 
lämnade styrelsen för  
Novamedia Sverige AB. 
Vi tackar Boudewijn för hans djupa engagemang 
och betydelse för Svenska Postkodlotteriets 
tillblivelse och framgång.
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Svenska Postkodföreningen Novamediakoncernen

Organisationsstruktur
Diagrammet ovan visar Novamedias organisa-
tionsstruktur. 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 governan-
cestruktur kan aktierna i Novamedia aldrig 
överföras till en annan part och på så sätt säker-
ställs kontinuiteten av Postkodlotteriets vision. 

Novamedia B.V. äger lotterikonceptet och 
licensierar detta till lokala dotterbolag  
eller samarbetspartners. I Nederländerna,  
Stor britannien och Norge finns ideella organi-
sationer som är innehavare av lotterilicenser för 
respektive marknad. Dessa organisationer har, 
liksom Postkodföreningen i Sverige, avtal med 
Novamediakoncernen som reglerar samarbetet. 

Svenska Postkodföreningen innehar licens 
att driva lotteri för allmännyttiga ändamål. Från 
2020 innehar föreningen en licens för åren 
2020–2024. Postkodföreningen beslutar om 
medlemskap för ideella organisationer och  
fördelar överskottet. 

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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Samverkan mellan Novamedia Sverige AB,  
Svenska Postkodföreningen och förmånstagarna

Svenska
Postkodföreningen

Novamedia
Sverige AB

GranskarGranskar
Spelinspektionen

Styrelse

Avtal

Styrelse

MedlemskapSamarbetsavtal

…och 55 fler förmånstagare  
 inkl. Svenska Postkodstiftelsen

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 lotterikonceptet 
och andra immateriella rättigheter ägda av 
Novamedia B.V. Licensintäkten går bland  
annat till utveckling av nya lotteriprodukter, till  
Novamediakoncernens etablering av Postkod-
lotterier i nya länder, affärsutveckling samt att 
finansiera koncerngemensamma kostnader. 

Förmånstagare 
Novamedia Sverige utvärderar och presenterar 
förslag på nya medlemmar för Postkodfören-
ingens styrelse som beslutar vilka organisationer 
som ska bli medlemmar och som får ta del av 
överskottet som kommer från lotteriförsälj-
ningen. Vid utgången av 2020 hade föreningen 
58 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 ett 90-konto och 
vara medlem i Giva Sverige. Spelinspektionen 
granskar och godkänner organisationen som 
förmånstagare av lotterimedel innan organisa-
tionen får ta del av överskottet. Informationen 
om belopp och utdelning sker när resultatet  
för föregående år har beslutats av Postkodför-
eningens styrelse och reviderats av auktoriserad  
revisor.

Svenska Postkodstiftelsen 
Novamedia Sverige grundade Svenska Post-
kodstiftelsen 2003. Som förmånstagare till  
Postkodlotteriet har Postkodstiftelsen en  
särskild ställning bland förmånstagarna då de 
inte är slutmottagare av överskottet. Postkod-
stiftelsen har i uppdrag att förmedla stödet 

Organisation

vidare till olika typer av projekt inom följande 
områden; människors levnadsvillkor, natur och 
miljö samt kultur och idrott. Dessa projekt drivs 
av en mängd organisationer som inte är för-
månstagare till lotteriet. 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  
basstöd. Därutöver fördelas cirka 20 procent av 
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Utbetalning till respektive  
förmånstagare

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 och därmed  
kan bli förmånstagare.

Ja

Novamedia Sverige presenterar förslag för 
Svenska Postkodföreningens styrelse, som 

fattar beslut om medlemskap med rätt att ta 
emot lotteriöverskott.

Ja

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

överskottet till Postkodstiftelsen och dess  
projekt, och cirka 15 procent fördelas till  
specialprojektfonder, från vilka samtliga 
förmåns tagare kan ansöka om stöd. Special-
projekten syftar till att stödja utveckling,  
innovation och nytänkande hos befintliga  
förmånstagare. 

Beräknandet av basstöd görs utifrån  
varje förmånstagares privata insamling och 
totala intäkter. De insamlade medlen och  
totala verksamhetsintäkterna fastställs enligt 
Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredo-
visning enligt K3, vilket är huvudregelverk  
för större organisationer. Postkodlotteriets  

basstöd exkluderas i beräkningarna. 
Utbetalning av basstöd sker under första  

kvar talet efter ett avslutat lotteriår, i samband  
med att fördelningen av årets lotteriöverskottet 
offentliggörs. 

Ansökan
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Kommentar till resultat

Miljard i lotteriöverskott,  
kommentar till årets resultat

1 040 miljoner till ideell sektor 
Postkodföreningens lotteriöverskott för år 2020 
uppgick till 1 040 Mkr (1 023). Överskottets andel 
av lottintäkterna var under året 29 (28,5) procent. 
Räknat som andel av nettointäkterna uppgick 
överskottet till 49 procent för 2020 jämfört med 
48 procent för 2019. Överskottet fördelades till 
58 förmånstagare i mars 2021. Sedan starten i 
Sverige 2005 har drygt 12,4 Mdkr fördelats till 
ideell verksamhet. 

1,4 miljarder i utdelade vinster 
Under 2020 har 1 423 Mkr (1 437) delats ut i vin-
ster till kunderna. Postkodlotteriet har en vin-
standel på 40 procent av lottintäkterna. 

Intäkter i nivå med föregående år 
Året har präglats av fortsatt hög konkurrens.  
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  
fortsatt hålla sig på en stark nivå. Lottintäkterna  
för Postkodföreningen blev 3 557 Mkr (3 579). 
Nettointäkterna, det vill säga lottintäkterna  
efter utbetalning av vinster, uppgick under 
samma period till 2 134 Mkr (2 142). Övriga 
intäkter uppgick till 9 Mkr (8). 

Siffror inom parentes är från föregående  
år och redovisar även intäkter, kostnader  
och vinster från affärsområdet bingo och  
skrap lotter online som lades ner 31/12 2019.

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 minskade 
under 2020 med drygt 2 procent motsvarande 
22 Mkr, från 1 125 Mkr till 1 103 Mkr. 
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Nyckeltal Svenska Postkodföreningen*  2020 2019 2018 2017 2016 

Lottintäkter 3 557 3 579 3 517 3465 3460

Varav spelintäkter från bingo och skraplotter online** 0 49 47 63 65

Lotterivinsternas andel 40% 40% 43% 40% 40%

Lotteriöverskottets andel 29% 28,5% 27% 32% 32%

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

Nettointäkter*** 2 134 2 142 2 016 2072 2066

Lotteriöverskottes andel 49% 48% 47% 53% 54%

Operativa kostnader andel 51% 52% 53% 47% 46%

*Lottintäkter redovisas enligt Spelinspektionens rapporteringskrav

**Affärsområdet bingo och skraplotter online lades ner 31/12 2019

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

2. Eva Struving  
Managing Director 

3. Mikael Bergh  
Head of Marketing and Sales 

4. Susanne Calemark  
Head of HR 

5. Anders B Karlsson  
Head of Event 

6. Anna-Lena Bergman  
Head of TV 

7. Susanne Preber Alm  
Head of Customer and 
Customer Experience 

8. Oliver O´Hehir  
Head of IT 

9. Helena Gudmundsson  
Head of Finance 

10. Olof Lavesson  
Head of Communication 

11. Hélène Carlbark  
Head of Charities

Ledningsgrupp Novamedia Sverige AB

Ledningsgrupp och styrelser

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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1. Alexander af Jochnick  
Styrelseordförande 
Styrelseordförande Oriflame Holding

2. Mats Fogelberg  
Styrelseledamot 
VD United Minds,  
styrelseordförande Codesign, 
styrelseledamot Amendo Group m.fl.

3. Kristina Tunkrans Lidehorn 
Styrelseledamot 
Konsult 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 Ework Group, 
styrelseledamot Changers Hub

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

Styrelse Novamedia Sverige AB

Styrelse Svenska Postkodföreningen

1. Sigrid van Aken  
Styrelseordförande  
CEO, Novamedia B.V. 

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

3. Michiel Verboven  
Styrelseledamot  
CCO, Novamedia B.V. 

1
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1

2

5

2 3

3

6
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Dr Denis Mukwege och Nadia Murad på 
Postkodlotteriets förmånstagarfest 
I februari 2020 delades föregående års överskott ut till Postkodlotteriets 
förmånstagare. Det skedde under festliga former i Stockholms stadshus. 
Kvällens hedersgäster var Dr Denis Mukwege och Nadia Murad, mottagare 
av Nobels fredspris 2018 och internationella ambassadörer till 
Postkodlotteriet. Under kvällen höll Dr Mukwege och Murad tal om sitt 
arbete mot sexualiserat våld som används som vapen i krig och konflikter. 
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Svenska Postkodlotteriet 
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
Stockholm

Postadress:
Box 193
101 23 Stockholm

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


