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1 Inledning 
Regler för onlinespel Lotter omfattar de av Svenska PostkodFöreningen, org. nr 802416-
1146 (”SPF”) tillhandahållna Spelformaten Postkodlotteriets 1-kronorslotter, 3-
kronorslotter, 5-kronorslotter, 7-kronorslotter, 10-kronorslotter, 12-kronorslotter, 15-
kronorslotter, 20-kronorslotter, 25-kronorslotter och Varuvinstskrapet. Dessa Spelformat 
kallas nedan gemensamt för ”Lotterna” och enskilt för ”Lott”. På Spelsajten kan Lotterna 
ha andra namn men Reglerna gäller utifrån vad Lotten kostar enligt nedan. Dessa Regler 
för onlinespel Lotter gäller för Lotter som inhandlats på Spelsajten från den 21 februari 
2018. 

Avsikten med dessa Regler för onlinespel Lotter är att närmare redogöra för hur 
Spelformatet Lotter fungerar samt reglera rättigheter och skyldigheter mellan SPF 
respektive Spelkontokund vid köp av Lott. Dessa Regler för onlinespel Lotter är uppdelade 
i flera punkter varvid punkterna 1 och 2 är gemensamma för Lotterna och punkt 3 är 
specifika för respektive Lott.  

1.1 Tillämpliga villkor 
På Spelformatet Lotter tillämpas Regler för onlinespel Lotter samt de Allmänna 
Kundvillkoren. På Spelsajten tillhandahålls vid var tid gällande Regler för onlinespel Lotter 
och Allmänna Kundvillkor. 

För det fall de Allmänna Kundvillkoren och dessa Regler för onlinespel Lotter står i strid 
med varandra ska dessa Regler för onlinespel Lotter ha företräde. 

1.2 Allmänt om Lotterna 
En Spelkontokund som har köpt en Lott skrapar elektroniskt det skrapskikt som täcker 
Lottens Vinstvärde. SPFs Lotter är elektroniska (EMV) lotter (skraplotter), vilka endast 
presenteras i elektronisk form. Lotterna är typgodkända av Lotteriinspektionen och 
uppfyller Lotteriinspektionens säkerhetskrav för EMV-lotter. 

För att delta i ett spel krävs att Spelkontokund köper en Lott via Spelsajten. 

1.3 Giltighetstid för Regler för onlinespel Lotter 
SPF förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Regler för onlinespel Lotter. 
Sådana ändringar kommer tydligt att meddelas på Spelsajten. Ändrade Regler för 
onlinespel Lotter börjar gälla omedelbart då de meddelas på Spelsajten. Dessa Regler för 
onlinespel Lotter gäller fram till dess att de revideras eller annars upphör.  

1.4 Definitioner 
Följande lista anger definitioner och andra begrepp som används i dessa Regler för 
onlinespel Lotter. Begreppen är uppdelade på begrepp och definitioner som är 
gemensamma för Allmänna Kundvillkor, Regler för onlinespel Lotter samt Regler för 
onlinespel Bingo (nedan angivna under punkt 1.4.1) och en del med begrepp och 
definitioner som är specifika för dessa Regler för onlinespel Lotter (nedan angivna under 
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punkt 1.4.2). 

1.4.1 Gemensamma begrepp och definitioner 

”Allmänna 
Kundvillkor”:  avser de allmänna kundvillkoren som innehåller övergripande 

 regler för alla SPFs Spelformat och Spelsätt samt för Spelkonto. 
”Regler för  
onlinespel”:             avser de regler för respektive Spelformat som tillsammans med 

 respektive Spelformats Vinstplan reglerar Spelsätt, 
 vinstfördelning etc. 

”Spelformat”:           avser alla spel och lotterier som SPF erbjuder via Spelsajten, 
 med undantag för Svenska Postkodlotteriet. 

”Spelkonto”:       avser det konto som utställs av SPF till Spelkontokunden. 

”Spelkontokund”:    avser en fysisk person som efter ansökan har tilldelats ett 
 Spelkonto av SPF. 

”Spelsajten”:            avser SPFs hemsida www.postkodlotteriet.se, på vilken olika 
 Spelformat erbjuds. 

”Spelsätt”:                avser det sätt på vilket en Spelkontokund kan spela på SPFs 
 olika Spelformat. 

”SPF”:  avser Svenska PostkodFöreningen så som framgår under punkt 
 1 ovan. 

”Vinstplan”:  avser en förteckning över vinster för varje Spelformat och 
 Spelomgång. 

1.4.2 Specifika begrepp och definitioner 
”Batch”:  avser en serie Lotter med ett bestämt antal Lotter och ett visst antal 

vinster som produceras vid ett och samma tillfälle. Antalet vinster 
framgår av Vinstplanen för respektive Batch. Ett spelformat, 
exempelvis Turskrapet, innehåller flera Batchar. 

”Delspelfält”:  avser del av Spelfält täckt av ett skrapskikt som döljer ett visst 
 belopp eller i förekommande fall en symbol. 

”Lott”:   avser ett enskilt Spelformat så som framgår under punkt 1 ovan. 

”Regler för  
onlinespel Lotter”: avser de bestämmelser för Lotter som uppställts i detta 

 dokument. 

”Spelfält”:  avser det fält där Lottens Vinstvärde eventuellt framgår så som 
 närmare beskrivs för respektive Lott under punkt 3 nedan. 

”Vinstvärde”:   Med Lottens vinstvärde avses det belopp eller motsvarande 
 som Spelkontokunden är berättigad att vid eventuell vinst utfå. 

http://www.postkodlotteriet.se/
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2 Gemensamma bestämmelser för Lotterna 
I denna punkt 2 finns gemensamma bestämmelser för Lotterna. För respektive Lott gäller 
även bestämmelserna i punkt 3 nedan, samt de Allmänna Kundvillkoren. 

2.1 Köp av Lott 
En Lott kan köpas eller erhållas genom gåva på Spelsajten eller via annan 
samarbetspartners webbplats. 

En Lott kan även erhållas genom att Spelkontokund inlöser presentkod på Spelsajten. 
Instruktioner för inlösen erhåller Spelkontokunden tillsammans med presentkoden. 

Villkor för onlinespel och därmed lottköp regleras närmare i de Allmänna Kundvillkoren.  

2.2 Vinst och vinstkontroll 
För att kontrollera om köpt Lott har utfallit med vinst ska Lotten skrapas elektroniskt. 
Lottens eventuella Vinstvärde framgår då Spelfältet skrapats av Spelkontokunden. 
Utformningen av respektive Lotts Spelfält samt hur eventuellt Vinstvärde utläses framgår 
av punkt 3 nedan samt på respektive Lotts informationssida tillgänglig via Spelsajten. 

Efter att Spelkontokund skrapat Lott samt tryckt på ”Kontrollera Vinst” sker en omgående 
automatisk vinstkontroll av Lotten. För det fall Spelkontokunden inte vinstkontrollerar 
Lotten sker en automatisk vinstkontroll under det nästkommande dygnet varefter eventuell 
vinst utbetalas till Spelkontokundens Spelkonto. 

Lotteriinspektionen fastställer för varje Batch en godkänd Vinstplan som redovisar 
samtliga vinster för den aktuella Batchen. Vinstplanen för respektive Lott presenteras på 
Spelsajten. Vinstplanerna är utformade så att det sammanlagda värdet av utbetalda 
vinster under lotteritillståndsperioden ska motsvara 49,9 % av den sammanlagda 
försäljningsintäkten för de sålda Lotterna. 

3 Specifika bestämmelser 
 
3.1 Postkodlotteriets 1-kronorslotter 
3.1.1 Beskrivning av Lotten 

På Lott avseende Postkodlotteriets 1-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) stycken 
belopp vilka täcker Spelfältet. 
 

3.1.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 1-kronorslotter kostar en (1) krona. 

 
3.1.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp 
har vunnit motsvarande belopp som anges i ett av de tre (3) likalydande Delspelfälten 
(Vinstvärde).  
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Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 1-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan en (1) krona och femtiotusen (50 000) kronor i enlighet med den på Spelsajten 
angivna Vinstplanen. 

 

3.2 Postkodlotteriets 3-kronorslotter 
3.2.1 Beskrivning av Lotten 

På Lott avseende Postkodlotteriets 3-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) stycken 
belopp vilka täcker Spelfältet. 
 

3.2.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 3-kronorslotter kostar tre (3) kronor. 

 
3.2.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp 
har vunnit motsvarande belopp som anges i ett av de tre (3) likalydande Delspelfälten 
(Vinstvärde).  
 
Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 3-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan tre (3) kronor och etthundrafemtiotusen (150 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 

 

3.3 Postkodlotteriets 5-kronorslotter 

3.3.1 Beskrivning av Lotten 
På Lott avseende Postkodlotteriets 5-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp alternativt tre (3) likadana symboler i Spelfältet. 
Skrapskiktet döljer nio (9) stycken belopp eller symboler vilka täcker Spelfältet. 
 

3.3.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 5-kronorslotter kostar fem (5) kronor. 
 

3.3.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp 
har vunnit motsvarande belopp som anges i ett av de tre likalydande Delspelfälten 
(Vinstvärde). 
Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 5-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan fem (5) kronor och tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 
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3.4 Postkodlotteriets 7-kronorslotter 

3.4.1 Beskrivning av Lotten 
På Lott avseende Postkodlotteriets 7-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) stycken 
belopp vilka täcker Spelfältet. 

3.4.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 7-kronorslotter kostar sju (7) kronor. 

3.4.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp har 
vunnit motsvarande belopp som anges i ett av de tre (3) likalydande Delspelfälten 
(Vinstvärde).  

Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 7-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan sju (7) kronor och trehundrafemtiotusen (350 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 

3.5 Postkodlotteriets 10-kronorslotter 

3.5.1 Beskrivning av Lotten 
På Lott avseende Postkodlotteriets 10-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) stycken 
belopp vilka täcker Spelfältet.  

3.5.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 10-kronorslotter kostar tio (10) kronor. 

3.5.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp har 
vunnit motsvarande belopp som anges i ett (1) av de tre (3) likalydande Delspelfält som 
skrapats fram (Vinstvärde). 

Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 10-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan tio (10) kronor och femhundratusen (500 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 

3.6 Postkodlotteriets 12-kronorslotter 

3.6.1 Beskrivning av Lotten 
På Lott avseende Postkodlotteriets 12-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst skrapa 
fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) stycken 
belopp vilka täcker Spelfältet.  

3.6.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 12-kronorslotter kostar tolv (12) kronor. 
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3.6.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp har 
vunnit motsvarande belopp som anges i ett (1) av de tre (3) likalydande Delspelfält som 
skrapats fram (Vinstvärde). 

Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 12-kronorslotter kan komma att utgå med 
mellan tolv (12) kronor och sexhundratusen (600 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 

3.7 Postkodlotteriets 15-kronorslotter 
 
3.7.1 Beskrivning av Lotten  
På Lott avseende Postkodlotteriets 15-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst 
skrapa fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) 
stycken belopp vilka täcker Spelfältet.  
 

3.7.2 Pris  
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 15-kronorslotter kostar femton (15) kronor. 
  

3.7.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott hittat tre (3) likalydande belopp har vunnit 
motsvarande belopp som anges i ett av de tre (3) likalydande Delspelfälten (Vinstvärde). 

Postkodlotteriets 15-kronorslotter kan komma att utgå med mellan femton (15) kronor och 
sjuhundrafemtiotusen (750 000) kronor i enlighet med den på Spelsajten angivna 
Vinstplanen. 

 

3.8 Postkodlotteriets 20-kronorslotter 
3.8.1 Beskrivning av Lotten 

På Lott avseende Postkodlotteriets 20-kronorslotter ska Spelkontokunden för vinst 
skrapa fram tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfältet. Skrapskiktet döljer nio (9) 
stycken belopp vilka täcker Spelfältet.  
 

3.8.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 20-kronorslotter kostar tjugo (20) kronor. 
 

3.8.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande belopp 
har vunnit motsvarande belopp som anges i ett (1) av de tre (3) likalydande Delspelfält 
som skrapats fram (Vinstvärde). 
 
Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 20-kronorslotter kan komma att utgå 
med mellan tjugo (20) kronor och en miljon (1 000 000) kronor i enlighet med den på 
Spelsajten angivna Vinstplanen. 
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3.9 Postkodlotteriets 25-kronorslotter 
3.9.1 Beskrivning av Lotten 
Att spela Postkodlotteriets 25-kronorslotter innebär att kunden deltar i direktskrap samt 
deltar med en andel per köpt Postkodlotteriets 25-kronorslott i Jackpottdragningen 
"SkrapYran". 
En Spelkund kan spela Postkodlotteriets 25-kronorslotter om kunden har en befintlig 
PostkodLott eller ett reserverat Postkodlottnummer. Har kunden fler PostkodLotter väljer 
kunden en (1) PostkodLott med dess lottnummer att spela med. Valt lottnummer gäller 
för en (1) SkrapYra period. Nästkommande SkrapYra-period kan kund med fler 
PostkodLotter välja att spela med annat Postkodlottnummer.  
 
En Postkodlotteriets 25-kronorslott innehåller tio (10) fält där nio (9) fält innehåller 
belopp och ett (1) fält innehåller en multiplikator. För initial vinst ska Spelkontokunden 
hitta tre (3) stycken likalydande belopp i Spelfälten. Det initiala vinstvärdet multipliceras 
med den faktor som visas i fältet för multiplikatorn.  

 
3.9.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets 25-kronorslotterkostar tjugofem (25) kronor. 
 

3.9.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott hittat tre (3) likalydande belopp har vunnit 
motsvarande belopp som anges i en av de tre (3) likalydande Delspelfälten 
(Vinstvärde).Den eventuella vinstsumman kan multipliceras med en multiplikator som 
finns i ett Delspelsfält. Multiplikatorn kan vara x1, x2 eller x4. 
 
Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets 25-kronorslotter kan komma att utgå 
med mellan tjugofem (25) kronor och två miljoner (2 000 000) kronor i enlighet med den 
på Spelsajten angivna Vinstplanen. 
 
Fyra gånger per kalenderår, efter avslutat kvartal, genomförs dragningen av SkrapYran. 
SkrapYran är en jackpott. Vid SkrapYra dragning dras en slumpmässig lott av samtliga 
deltagande. Vinst utgår till de lotter som delar postkod (2/3 av SkrapYra beloppet) och 
postnummer (1/3 av SkrapYra beloppet) med den dragna lotten. Varje köpt 
Postkodlotteriets 25-kronorslott utgör en andel i dragningen. 

3.10 Postkodlotteriets Varuvinstskrapet 
3.10.1 Beskrivning av Lotten 

På Lott avseende Postkodlotteriets Varuvinstskrapet ska Spelkontokunden för vinst 
skrapa fram tre (3) stycken likalydande belopp/eller symboler i Spelfältet. Skrapskiktet 
döljer nio (9) stycken belopp vilka täcker Spelfältet.  
 

3.10.2 Pris 
En (1) Lott avseende Postkodlotteriets Varuvinstskrapet kostar tio (10) kronor. 
 

4.10.3 Fastställande av vinst 
Spelkontokund som på en och samma Lott har skrapat fram tre (3) likalydande 
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belopp/eller symboler har vunnit motsvarande belopp som anges i ett (1) av de tre (3) 
likalydande Delspelfält som skrapats fram (Vinstvärde). 
 
Vinst på en (1) Lott avseende Postkodlotteriets Varuvinstskrapet kan komma att utgå 
med mellan tio (10) kronor till femhundra (500) kronor kontant och mellan ettusen (1000) 
kronor till etthundratusen (100 000) kronor i varuvinster i enlighet med den på Spelsajten 
angivna Vinstplanen. 

 


