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Vision
Vår övertygelse är att  

världen blir bättre med starka 
ideella organisationer.

Sjöräddningssällskapet är en av Svenska Postkodlotteriets 59 förmånstagare. 
Sedan 2007 har de tagit emot 286 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 2020 om inte annat uppges. Data base-

ras på senaste tillgängliga faktaunderlag fram-
förallt från publicerade källor inom branschen 
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. 
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Sedan starten har  
Svenska Postkodlotteriets 
lottköpare bidragit med  
13,5 miljarder kronor till 
ideella organisationer.

Inledning

Svenska Postkodlotteriet  
– gemenskap, glädje och att göra gott 
I Postkodlotteriet har du som lottköpare chans att vinna 
tillsammans med dina grannar – varje dag, året om. I år har 
vi överraskat hundratusentals vinnare runt om i landet och 
kunnat förverkliga många drömmar. Men lotteriet har 
också ett annat viktigt syfte: att generera pengar till goda 
ändamål.   
 
Överskottet av Postkodlotteriets försäljning går direkt till ideella organisa-
tioner och deras viktiga arbete. Genom att köpa en lott är du med och 
bidrar till en bättre värld. I år fick förmånstagarna dela på över en miljard 
kronor och sedan starten 2005 har Svenska Postkodlotteriets lottköpare 
bidragit med 13,5 miljarder kronor till ideella organisationer. Pengar som 
har gjort stor skillnad i Sverige och världen.

Samtidigt har vi i år delat ut över 1,5 miljarder kronor i vinster och  
67 personer har blivit miljonärer under året. Med cirka en miljon kunder 
fortsätter Postkodlotteriet att vara Sveriges största lotteri. I TV-program-
men Postkodmiljonären och Drömpyramiden bjuds tittarna varje helg  
på underhållande frågesport varvat med inslag med glada vinnare och 
inslag från organisationerna som får del av överskottet. När det är möjligt 
bjuder vi in till Grannyror och andra vinstutdelningar för att fira grannar 
runt om i landet. På följande sidor kan du läsa mer om Svenska Postkod-
lotteriets arbete, insatser under året och utveckling framåt.
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Vision och mission
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Året i korthet
2021

Digital utdelning till  
Postkodlotteriets  
förmånstagare
2020 års överskott delades ut i mars. Över en 
miljard kronor fördelades mellan dåvarande  
58 förmånstagare som alla bidrar till en bättre 
värld. Utdelningen skedde för första gången 
digitalt, på grund av pandemin, vilket möjlig-
gjorde att fler än någonsin kunde följa den. 
Rickard Sjöberg ledde  utdelningen och  
Linnea Henriksson var en av artisterna som 
medverkade.

3,6 miljarder kronor blev årets sammanlagda lottintäkt

1032  
MILJONER KRONOR 
till 59 ideella organisationer

Ny elbil att vinna  
Varje lördag, året om, delas en bil ut till en vinnare i Guldvinsten. I novem-
ber kom elbilen Volkswagen ID.4 in i vinstplanen och ersatte laddhybriden 
Volvo XC40. Övergången till elbil är ett exempel på Postkodlotteriets arbete 
för en bättre miljö. Precis som med alla andra vinster klimatkompenseras 
vinstbilarna. Dessutom klimatkompenseras bilen för tre års körning.
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Under året tillkom Stiftelsen Läxhjälpen 
som ny förmånstagare. Organisationen 
bedriver ett riktat läxhjälpsprogram för hög-
stadieelever som riskerar att inte klara skolan,  
så att de når gymnasiebehörighet med självför-
troende inför framtiden. Verksamheten bedrivs i 
skolor med resultat som ligger under rikssnittet 
och i områden där behovet är som störst. Vid 
årets slut hade Postkodlotteriet totalt 59 för-
månstagare.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

Åldersgräns 18 år. Besök stodlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.

Foto: Louise Johansson

H Å L L  S V E R I G E  R E N 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

Fullt fokus på att hålla Sverige rent.

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 12 miljarder kronor delats ut. Håll Sverige Rent har tagit del av överskottet sedan 2014 och har hittills tagit emot 92 miljoner kronor.  
I sommar uppmärksammar vi alla 58 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott till  
att hålla rent i naturen

Håll Sverige Rent är en av 58 ideella organisationer som 
delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Håll Sverige Rent till att stärka människors  
miljövårdsansvar på olika sätt. 

Varje år spolas 8 000 kubikmeter skräp i land längs Bohus
kusten. Det motsvarar utrymmet i ungefär 60 långtradare.  
Så det är inte konstigt att skräpplockare har fullt upp här. 

Håll Sverige Rent bjuder in alla svenskar till att bli Kust
räddare och att hjälpa till att plocka skräp. Tillsammans kan  
vi hindra att skräpet hamnar i havet och se till att det kommer 
till återvinning. Kusträddare behövs längs Sveriges alla kuster, 

vid Kattegatt, Öresund och Östersjön. Även vid sjöar och andra 
vattendrag. På hsr.se kan du läsa mer om det. 

Håll Sverige Rent arbetar aktivt med att minska ned skräp
ningen, främja återvinningen och stärka människors miljö
ansvar. Till exempel engagerar Håll Sverige Rent närmare en 
miljon skräpplockare runt om i landet, som inte bara bidrar till 
en renare närmiljö, utan också sprider kunskap om nedskräp
ningens konsekvenser. 

Du som har en Postkodlott bidrar till det viktiga arbete som 
Håll Sverige Rent gör. Tack!

Du som har en Postkodlott 
bidrar till ideella organisationer 
och deras viktiga arbete.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

Åldersgräns 18 år. Besök stodlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.

Foto: M
agnus Ragnvid

M I N  S T O R A  D A G  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

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 12 miljarder kronor delats ut. Min Stora Dag har tagit del av överskottet sedan 2009 och har hittills tagit emot 84 miljoner kronor.  
I sommar uppmärksammar vi alla 58 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott med glädje 
till barn som kämpar med allvarliga 

sjukdomar och diagnoser 
Min Stora Dag är en av 58 ideella organisationer som 
delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Min Stora Dag till att skapa glädjefyllda upp-
levelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser.

En Stor Dag ger barnen uppmuntran, självförtroende och 
inspiration att fortsätta kämpa. För när vardagen är svår och 
kretsar kring mediciner och behandlingar så gör en glädjefylld 
upplevelse stor skillnad.
7-åriga Ellie har en lungsjukdom som gör att varje andetag 
känns som att andas genom ett sugrör. Genom Min Stora Dag 
fick Ellie bjuda sin familj till Kolmården för att se alla djur och 

uppleva något härligt tillsammans.  
– Genom att få en Stor Dag så får man en paus från läkar-

besök och mediciner. Det är en chans att bara få vara, säger 
Ellies mamma Kicki.

Cirka 200 000 barn i Sverige lever med allvarliga sjukdomar 
och diagnoser. Min Stora Dag uppfyller därför önskningar och 
skapar viktiga pauser för dessa barn. I år får nära 8 000 barn 
som kämpar vara med om en glädjefylld upplevelse som ger 
extra kraft och glädje i en tuff vardag. 

Du som har en Postkodlott bidrar till Min Stora Dags  
viktiga arbete. Tack!

7-åriga Ellie har en lungsjukdom som gör att varje andetag känns som att andas genom ett sugrör.

Du som har en Postkodlott 
bidrar till ideella organisationer 
och deras viktiga arbete.

Läs mer på postkodlotteriet.se/postkodeffekten

Åldersgräns 18 år. 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 12 miljarder kronor delats ut. Naturskyddsföreningen har tagit del av överskottet sedan 2010 och har hittills tagit emot 190 miljoner 
kronor. I sommar uppmärksammar vi alla 58 organisationerna här i DN.

Så bidrar en Postkodlott till kampen  
för de vilda binas överlevnad 

Naturskyddsföreningen är en av 58 ideella organisationer 
som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna 
använder Naturskyddsföreningen bland annat till  
kampen för de vilda binas överlevnad. 

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Bara i  
Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter på väg att  
försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimat
förändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få  
allvarliga konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt 
beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär 
en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. 

Det allvarliga läget för våra pollinatörer är ett tydligt exem
pel på hotet mot den biologiska mångfalden och vad det får 
för konsekvenser för oss människor och vår planet. Som tur 

är finns det lösningar. Du kan göra många enkla räddnings
insatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng,  
plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell.  
I princip duger det att borra ett antal hål i en träbit och  
placera ut den i naturen. Att köpa ekologisk mat och välja bort 
kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser för bina 
eftersom ekologisk matproduktion skapar fler livsmiljöer  
för vilda bin. Läs mer om hur du gör räddningsinsatser på 
www.räddabina.nu.

Naturskyddsföreningen arbetar intensivt för bins och andra 
arters överlevnad. De författar rapporter, driver kampanjer och 
samarbetar med runt 40 miljöorganisationer i hela världen. 

Du som har en Postkodlott bidrar till  
Naturskyddsföreningens viktiga arbete. Tack!

Humlor tillhör också de vilda bina. Du kan hjälpa till att rädda bina – till exempel genom att låta en del av gräsmattan bli en äng och köpa ekologisk mat. 

Foto: Per Bengtson/N
aturskyddsföreningen

N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N  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

Du som har en Postkodlott 
bidrar till ideella organisationer 
och deras viktiga arbete.

För att öka medvetenheten om organisationernas viktiga arbete och vad en postkodlott 
bidrar med, visades samtliga förmånstagare upp på totalt 118 helsidesannonser i Dagens 
Nyheter under året.

1,5 

Under 2021  
har sammanlagt 

Största Grannyran någonsin: 
261 miljoner till Luleå
Årets sista Grannyra, med 261 miljoner kronor i potten, gick till postnummer 975 94 i Luleå. Då fick 
191 vinnare dela på vinstpotten och 33 personer blev miljonärer. Den största enskilda vinsten gick 
till Wanna Isaksson, på hennes check stod det 41 651 072 kronor. Årets två andra Grannyror gick till 
Mullsjö med 116 miljoner och Tingsryd där grannarna fick dela på 107 miljoner kronor.

miljarder kronor  
delats ut i vinster till 

lyckliga vinnare
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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 2021 blev den totala 
intäkten 3,6 miljarder kronor. Dessa pengar  
går till Svenska Postkodföreningen – en ideell 
förening som innehar en lotterilicens från till-
synsmyndigheten Spelinspektionen att driva 
Postkodlotteriet.
 Av lottintäkterna gick 42,2 procent tillbaka till 
kunderna i form av vinster och 2021 var sum-
man 1,5 miljarder kronor. Vinstandelens storlek 

är reglerad i spellagstiftningen, där vinst ande-
len får vara max 50 procent för allmännyttiga 
lotterier.
 Novamedia äger formatet Postkodlotteriet 
och driver den operativa verksamheten åt Post-
kodföreningen, som ersätter operatörsbolagets 
driftkostnader. Det inkluderar personal, mark-
nadsföring, hyra samt licensavgift. Den sist-
nämnda licensavgiften går bland annat till att 
utveckla produkten och att starta nya postkod-
lotterier i andra länder.

 Postkodföreningens styrelse fördelar lotteri-
överskottet till godkända ideella organisationer, 
så kallade förmånstagare, som även är medlem-
mar i föreningen. 2021 uppgick överskottet till  
1 032 miljoner kronor som fördelades till 59 för-
månstagare. Lottintäkter redovisas enligt Spel-
inspektionens rapporteringskrav.

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

Inledning

... och 56 förmånstagare till
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
1,5 Mdkr

Överskott
Drygt 1 Mdkr

Novamedia Sverige AB
Licensavgift
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På Postkodlotteriets kontor i Stockholm arbetar omkring 180 personer med 
bland annat kundservice, IT, marknadsföring, ekonomi och TV-produktion.

Varje dag presenteras nya vinster i Postkodlotteriet. Sandra Dahlberg 
är en av vinstutdelarna som reser runt och överraskar vinnare.

Postkodlotteriets överskott går till 59 ideella organisationer. En av dem är Sveriges 
Stadsmissioner. Här besöker Rickard Sjöberg deras verksamhet i Uppsala. 
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Managing Directors har ordet

Ett av våra starkaste år 
– trots en svår tid
Som många andra gick vi in i 2021 med stor ovisshet. Vi hade levt med en pandemi i nästan ett 
helt år och visst inte hur den skulle komma att påverka det kommande året. Med facit i hand 
visade det sig bli vårt starkaste år på länge.

När året började hade vi redan ställt om, vant 
oss vid att jobba på distans och att sköta affären 
digitalt. Högsta prioritet har hela tiden varit att 
ta hand om våra kunder på bästa sätt och att 
säkerställa ett fortsatt överskott till välgörenhet. 

Det är fantastiskt hur fler och fler upptäcker 
Postkodlotteriet och glädjen i att kunna vinna 
tillsammans med sina grannar samtidigt som 
man bidrar till en bättre värld. Under året hade 
vi fler kunder än vi haft på nära tio år. Kunderna 
blir inte bara fler, utan väljer dessutom att 
stanna kvar längre i lotteriet. I dag är mer än  
vart femte hushåll med i Postkodlotteriet och 
andelen ökar.

Vi levererade ett starkt resultat med intäkter 
på 3,6 miljarder kronor för 2021. Tack vare lott-
köparna kunde 59 organisationer dela på ett 
överskott på 1 032 miljoner kronor. Vår över-
tygelse är att världen blir bättre med starka  
ideella organisationer. Huvuddelen av stödet 

från Postkodlotteriet är icke öronmärkt. Det 
innebär att det är organisationerna själva som 
avgör hur stödet används och var pengarna gör 
mest nytta. Något som har stor betydelse för 
organisationernas förmåga att både verka lång-
siktigt och att snabbt kunna ställa om i en för-
änderlig och orolig omvärld. Sedan starten 
2005 har förmånstagarna fått dela på över  
13 miljarder kronor.

Nya utmaningar gav nya lärdomar
Arbetet har under året till största del utförts från 
medarbetarnas hem och vi har fått träffas digi-
talt. Regeringens beslut och Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer har hela tiden varit 
vägledande för hur vi jobbar. 

Vi har tillsammans utfört ett enastående 
arbete med att upprätthålla alla processer och 
planer. Hela 1,5 miljarder kronor har delats ut i 
vinster under året. När vi inte har kunnat träffa 

vinnarna fysiskt har de överraskats via video-
samtal. Utdelningen av överskottet till våra för-
månstagare, som i flera år skett under festliga 
former i Stockholms stadshus, fick flytta ut i den 
digitala världen. Det gav oss en bredare sprid-
ning med större synlighet för organisationernas 
arbete och vi fick nya viktiga lärdomar. Med 
TV-programmen Postkodmiljonären och Dröm-
pyramiden har vi fortsatt kunnat underhålla 
kunder och TV-tittare varje helg.

Under året har Postkodlotteriet också arbetat 
aktivt med ett förslag från finansdepartementet 
om en skärpning av reglerna kring marknads-
föring av spel. Förslaget riskerade även omfatta 
allmännyttiga lotterier, vilket skulle påverkat 
Postkodlotteriets marknadsföring, och därmed 
möjlighet till intäkter, mycket negativt. Något 
som riskerade drabba våra förmånstagare hårt. 
Vårt arbete med frågan har gett resultat och vi 
har fått tydliga signaler om att man fortsatt 
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kommer värna de allmännyttiga lotterierna och 
civilsamhällets möjligheter till intäkter. Beslut i 
frågan väntas under året.

Tillbaka på gator och torg
Vi trivs som bäst när vi får vara på plats hos våra 
kunder. Det är ute på torgen och i grannskapen 
vi känner oss hemma. När det var dags för 
Grann yra i oktober kunde vi äntligen dela ut 
miljonvinster direkt till våra vinnare med både 
vinstutdelare och artister på plats. Men när året 
avslutades med den största Grannyran någon-
sin på 261 miljoner kronor, fick vi kliva in i stu-
dion igen. Om det är något pandemin har lärt 
oss så är det att ställa om. Vi vet att vi från en 

dag till en annan kan gå tillbaka till att vara helt 
digitala, vilket är en oerhörd trygghet.

Nu ser vi fram emot ett år då vi äntligen kan få 
träffa varandra fysiskt i större utsträckning – 
möta kollegor på kontoret, knacka på hemma 
hos vinnare och hälsa på i de ideella organisa-
tionernas verksamheter. Tillsammans står vi 
starkare än någonsin. 

Stockholm, mars 2022 

Anders Årbrandt och Eva Struving 
Managing Directors, Novamedia Sverige AB

Kunderna blir inte bara 
fler, utan väljer dessutom 
att stanna kvar längre 
i lotteriet. I dag är mer 
än vart femte hushåll 
med i Postkodlotteriet.
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Spelpolitiken 
under året 

I den svenska spellagstiftningen finns numera 
en tydlig uppdelning av marknaden i allmän-
nyttiga, statliga och kommersiella aktörer. När 
lagen beslutades var en av de viktigaste frågorna 
hur de allmännyttiga lotterierna skulle värnas. 
Tack vare en bred politisk överenskommelse 
fick allmännyttiga lotterier en särställning i 
 spellagen; de får endast drivas av föreningar, 
vinst återbetalningen till lottköparna är kraftigt 
begränsad och överskottet ska gå till det all-
männyttiga.  Detta återspeglas också i riksda-
gens nuvarande mål för spelpolitiken – ”… att 
ge goda förutsättningar för allmännyttig ideell 
verksamhet att erhålla finansiering  genom in-
täkter från spel”. 

Regeringen tog under 2020 fram en förord-
ning om tillfälliga spelansvarsåtgärder, såsom 
insättningsgränser, tvingande tidsgränser 

samt bonusrestriktioner, för att minska risken 
för ett ökat spelmissbruk som en följd av on-
linespelandet. Förordningen förlängdes fram 
till och med den 14 november 2021. Åtgärderna 

var endast riktade mot högriskspel som nät-
casinon och värdeautomatspel. Allmän nyttiga 
lotterier omfattades därmed inte av de tillfälliga 
restriktionerna.

Förslag om särskilt måttfull 
 marknadsföring
En spelmarknadsutredning genomfördes 
 mellan åren 2018 och 2020 för att se om kom-
pletteringar behövde göras till den nya spel-
lagen, och en del av uppdraget var att se över 
frågan om marknadsföring av spel skulle gå 
från att vara måttfull till särskilt måttfull. I slutet 
av 2020 presenterades ett betänkande kring 
 ytterligare förstärkningar av lagstiftningen där 
spelmarknadsutredningen bedömde att det 
 inte var nödvändigt med nya marknadsförings-
restriktioner. I stället presenterades en lösning 

Omvärld

Kravet på spel-
reklam kan bli lika 
strängt som 
reglerna för 
alkoholreklam.

Spelmarknaden fortsatte även under 2021 att präglas av coronapandemin. 
 Regeringen meddelade att de vill se skärpta regler kring marknadsföring av spel, 
och i juni 2021 kom ett förslag från finansdepartementet om att marknadsföringen 
ska gå från att vara måttfull till att bli särskilt måttfull.
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med reklamförbud under vissa tider på dygnet 
för de mest riskfyllda spelen och en riskklassi-
ficering av produkter föreslogs som kan ligga 
till grund för olika restriktioner. Det aktualisera-
des av att de tillfälliga restriktionerna under 
pandemin endast riktats mot de farligaste 
 spelen på marknaden.

Men den 1 juni kom ett förslag från finans-
departementet om att marknadsföringen av 
spel ska gå från att vara måttfull till att bli 
 särskilt måttfull. Det innebär att kravet på 
 spelreklam kan bli lika strängt som reglerna  
för  alkoholreklam och dessutom föreslås gälla 
alla typer av spel och lotterier. 

Stora konsekvenser för  
civilsamhället
Postkodlotteriet är ett prenumerationslotteri 

med månatlig betalning och säljer inte fysiska 
lotter över disk.  Hela verksamheten är bero-
ende av att kunna bedriva marknadsföring till 
möjliga kunder  genom bland annat direkt-
marknadsföring, TV-program och annonsering 
– just sådana kanaler som alkohollagstiftningen 
kraftigt har begränsat.

Om den föreslagna lagändringen genomförs 
fullt ut skulle Postkodlotteriets marknadsföring, 
och därmed möjlighet till intäkter, påverkas 
mycket negativt. Om Postkodlotteriets och 
 övriga allmännyttiga lotteriers överskott minskar, 
och i förlängningen upphör, skulle det få konse-
kvenser för civilsamhället som är svåra att över-
blicka. Årligen bidrar intäkter från allmännyttiga 
lotterier med ca 1,5 miljarder kronor till det 
svenska civilsamhället, varav ca 1 miljard 
 kommer från Postkodlotteriet.

Under året har Postkodlotteriet arbetat 
mycket aktivt med frågan. Postkodlotteriets 
förmånstagare har agerat för att nå fram till 
beslutsfattare med vilka konsekvenser försla-
get skulle få för dem. I Postkodföreningens 
 remissvar föreslås att regeringen kan skydda 
sårbara grupper genom att rikta ett skärpt krav 
på marknadsföring enbart mot högriskspel. 
Då skulle allmännyttiga lågrisklotterier 
 undantas, vilket också gjordes i den tillfälliga 
 pan demi-förordningen. 

Påverkansarbetet har gett resultat och såväl 
regering som riksdag har gett tydliga signaler 
om att man fortsatt kommer värna de allmän-
nyttiga lotterierna och civilsamhällets möjlig-
heter till intäkter av spel. Beslut i frågan väntas 
i riksdagen under 2022 och förändringarna 
 föreslås börja gälla från 1 januari 2023.
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Digital utdelning   
gav nya möjligheter 
Varje år delar Postkodlotteriet ut hela sitt överskott till ideella organisationer. Det sker alltid 
under festliga former där förmånstagare, medarbetare och samarbetspartners är inbjudna. 
Men när 2020 års överskott skulle delas ut i mars 2021 var pandemin ett faktum. Hur skulle 
checkarna delas ut och organisationerna firas när det inte gick att samlas? 

Årets höjdpunkt för Postkodlotteriet är dagen 
när de ideella organisationerna som är för-
månstagare till lotteriet får ta del av överskottet. 
En dag då vi får hylla organisationernas viktiga 
arbete och den dag på året när Postkodlotte-
riets vision om en bättre värld för människa, 
djur och natur är som allra tydligast. 

De senaste åren har utdelningen med mid-
dag, artister och välkända keynote speakers 
skett i Blå hallen i Stockholms stadshus, men 
när pandemin satte stopp för att träffas fick vi 
tänka om helt. Istället för att ställa in eller skala 
ner valde vi att satsa och hitta nya vägar för  
att nå ut med det viktiga budskapet. Det gav 
oväntat bra resultat.

Digital sändning nådde fler
Vi bestämde oss för att genomföra utdelningen 
i en studio och sända den digitalt, med Rickard 
Sjöberg som programledare. 

Verksamhet

General    sekreterare för flera organisationer 
bjöds in för att berätta om organisationernas 
viktiga arbete inom en rad olika områden. 
 Artisten Linnea Henriksson berättade om sitt 
engagemang för utsatta barn och kvinnor  
och vikten av att Postkodlotteriets stöd når  
ut så brett. 

Med sändningen nådde vi ut bredare än 
någonsin och cirka 1 000 personer följde sänd-
ningen, både i Sverige och utomlands. 

Rekordstor räckvidd i sociala medier
Genom ett fantastiskt samarbete med orga-
nisationerna nådde vi ännu fler digitalt med 
budskapet kring utdelningen. Den gemen-
samma räckvidden i Postkodlotteriets och 
förmåns tagarnas sociala medier blev 8 miljoner, 
en siffra vi inte ens trodde var möjlig. I traditio-
nell press ökade räckvidden kraftigt jämfört 
med tidigare år.

Drömprojekt uppmärksammades
I samband med utdelningen delas också ett 
antal Drömprojekt ut varje år. Det är ett extra 
stöd som organisationerna har möjlighet att 
söka utöver sitt basstöd, läs mer på s. 24–26.  
När årets pott på 143,3 miljoner kronor skulle 
fördelas mellan nio projekt passade vi på att 
filma när organisationerna överraskades med 
checkar och besked om att deras Drömprojekt 
skulle bli verklighet. Det blev härliga inslag som 
visades i den digitala sändningen och i sociala 
medier där de fick stor spridning.

Inslag sändes i Postkodmiljonären
Vi ville att även TV-tittarna skulle få ta del av 
utdelningen och sände därför flera inslag i 
Postkodmiljonären i TV4. Med programmets 
tittarsiffror på runt 750 000 fick utdelningen 
och stödets effekter ytterligare viktig  
synlighet.
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Postkodlotteriets Magdalena Forsberg lämnade över en check på 12,2 miljoner 
kronor till World Childhood Foundation för Drömprojektet Stella Polaris.
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Verksamhet

1,5 miljarder  
till lyckliga vinnare i hela landet 
Varje månad deltar nära en miljon svenskar i Postkodlotteriet. Under 2021 kunde vi successivt, i takt med att  
restriktionerna förändrades, återgå till fysiska vinstutdelningar med besök hos vinnare och Grannyra på torg,  
efter att ha varit digitala under pandemin. Hela 3,5 miljoner vinster, till ett värde av 1,5 miljarder kronor lottades  
ut under året. Vid årets slut kunde ytterligare 67 lottköpare titulera sig miljonärer. 

Postkodlotteriet har ett unikt lotterikoncept 
som bygger på att du vinner tillsammans med 
dina grannar. Lite förenklat är din adress också 
ditt lottnummer. Vinner ditt postnummer får 
alla grannar i området vara med och dela på 
vinsten – förutsatt att de har en lott.

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 oftast vinnarglädjen med dina 
grannar.

Lotteriet är en prenumerationstjänst och pri-
set för en postkodlott är 170 kronor per månad. 

Prenumerationen har inte någon bindningstid 
och kan avslutas när som helst.

Nya vinnare varje dag
Postkodlotteriet presenterar nya vinster varje 
dag, året om. Det finns möjlighet att vinna allt 
från extralotter och varuvinster till bilar och 
pengar. Under 2021 har vinster till ett värde  
av 1,5 miljarder kronor lottats ut.

Att erbjuda många och varierade vinst-
chanser ger ett mervärde till lottköparna och 
motiverar en fortsatt prenumeration. Varje 
 vardag finns chansen att vinna 500 kronor per 
lott då 20 vinnande postkoder presenteras.

Varje veckoslut firas med ytterligare större 
 vinster. I Fredagschansen ger den vinnande 
post  koden 100 000 kronor per lott. I Guldvins-
ten som sker på lördagar får grannarna i en 

924 15 JG 014
Ditt postnummer

Din postkod

Ditt lottnummer

Ett lottnummer består av tre delar

16

Läs vidare på sidan 18.
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Fredrik i Kiruna blev en vinnare 
När gruvarbetaren Fredrik blev uppringd av Daniel 
Paris som berättade att han hade vunnit i Fredags
chansen trodde han inte att det var sant. Fredrik 
ville använda pengarna till sitt hus som han håller 
på att renovera och då passade det ju utmärkt med 
en vinst på 200 000 kronor.

Glada vinnare i Brunflo
I oktober vann grannarna i Brunflo Fredagschansen. 
Vinstutdelaren Sandra Dahlberg kunde ringa upp 
glada lottköpare och meddela att de vunnit 100 000 
kronor per lott. En av vinnarna var Marianne som 
tillsammans med sin man Göran vann 300 000 
kronor.

Nybörjartur i Sollentuna
Bara två månader efter att Bilal hade gått med i 
Postkodlotteriet vann hans postkod i Sollentuna 
Fredagschansen. Magdalena Forsberg dök upp med 
blommor och guldkuvert och Bilal kunde ta emot en 
vinstcheck på 100 000 kronor. Högst upp på 
önskelistan stod en resa till Paris med sambon.

Överraskad på jobbet i Gislaved 
Rikard var på jobbet när hans fru Sofie plötsligt dök 
upp på restaurangen i sällskap av Daniel Paris. Med 
två lotter blev vinsten 200 000 kronor och Rickard 
berättade att han ville köpa ny bil. Sofie blev också 
överraskad när Daniel plötsligt tog fram ett guld
kuvert även till henne och hon kunde dra ut en 
check på 100 000 kronor.

Guldvinst till Bromölla
När Guldvinsten landade i Bromölla begav sig 
vinstutdelaren Kicken Lundqvist dit för att överraska 
vinnare. I vinstpotten fanns två miljoner kronor och 
en bil som skulle delas ut. Maria och Magnus var två 
av de glada vinnarna som fick besök. Med tre lotter 
vann de 283 185 kronor tillsammans.
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Verksamhet
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Köp din lott på postkodlotteriet.se
Vinstsumman fördelas bland alla lotter i vinnande postnummer.  

För chans att vinna, betala din lott i oktober. Lottpris 170 kr/mån. Övriga villkor på postkodlotteriet.se.

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se
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Köp din lott på postkodlotteriet.se

Den totala vinstsumman fördelas bland vinnare under lottåret 2021. Lottpris 170 kr/mån och åldersgräns 18 år.  
Övriga villkor på postkodlotteriet.se. Besök stödlinjen.se om du eller någon anhörig spelar för mycket.
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Vinstsumman fördelas bland alla lotter i vinnande postnummer. För chans att vinna, betala din lott i december. Lottpris 170 kr/mån.   
Övriga villkor på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se
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I december syntes Postkodlotteriets kampanj för årets största Grannyra, med 261 miljoner kronor i potten, i många kanaler. 
Budskapet fanns bland annat på spårvagnarna i centrala Stockholm.

 vinnande post kod dela på en miljon kronor, 
och ytterligare en miljon med dem som bor 
inom samma postnummer. En lottköpare i 
 postnumret vinner dessutom en bil. I Söndags-
vinsten delas 250 000 kronor  mellan lotterna i en 
vinnande postkod.

Vanligtvis åker Magdalena Forsberg, Putte 
Nelsson och de andra vinstutdelarna ut i Sverige 
och överraskar vinnarna i deras hem. Besöken 
visas sedan i Postkodmiljonären i TV4 och i 
Postkodlotteriets digitala kanaler. För allas 
trygghet ändrades upplägget under pandemin 
då vinstutdelarna istället ringde upp vinnare 
från en studio via videosamtal. Vid ett antal till-
fällen under året kunde fysiska möten genom-
föras, men då alltid på rekommenderat avstånd.

Varje månad lottas varuvinster ut till ett värde 
av 11,7 miljoner kronor i ”vinstvalet”. Då har 
 vinnarna möjlighet att själva välja vinst utifrån 
ett antal produkter från välkända varumärken, 
alternativt ta ut vinsten i kontanter. Just valmöj-
ligheten att välja vinst själv är mycket uppskat-
tad hos kunderna. På månadsbasis lottas även 
olika specialvinster ut till ett sammanlagt värde 
av 266 miljoner kronor för hela året. Det kan 
vara allt från större summor till varuvinster  
och bilar. Här återfinns också populära Dröm-
containern vars vinstsumma är på totalt 40 mil-
joner 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 mångmiljonpott. Från och med i år 
ändrades fördelningen så att hälften av potten 
går till vinnarna i postnumret och andra hälften 
till vinnarna i postkoden. Vinsten i Grannyran 
bestäms utifrån antalet lotter kunden har, samt 
antalet månader som kunden har varit med i 
Postkodlotteriet under innevarande år. 2021 
landade den första Grannyran i Tingsryd (107 

Mkr) och den andra i Mullsjö (116 Mkr). Lotteri-
årets sista Grannyra gick till Luleå där hela 261 
miljoner kronor fördelades till glada grannar. 
Det är den största vinstutdelningen sedan Post-
kodlotteriet 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 13,5 miljarder kronor till 
ideella organisationer. För att uppmärksamma 
detta och även lyfta de ideella organisationer-
nas arbete genomför Postkodlotteriet sedan 
några år tillbaka en kampanj i slutet av året. 
Kampanjen och budskapet ”Med en Postkod-
lott bidrar du till …”  återfanns i en rad rikstäck-
ande kanaler som utomhustavlor, TV-reklam, 
annonser i lokaltidningar och i sociala medier. 
Vetskapen om att en postkodlott också innebär 
ett bidrag till ideella organisationer ger mervärde.
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Grannyror på torg och i studio 
Under 2021 lottades tre Grannyror med mång-
miljonpotter ut. Förutsättningarna för att genom-
föra vinstutdelningarna såg helt olika ut under 
året. I april vann grannar i Tingsryd 107 miljoner 
kronor och Grannyran genomfördes i en virtual 
reality-studio där vinnarna var med digitalt och 
kunde se när Rickard Sjöberg drog ut deras 
checkar ur guldkuverten.

I oktober var det dags för nästa Grannyra. Då 
många av de tidigare restriktionerna hade lyfts 

var det äntligen möjligt att få träffa vinnarna. 
Glädjen var stor när vinstutdelare, medarbetare 
och artister kunde bege sig till Jönköping och 
fira grannarna från Mullsjö som fick dela på  
116 miljoner kronor. Efter nästan två år av digi-
tala Grannyror var det härligt att få vara där vi 
trivs allra bäst – hos våra kunder och vinnare.

När lotteriårets sista Grannyra skulle delas ut 
fick vi återigen kliva in i studion och vinnarna i 
Luleå ringdes upp i videosamtal. Post kod-

lotteriets hittills största pott på 261 miljoner 
kronor gav 33 nya miljonärer och glädjen hos 
vinnarna gick inte att ta miste på.

Pandemitiden har fått Postkodlotteriet att 
utveckla konceptet och hitta nya vägar för att 
kunna genomföra Grannyror, överraska och fira 
vinnarna. Vi vill alltid vara där våra kunder är, 
men oavsett om det är fysiskt eller digitalt så 
kan vi alltid förmedla fina vinnarberättelser till 
både kunder och TV-tittare.

19
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Populära TV-program

Verksamhet

Varje vecka sänds något av de två fråge sportsprogrammen Postkodmiljonären 
eller Drömpyramiden i TV4. Den omtyckta programledaren Rickard Sjöberg leder 
 programmen som bjuder på underhållning samtidigt som tittarna både får se inslag 
med vinnare i lotteriet och inslag som visar hur pengarna gör nytta hos organisationerna 
som får ta del av lotteriets överskott. 

Postkodmiljonären
Postkodmiljonären är fortsatt ett av Sveriges mest populära TV- 
program. Under 2021 hade programmet cirka 750 000 tittare i 
genomsnitt varje fredag och lördag med en genomsnittlig tittar-
andel på 29,5 procent. Även i år har programmen spelats in utan 
publik och livlinan ”fråga publiken” har därmed ersatts med ”fråga 
stjärnorna”, som består av en kändispanel.

Varje år tar även några kändisar plats i Heta stolen för att tävla till 
förmån för välgörenhet. I år var det Jonas Gardell, Sanna Lundell, 
Robin Bengtsson, Amelia Adamo, Mark Levengood och Anja Pärson. 
 Organisationernas generalsekreterare var på plats i studion för att 
tillsammans med kändisarna ge tittarna en inblick i vad lott köparna 
är med och bidrar till.

Drömpyramiden
I frågesportprogrammet Drömpyramiden får tävlande par chansen 
att uppfylla sina drömmar. Målet är att genom att svara rätt på kluriga 
frågor klättra så högt som möjligt i en pyramid av containrar där fem 
av dem innehåller otroliga priser. Vinsterna är skräddarsydda för de 
tävlande och uppgår till ett värde av en miljon kronor. 

I programmet visas också ett vinstinslag, Drömcontainern. När 
 programmet sänds lottas det ut en Drömcontainer varje lördag som 
är fylld med fyra miljoner kronor som vinnarna i ett postnummer får 
dela på. 

Drömpyramiden har haft stadiga tittarsiffror under åren och har 
närmare 700 000 tittare varje fredag och lördag när programmet 
sänds. 
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Postkodlotteriets vinstutdelare 

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 
– Det känns alltid lite extra bra i hjärtat när jag får leverera 
en vinst som faktiskt gör någons liv till det bättre! Även  
en mindre summa kan ju förändra en hel del beroende 
på hur livssituationen ser ut. 

Sandra Dahlberg, vinstutdelare och artist
– Det jag är mest stolt över med Postkodlotteriet är hur vi 
bidrar till en bättre värld. Vi möjliggör både stora och små 
projekt som verkligen gör skillnad, i och med att över-
skottet går till våra förmånstagare som utför stordåd.  

Jesper Blomqvist, vinstutdelare  
och f.d. fotbollsproffs
– Att Postkodlotteriet under detta speciella år kan fortsätta 
stötta organisationerna i lika stor omfattning som innan 
pandemin är jag otroligt stolt över. Särskilt eftersom vårt 
stöd kanske behövs som allra mest just nu.

Putte Nelsson, vinstutdelare och körledare
– Det jag är mest stolt över med att jobba på Postkod-
lotteriet är den enorma insats våra förmånstagare kan göra 
för människor, djur och natur, tack vare den miljard vi 
skänker varje år. Jag är oerhört stolt över att vara en liten 
del av det!

Daniel Paris, vinstutdelare och influencer 
– Jag älskar Postkodlotteriet och allt vi är och står för. Ibland 
hör vinnare av sig till mig och berättar om vad de har gjort 
för vinstpengarna. De skickar bilder från sina bröllop och 
drömresor. Att få se deras drömmar gå i uppfyllelse och att 
de faktiskt tar sig tid att höra av sig till mig och berätta är 
väldigt stort.

Varje vecka, året om, överraskas vinnare när 
Postkodlotteriets vinstutdelare kommer med 
glädjebesked. Under året har vinsterna delats ut 
både digitalt och fysiskt. Vissa har fått vinstbe-
skedet via videosamtal när Sandra, Jesper eller 
någon av de andra vinstutdelarna plötsligt 

dyker upp live i telefonen. Andra vinnare har 
överraskats i sina hem när någon av vinstut-
delarna har knackat på dörren, redo att leverera 
checkar och blommor. 

Överraskningarna filmas och blir redaktio-
nella inslag som sänds i bland annat Postkod-

miljonären. Profilerna blir snabbt igenkända i 
sina röda jackor och möts med glädje av lotte-
riets vinnare. På så sätt blir de ambassadörer för 
Postkodlotteriets varumärke samtidigt som de 
stärker relationen till kunderna. 
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Årligt miljardstöd  
stärker civilsamhället
Postkodföreningen har sedan starten fördelat 13,5 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. 

Att bli förmånstagare
För att bli medlem i Postkodföreningen krävs 
ett godkännande enligt stadgarna av Postkod-
föreningens styrelse. Efter att Postkodföreningens 
styrelse tagit beslut ska även Spelinspektionen 
ge sitt godkännande. Därefter blir organisatio-
nen förmånstagare till Postkodlotteriet och kan 
därmed ta del av överskottet som genereras av 
lottförsäljningen. 

Stärkt civilsamhälle

2021 tillkom Stiftelsen Läxhjälpen som ny för-
månstagare. Organisationen bedriver ett riktat 
läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar 
att inte klara skolan, så att de når gymnasie behö-
rig het med självförtroende inför framtiden. 
Verksamheten bedrivs i skolor med resultat 
som ligger under rikssnittet och i områden där 
behovet är som störst.

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 specialprojekt  
Utöver basstödet finns det möjlighet för för-
månstagarna att även få ekonomiskt stöd till 
olika former av specialprojekt. För 2021 gick  
14 procent av överskottet till specialprojekt, 
både till Drömprojekt och till den nya tema-
satsningen ”Flickors utbildning”. Projekten syftar 
till att stödja utveckling, innovation och ny -
tänkande hos befintliga förmånstagare. 
  
Härutöver beviljas även projektstöd via  
Postkodstiftelsen vilket beskrivs på sidan 27. 
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Förmånstagare 2021 Lotteriöverskott att fördela 2017–2021

Fördelning av  
lotteriöverskott 2021

Fördelning av lotteriöverskott,  
basstöd 2021

Fördelning av lotteriöverskott

Barns rättigheter

Hälsa och forskning

Miljö och klimat

Människor i utsatta situationer

Samarbete över gränser

Utbildning

Basstöd, icke-öronmärkt

Projekt via Postkodstiftelsen

Drömprojekt och Temasatsning 
”Flickors utbildning”
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Drömprojekt  
för ökat samarbete 
Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare tar del av varje år, har organisationerna 
även möjlighet att söka extra stöd från Postkodlotteriet till olika former av specialprojekt, till exempel 
Drömprojekt. Dessa kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.  
Postkodlotteriet uppmuntrar till samarbete mellan organisationerna för att dra nytta av deras  
olika inriktningar och kompetenser. Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation  
och nytänkande. 2021 delades 143,3 miljoner kronor ut till sammanlagt nio Drömprojekt. 

Stärkt civilsamhälle

Fryshuset och Greenpeace: 

Ungas klimat engagemang i fokus 
 projektet ökar kraftigt möjligheten och stärker 
kapaciteten för unga att låta sin oro, passion 
och engagemang för frågan bli konkret hand-
ling, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Projektet handlar om att skapa bra och jäm-
lika förutsättningar för unga som vill engagera 
sig i att skapa förändring i klimat- och miljö-
frågan. Med fysiska mötesplatser i sex länder 
kommer projektet att ge verktyg för lärande 
genom görande i Sverige, Ungern, Armenien, 
Kenya, Sydafrika och Kamerun. Drömprojektet 
har tilldelats 31 miljoner kronor och målet är 
att engagera 21 000 deltagare och att 6 000 

lokala initiativ skapas.
– Vi ser hur mycket ungdomars engage-

mang har betytt för att lyfta den här frågan, 
och därav kommer idén till det här samar-
betet, säger Isadora Wronski, Sverigechef på 
 Greenpeace.

I Drömprojektet Climate Changemakerspaces 
ska Fryshuset och Greenpeace tillsammans 
främja ungdomars starka engagemang i miljö-, 
klimat- och rättvisefrågor. Organisationerna kom-
mer tillsammans att tillhandahålla verktyg, platt-
formar och nätverk för påverkan i globala frågor, 
med hjälp av fysiska och digitala mötesplatser. 
Frys huset står för kunskap om ungas engage-
mang och passion för förändring och Green-
peace bidrar med expertkunskap i miljö- och 
klimat frågan samt ett stort internationellt nätverk. 

– Vi har sett att miljö- och klimatfrågan är en 
av de viktigaste frågorna för unga. Det här 
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Naturskyddsföreningen:

Världens längsta blomsteräng
En miljon arter hotas av utrotning och många 
forskare menar att vi redan är inne i den sjätte 
massutrotningen. I Sverige har slåtterängar och 
naturbetesmarker minskat kraftigt. Pollinatörer 
som bin, humlor och fjärilar blir allt färre och 
den biologiska mångfalden hotas av såväl klimat-
förändringar som invasiva arter. Då mångfalden 
av arter är en förutsättning för att ekosystemen 
ska fungera är artdöden ett allvarligt hot mot 

mänskligheten. Svenska Postkodlotteriet  
har därför beviljat Naturskyddsföreningen  
14,1  miljoner kronor till Drömprojektet 
 Världens längsta blomsteräng. Projektets  
mål är att skapa långa band av ängsmark,  
så kallade slåtterkorridorer, för att utnyttja 
mark som tidigare setts som oanvändbar, till 
exempel längs vägkanter. Under projektet 
kommer Naturskyddsföreningens 

medlemmar och andra engagerade aktörer 
runtom i Sverige att förvandla svenska väg-
kanter från bortglömd spillyta till ett blomst-
rande nätverk där bin, fjärilar och andra arter 
trivs och  förökar sig, för att i sin tur sprida 
 pollen som ökar växtligheten och räddar 
utrotade arter. 

Och förhoppningsvis kommer man in i 
Guinness rekordbok också! 
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Stärkt civilsamhälle

Sverige för UNHCR och Amnesty International:

No place for abuse – Welcome Venezuela 
abuse – Welcome Venezuela. Projektet syftar till 
att skydda flyktingar från sexuella övergrepp 
och könsrelaterat våld, samt göra dem med-
vetna om sina rättigheter och lokala skydds-
möjligheter.

– Vi vill bland annat skapa skyddade boenden 
med tillgång till specialiserat medicinskt, juri-
diskt och psykosocialt stöd för människor på 
flykt i utsatta situationer. Projektet tar fasta på 
vikten av att stärka kvinnors och flickors, samt 
HBTQI-personers rättigheter, säger Anna 

Johansson, tillförordnad generalsekreterare 
Amnesty International Sverige.

Inom ramen för projektet kommer organisa-
tionerna även att arbeta för att sprida kunskap 
och kännedom hos allmänhet och opinions-
bildare om krisen. Totalt får organisationerna 
27,9 miljoner kronor, vilket är det största privata 
projektstödet hittills till flyktingkrisen i Venezuela. 

– Med det här projektstödet kommer vi kunna 
hjälpa ungefär 650 000 flyktingar, säger Åsa 
Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR.

Den kallas ”den bortglömda flyktingkrisen”. 
Över fem miljoner människor har hittills lämnat 
Venezuela och flytt från våld, hot och brist på 
mat och medicin. Det är nu världens näst 
största flyktingkris efter Syrien. Sexuellt och 
könsrelaterat våld, främst mot kvinnor och 
flickor, är mycket vanligt. I ett unikt samarbete 
mellan Sverige för UNHCR och Amnesty 
 International genomför världens största flykting -
organisation och världens största människo-
rättsorganisation Drömprojektet No place for 
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Global Forest Watch 
Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen 
utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänsk-
liga rättigheter. För att minska skövlingen av tropisk skog krävs 
hjälpmedel som gör det möjligt att övervaka händelser på marken 
och därefter agera. I detta projekt verkar World Resources Institute 
för att förbättra möjligheterna att bekämpa avverkning av tropisk 
skog genom ökad användning och spridning av ett övervaknings-
verktyg kallat Global Forest Watch. Verktyget varnar när förändringar 
sker i skogen och visar information om skyddade skogar, avverk-
ningsavtal, vilken sorts skog det är samt dess kvalitet. Under 2021 
mottog projektet 5 miljoner kronor. Projektet är en del av Postkod-
stiftelsens satsning på totalt 25,5 miljoner kronor till olika projekt 
som verkar för att skydda tropisk skog.

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 miljöförbätt-
rande åtgärder. Spelinspektionen utövar tillsyn 
över verksamheten. Under 2021 gjorde Post-
kodstiftelsen en särskild satsning i Sverige, 
Allas Röster, för att genomföra projekt som 

bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande 
samhälle. Postkodstiftelsen lanserade även 
Grannskapsinitiativet som genom små och 
snabba stöd till projekt i närområdet ska stärka 
gemenskapen mellan människor och bidra till 
ökat välbefinnande och hälsa. Under 2021 gav 
Postkodstiftelsen stöd till 76 nya projekt, nedan 
är två exempel.

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

Svenska med baby
För familjer som nyligen kommit till Sverige spelar socialt nätverk 
och stöd en stor roll för välbefinnandet och möjligheterna i det nya 
landet. För barnen är stöd från föräldrar, god familjesammanhåll-
ning och positiv framtidstro skyddande faktorer som ger en positiv 
start i ett nytt land. Även ett jämställt föräldraskap gynnar barns 
hälsa, utveckling och välbefinnande. I detta projekt verkar den 
 ideella organisationen Svenska med baby, i samarbete med organi-
sationen MÄN, för att föra samman utrikesfödda med etablerade 
svenskar för att samtala, öka pappornas deltagande i barnens upp-
växt och samtidigt öka möjligheterna för mammorna i familjen att 
komma ut på arbetsmarknaden. Genom föräldragrupper och sam-
tal om traditionella könsnormer bidrar projektet till ett mer jämställt 
samhälle på kort och lång sikt. Under 2021 mottog projektet 2,2 
 miljoner kronor. 
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Stärkt civilsamhälle

Fördelning av lotteriöverskottet

Organisation 2021
 Totalt  

sedan start 
Alzheimerfonden 7 000 91 610

Amnesty International, Svenska sektionen 15 000 177 481

Astma- och Allergiförbundet 7 000 85 112

Autism- och Aspergerförbundet 5 000 20 000

Barncancerfonden 21 000 557 041

BirdLife Sverige 5 000 15 000

BRIS 10 000 197 710

Cancerfonden 25 000 407 105

Civil Rights Defenders 10 000 80 000

Clowner utan Gränser 5 000 10 000

Diakonia 20 000 184 850

ECPAT Sverige 5 000 56 286

Erikshjälpen 15 000 150 061

Fairtrade Sverige 5 000 40 000

Friends 7 000 85 033

Friluftsfrämjandet 7 000 80 650

Fryshuset 18 000 143 200

Greenpeace Norden 18 000 255 081

Hand in Hand Sweden 10 000 109 661

Hjärnfonden 16 000 114 400

Hjärt-Lungfonden 21 000 323 837

Human Rights Watch Scandinavia 5 000 30 000

Håll Sverige Rent 7 000 58 650

Kvinna till Kvinna 12 000 115 800

Läkare Utan Gränser 24 000 377 937

Mentor Sverige 7 000 57 650

Min Stora Dag 7 000 79 260

Mind 7 000 31 000

Naturskyddsföreningen 16 000 162 301

Neuroförbundet 7 000 85 112

Nordens Ark 7 000 80 650

Operation Smile Sverige 12 000 84 800

Peace Parks Foundation Sweden 7 000 94 651

Plan International Sverige 21 000 231 812

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr)
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Organisation 2021
Totalt 

sedan start 

Raoul Wallenberg Academy 5 000 25 000

Reumatikerförbundet 7 000 87 311

Riksförbundet FUB 7 000 66 650

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 24 000 293 757

Rädda Barnen 25 000 640 820

Scouterna 10 000 102 462

Sjöräddningssällskapet 16 000 286 100

SOS Barnbyar Sverige 21 000 295 004

Star for Life 7 000 90 650

Stiftelsen Läxhjälpen¹ 5 000 5 000

Stiftelsen World Childhood Foundation 7 000 46 650

Svenska Afghanistankommittén 17 000 131 200

Svenska Postkodstiftelsen 180 000 1 979 135

Svenska Röda Korset 24 000 379 405

Svenska Seglarförbundet 5 000 39 000

Svenska Skidförbundet 15 000 103 400

Sverige för UNHCR 21 000 206 401

Sveriges Olympiska Kommitté 10 000 75 900

The Hunger Project Sverige 7 000 61 650

UNICEF Sverige 25 000 353 104

WaterAid 11 000 93 800

We Effect 18 000 182 661

Vi-skogen 11 000 79 800

World’s Children’s Prize Foundation 5 000 45 000

Världsnaturfonden WWF 20 000 592 020

Tidigare års förmånstagare 738 000

Specialprojekt 2021/Drömprojekt 88 384 88 384

Specialprojekt 2021/Temasatsning: Flickors utbildning 50 000 50 000

Tidigare Specialprojekt 1 660 626

Fördelat överskott 1 032 384 13 472 628

¹Stiftelsen Läxhjälpen är ny medlem 2021.

Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (Tkr)
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Hållbarhet

 En hållbar  
lotteriverksamhet 
Postkodlotteriets hållbarhetsarbete går under namnet Good Operations. 
Ambitionen är att maximera den positiva påverkan samt minimera den 
negativa påverkan som uppstår inom ramen för lotteriverksamheten.

Postkodlotteriets verksamhet ska vara hållbar ur 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt per-
spektiv. Med det som utgångspunkt 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. 

Ansvarsfull marknadsföring
Det är viktigt att Postkodlotteriet kom mu ni-
cerar på ett ansvarsfullt sätt. Verksamheten 
 följer gällande lagar och regler, samt riktlinjer-
na för marknadsföring från spelbranschens 
riks organisation Sper. Postkodlotteriet värnar 
om lottköparnas integritet och kontaktar inte 
personer som har spärrat sig i Nix eller via 
 bolagets egna spärrsystem. Lotteriet arbetar 
aktivt för att hela tiden minska antalet pappers-
utskick genom att bli mer digitala i kommu-
nikationen.

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 

 sociala kriterier. Lotteriets uppförandekod för 
leverantörer är ett viktigt verktyg i arbetet med 
att säkerställa att hänsyn tas till människa och 
miljö i inköpsleden. 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 
lotteriverksamheten. 

För att motverka den negativa klimatpåver-
kan som uppstår inom ramen för verksamheten 
klimatkompenserar lotteriet sedan 2011 för 
hela klimatavtrycket genom att investera i 
utsläppsreducerade  projekt som är certifierade 
av Gold Standard. 
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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, partners och leve-
rantörer ska veta vad Postkodlotteriet står för och 
veta att lotteriet och bolaget bakom är seriösa. 
Självklart råder nolltolerans mot korruption och 
mutor och det pågår ett ständigt arbete med 
säker hantering av data för att skydda kundernas 
integritet. Sedan 2019 är Novamedia ISO 27001 
certifierad och under 2020 implementerades ett 
visselblåsarsystem för medarbetare. 

100%
av medarbetarna

har genomfört
spelansvars-
utbildning

Av pappers-
konsumtionen var 

100%
FSC- eller 

Svanenmärkt

79%
av leverantörerna*

har skrivit under
uppförandekoden

*Leverantörer där inköpsvärdet 
överstiger 500 000 kr. 

Över

1 miljard
fördelades till 

59 förmånstagare

100%
av verksamheten är 
klimatkompenserad

60% 
kvinnor i ledande 

positioner

Informationen ovan gäller för året 2021. 

Under 2021 installerade Postkodlotteriet pro-
gramvaran Netclean på datorer och IT-nätverk. 
Netclean hindrar att övergreppsmaterial på barn 
sprids och är ett sätt att som företag bidra till 
kampen mot sexuell exploatering av barn.

Spelansvar
Postkodlotteriet erbjuder prenumeration på lot-
ter som betalas månadsvis. Prenumerationen 
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 mån-
adens dragningar. En kund blir aldrig 

betalningsskyldig för en lott och riskerar heller 
aldrig en betalningsanmärkning.

Postkodlotteriet har en 18-årsgräns och taket för 
antal lotter i månaden är 20 stycken. Kunder med 
ett stort antal lotter kontaktas personligen och  
vår specialutbildade kundservicepersonal ställer 
frågor kring kundens spelande. Om kunden visar 
tecken på att behöva hjälp att hantera sitt spe-
lande erbjuds kunden olika spelansvarsverktyg.

Postkodlotteriet kan inte vara en del av det 
nationella avstängningsregistret Spelpaus som 
främst vänder sig till onlinespelare, och får där-
med inte heller veta vilka som stängt av sig i 
detta system. Postkodlotteriet erbjuder istället 
ett eget avstängningssystem där kunder kan 
stänga av sig under tolv månader och avstäng-
ningen kan inte avslutas i förtid. Både kunder 
och icke-kunder kan spärra sig från Postkod-
lotteriets telefonförsäljning och direktmark-
nadsföring. Alla anställda och berörda 
leverantörer genomför regelbundet en 
 utbildning inom spelansvar.

När extra stora vinster delas ut sker även det 
med ansvar. De som vinner en miljon kronor 
eller mer rings upp och erbjuds oberoende kost-
nadsfri 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.

Attraktiv arbetsgivare
På Postkodlotteriet arbetar runt 180 medarbe-
tare. Att vara en del av Postkodlotteriet ska vara 
spännande, engagerande och utvecklande. Att 
låta medarbetare växa inom bolaget är  viktigt. I 
största möjliga mån rekryteras därför internt till 
lediga positioner. Det skapar möjligheter att 
göra intern karriär och därmed kunna behålla 
engagerade ledare och medarbetare. Under året 
påbörjades en kraftsamling kring mångfald och 
inkludering, ett långsiktigt arbete som kommer 
att fortgå framöver.
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Hållbarhet

Mångfald och inkludering i fokus 

Hur bidrar du och din avdelning till hållbarhet i det dagliga arbetet?

Camilla Mattsson, Inköpare
Hållbarhet är en viktig del i alla våra inköp. Vi strävar alltid 
efter att göra medvetna val av produkter som både ska ge 
hög kundnöjdhet och samtidigt ta hänsyn till människa 
och miljö i hela värdekedjan. För varje enskild produkt 
 granskas dokumentation från fabriker, materialval och 
 certifieringar. Vi ber våra leverantörer skriva under vår upp-
förandekod och vi klimatkompenserar för alla våra inköp.

Jessika Kjellgren är hållbarhetschef på  
Postkodlotteriet och driver organisationens 
långsiktiga arbete med mångfald och 
inkludering.  

Varför är mångfald och inkludering 
viktigt för Postkodlotteriet? 
Hela vår verksamhet syftar till att göra världen 
bättre och därför är det naturligt att vi som 
 företag och arbetsgivare tar vårt ansvar för att 
bidra till ett inkluderande samhälle. Många 
människor i Sverige lever i utanförskap och ges 
inte lika möjligheter. Som företag kan vi vara 
med och bidra till en förändring.  

Mångfald berikar också vår egen verksamhet 
på många sätt. Olika bakgrund, erfarenheter 
och perspektiv bidrar till kreativitet och bredd, 
som är viktigt för att förstå helheten. Men det är 
viktigt att komma ihåg att det är först när 
arbetsmiljön är inkluderande som mångfalden 
kan skapa värde och därför är arbetet med 
inkludering minst lika viktigt. 

Vad har ni gjort under 2021?
Vi har gjort en omfattande nulägesanalys av vår 
arbetsmiljö och flera av våra interna processer, 
däribland rekryteringsförfarandet. Den ligger 
till grund för vårt fortsatta arbete. 

Vi har även genomfört utbildande insatser, 
såsom workshops och föreläsningar som han-
terat ämnen som diskriminering, kränkande 
särbehandling, normer och strukturell rasism.  

Hur ser planen ut framåt?   
Vi tror att kunskap, dialog och självinsikt är vik-
tiga ingredienser i det här arbetet och kommer 
därför fokusera mycket på utbildningsinsatser. 
Vi kommer även att göra en översyn av vår 
kommunikation och verka för att den ska vara 
normmedveten och inkluderande. 

Marcus Borenius, Kundservice 
Vi vill att all kundkontakt ska ge den bästa möjliga upplevel-
sen och därmed bidra till en hållbar affär med nöjda kunder 
som stannar länge. Spelansvar är ett område som är ständigt 
aktuellt för oss. Ett exempel är ”omsorgssamtalen” där vi 
ringer de kunder som prenumererar på 15 lotter eller fler.  
Vi stämmer av om de är bekväma med sitt lottantal eller vill 
justera det. Samtalen är ofta enormt uppskattade.

Susanna Eneteg, Chefsjurist 
På Risk Management & Legal arbetar vi med hållbarhet på 
många sätt. Den mänskliga rättigheten till integritet och 
 privatliv är något vi är mycket måna om att skydda. Detta 
fokuserar vi på inom ramen för informationssäkerhetsarbetet 
och leverantörsprocessen, genom att se till att ha ett adekvat 
skydd för de personuppgifter vi behandlar. En annan aspekt är 
att vi är rådgivande kring frågor om gåvor och annat från sam-
arbetspartners i syfte att motverka all form av korruption.
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Mångfald och inkludering i fokus 

Isabella Palmgren, vd och medgrundare 
för Mimbly, vid finalen i Amsterdam. 

Svensk tvättuppfinning vann Green Challenge 
Under 2021 genomfördes den 15:e upplagan 
av Green Challenge, en av världens största 
 tävlingar inom hållbart entreprenörskap. Post-
kodlotterierna anordnar tävlingen varje år för 
nystartade företag vars affärsidéer syftar till att 
förbättra miljön. I oktober tog Göteborgsföreta-
get Mimbly, med Isabella Palmgren i spetsen, 
hem första priset på 500 000 Euro. 

Mimblys innovation Mimbox är ett tillägg till 
tvättmaskiner som minskar vattenåtgången 
med 70 procent, sparar energi och förhindrar 
att mikroplaster följer med tvättvattnet ut i 
avloppet. Hela 35 procent av plasten i våra 
världshav kommer från tvättande. Mimboxen  
är därmed en efterlängtad lösning på en av  
vår tids stora miljöutmaningar. 

– Det krävs mycket kapital för att utveckla vår 
uppfinning och dessutom går endast en procent 
av riskkapitalfinansieringen till företag med 
kvinnliga grundare. Så det har verkligen varit en 
utmanande resa. Med prispengarna kan vi nå ut 
till fler kunder och snabbare närma oss en lösning 
för privata konsumenter, sa medgrundaren och 
vd:n Isabella Palmgren när hon tog emot priset.
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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, 

Sigrid van Aken är CEO 
för Novamedia B.V. 
sedan mars 2020. 
Sigrid började som 
välgörenhetschef  
2002 och har under  
de senaste 20 åren  
haft olika roller inom 
koncernen. Sedan 2016 har hon varit ledamot  
i Novamedia Sverige AB och i anslutning till 
årsskiftet 2020/2021 tillträdde hon som 
styrelseordförande. 

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 för-
eningen Svenska Postkodföreningen samt ope-
ratörsbolaget Novamedia Sverige AB. I den 
svenska spellagstiftningen finns en tydlig upp-
delning av marknaden i allmännyttiga, statliga 

och kommersiella aktörer där Postkodlotteriet 
tillhör gruppen allmännyttiga lotterier.

Spelinspektionen har tilldelat Postkodfören-
ingen en licens att bedriva Postkodlotteriet 
under fem år, under perioden 2020 till 2024. 
Spelinspektionen har inför sitt licensgivande 
noga granskat att Postkodföreningen och ope-
ratörsbolaget Novamedia uppfyller alla lagkrav 
och föreskrifter som krävs för att få licens.

Samverkan mellan  
Postkodföreningen och Novamedia 
På initiativ av Novamedia B.V. 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.
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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

Novamedia 
Norsk Post-

kodelotteri AS
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 56 förmånstagare till 
 inkl. Svenska Postkodstiftelsen

Novamedia Sverige ansvarar för den opera-
tiva verksamheten för Postkodlotteriet på upp-
drag av Postkodföreningen. Novamedia Sverige 
erhåller en licensavgift från Postkodföreningen 
för nyttjandet av immateriella rättigheter kopp-
lade till formatet Postkodlotteriet. Licensav-
giften används framför allt till att starta nya 
postkodlotterier i andra länder samt till fortsatt 
produktutveckling. 

Förmånstagare 
För att bli medlem i Postkodföreningen krävs 
ett godkännande enligt stadgarna av Postkod-
föreningens styrelse. Det är Novamedia Sverige 
som utvärderar och presenterar förslag på nya 
medlemmar för styrelsen.

För att vara aktuell som medlem och 
 förmånstagare till lotteriet behöver orga-
nisationens verksamhet uppfylla ett antal 
 kriterier. Den ska bland annat vara riks-
täckande och verksam i Sverige, organisa-
tionen ska ha ett 90-konto och vara medlem i 
Giva Sverige.

Efter att Postkodföreningens styrelse tagit 
beslut ska även Spelinspektionen ge sitt god-
kännande för organisationen som förmåns-
tagare av lotterimedel innan organisationen 
får ta del av överskottet. Informationen om 
belopp och utdelning sker när resultatet för 
föregående år har beslutats av Postkodfören-
ingens styrelse och reviderats av auktoriserad 
revisor.

Vid utgången av 2021 hade föreningen  
59 medlemmar tillika förmånstagare.

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 olika 
former av special projekt, från vilka samtliga för-
månstagare kan ansöka om stöd till exempelvis 
dröm projekt. Dröm projekten syftar till att 
stödja utveckling,  innovation och nytänkande 
hos befintliga  förmånstagare. 

Beräknandet av basstöd görs utifrån varje 
 förmånstagares egen insamling och   totala 
intäkter. De insamlade medlen och totala 
verksamhetsin täkterna fastställs enligt Giva 
Sveriges styrande  riktlinjer för årsredo visning 
enligt K3, vilket är huvudr egelverk för större 
organisationer. 

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

Ansökan
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Resultat

Miljard i lotteriöverskott,  
kommentar till årets resultat

1 032 miljoner till ideell sektor 
Postkodföreningens lotteriöverskott för år 2021 
uppgick till 1 032 Mkr (1 040). Överskottets andel 
av lottintäkterna var under året 28,5 (29) procent. 
Räknat som andel av nettointäkterna uppgick 
överskottet till 49 procent för 2021 precis som  
för 2020. Överskottet fördelades till 59 förmåns-
tagare i mars 2022. Sedan starten i Sverige 2005 
har cirka 13,5 Mdkr fördelats till ideell verksam-
het. 

1,5 miljarder i utdelade vinster 
Under 2021 har 1 522 Mkr (1 423) delats ut i vin-
ster till kunderna. Postkodlotteriet hade för året 
en vinstandel på 42 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 3 611 Mkr (3 566). 
Nettointäkterna, det vill säga lottintäkterna  
efter utbetalning av vinster, uppgick under 
samma period till 2 088 Mkr (2 134). Övriga 
intäkter uppgick till 6 Mkr (9). 

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 2021 med drygt 4 procent motsvarande 
41 Mkr, från 1 103 Mkr till 1 062 Mkr. 
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Nyckeltal Svenska Postkodföreningen*  2021 2020 2019 2018 2017

Lottintäkter 3 611 3 557 3 579 3 517 3465

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

Lotterivinsternas andel 42% 40% 40% 43% 40%

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

Operativa kostnader andel 29,5% 31% 31,5% 31% 28%

Nettointäkter*** 2 088 2 134 2 142 2 016 2072

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

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

*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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Lednings-
grupp  
Novamedia 
Sverige AB

Ledningsgrupp och styrelser

Susanne Preber Alm  
Head of Customer and Customer 

Experience

Anders Årbrandt  
Managing Director 

Eva Struving  
Managing Director

Hélène Carlbark  
Head of Charities

Oliver O’Hehir  
Head of IT

Susanne Calemark  
Head of HR

Olof Lavesson  
Head of Communications

Mikael Bergh  
Head of Marketing and Sales

Helena Gudmundsson  
Head of Finance

Anna-Lena Bergman  
Head of TV

Anders B Karlsson  
Head of Event
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Styrelse 
Novamedia 
Sverige AB

Styrelse 
Svenska  
Postkod-
föreningen

1 4

Sigrid van Aken  
Styrelseordförande  
CEO, Novamedia B.V.

Alexander af Jochnick  
Styrelseordförande 

Styrelseordförande Oriflame 
Holding.

Göran Hägglund 
Styrelseledamot 

Konsult och styrelsearbete.  
Tidigare socialminister och 

partiledare.

Mats Fogelberg  
Styrelseledamot 
VD United Minds,  

styrelseordförande Codesign.

Malin Berge
Suppleant  

Chef strategisk tillväxt på 
Mastercard.

Mernosh Saatchi 
Styrelseledamot 

Grundare och partner 
Humblestorm AB, styrelseledamot 

i bl a Ework Group.

Kristina Tunkrans Lidehorn 
Styrelseledamot 

Konsult inom strategisk 
organisationsutveckling.

Erling Norrby
Suppleant 

Tidigare ständig sekreterare vid 
Kungl. Vetenskapsakademin och 

professor vid Karolinska Institutet.

Imme Rog  
Styrelseledamot  

CMO, Novamedia B.V.

Michiel Verboven  
Styrelseledamot  

CCO, Novamedia B.V.
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Digital utdelning till Postkodlotteriets förmånstagare
I mars 2021 delades föregående års överskott ut till Postkodlotteriets då 
58 förmånstagare. Utdelningen har tidigare skett under festliga former i 
Stockholms stadshus men på grund av pandemin genomfördes utdelningen 
digitalt. Rickard Sjöberg var programledare för sändningen som följdes av 
1 000 personer. 
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