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Introduktion 
Det här är IOGT-NTO:s och Miljonlotteriets hållbarhetsrapport för 2017. Hållbarhetsrapporten 

beskriver hur verksamheten genomförs socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder, för att 

därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet. Vi anser att alkohol och andra droger hindrar 

människor att leva ett fritt och rikt liv – och att de motverkar både individens utveckling och 

samhällets. Miljonlotteriet grundades 1964 och är ett av Sveriges äldsta lotterier. Företaget erbjuder 

skraplotter via prenumeration, online och i butik samt bingo på nätet. Visionen är att Miljonlotteriet 

ska berika människors vardag. 

Enligt årsredovisningslagen (6:12) ska följande anges/beskrivas inom ramarna för 

hållbarhetsredovisningen: risker, styrning och resultat inom miljö, sociala förhållanden, personal, 

mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna rapport är uppdelad i ovan nämnda fem områden, 

med risker, styrning och resultat som underrubriker där så är applicerbart.  

 

Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna  

av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och  

motverkande av korruption. 

 

Affärsmodeller 
IOGT-NTO och Miljonlotteriet delar organisationsnummer och är i juridisk mening en enhet. De två 

verksamheterna är emellertid inriktade på två olika områden, där IOGT-NTO bedriver ideell 

verksamhet och Miljonlotteriets uppdrag är att förse den ideella verksamheten med resurser.  

IOGT-NTO arbetar med att stötta och stärka personer som har, eller har haft, problem med alkohol 

och andra droger. Vi uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker 

alkohol. IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska 

konsumtionen av alkohol. I det internationella arbetet stärker vi lokala krafter som kämpar med att 

reglera alkoholindustrins framväxt i till exempel Afrika och Asien. Nationellt arbetar IOGT-NTO med 

allt från kamratstöd och sociala företag till påverkansarbete inom alkohol- och narkotikapolitik. 

IOGT-NTO fungerar och drivs som medlemsorganisation med ideellt engagemang under ledning av 

en förbundsstyrelse från ett kansli på Stora Essingen i Stockholm. Under förbundet är landet indelat i 

23 distrikt, som i sin tur är består av ca 450 aktiva föreningar. Vid årsskiftet 2017-2018 hade IOGT-

NTO 27 479 medlemmar.  

Miljonlotteriet ägs av IOGT-NTO. Hela överskottet från Miljonlotteriets verksamhet går till IOGT-

NTO-rörelsens arbete och är en stor del av dess finansiering.  

Miljonlotteriet arbetar under ledning av sin styrelse från lokaler i Mölnlycke. Totalt omsätter 

Miljonlotteriet ca 500 miljoner kronor och har sedan år 2000 bidragit med mer än 2 miljarder i 

överskott till IOGT-NTO-rörelsens arbete för ett bättre samhälle. 

 



För att åskådliggöra skillnader mellan de två presenteras informationen nedan i kolumner, med 

IOGT-NTO till vänster och Miljonlotteriet till höger. 

Avgränsning 
Verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat redovisas i sedvanlig ordning som individuella 

dokument. Hållbarhetsrapporten beskriver hur IOGT-NTO och Miljonlotteriet tar ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvar, övrig verksamhet och ekonomi behandlas ej. Detta dokument har 

inspirerats av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer men har vid detta, det första året för 

hållbarhetsrapportering, valt att inte gå in på detaljer i den mån som GRI specificerar. Rapporten 

omfattar primärt verksamhet i Sverige, men IOGT-NTOs internationella verksamhet kan också 

beröras till viss del. För praktiska och kvantifierbara data har fokus varit på IOGT-NTO-huset på Stora 

Essingen i Stockholm (kansliet) samt Miljonlotteriets fastighet i Mölnlycke. Emedan mycket av IOGT-

NTO:s verksamhet sker på regional eller lokal nivå så finns det ännu inga sammanhållna rapporter 

kring distriktens eller föreningarnas hållbarhetsarbeten, varvid dessa utelämnas ur eventuella 

beräkningar.  

Granskningsförfaranden  
Denna rapport är ett resultat av studier av IOGT-NTO:s och Miljonlotteriets policydokument, samt 

den information som varit tillgänglig om de arbeten som gjorts eller som pågår i ämnen som berör 

de hållbarhetsfrågor som är aktuella. I övrigt har data samlats in från de källor som varit tillgängliga 

för analys av projektgruppen. 

Policydokument och dess relevans 
Varken IOGT-NTO eller Miljonlotteriet har implementerat någon form av miljöledningssystem, så 

som ISO 14000 eller EMAS, men det finns flertalet policydokument inom verksamheterna som 

binder ihop miljö- och hållbarhetsarbetet. Dessa policydokument är dock främst inriktade på direkta, 

betydande (miljö)aspekter där sådana finns. Att analysera indirekta aspekter kan vara svårare och 

kräva flera steg för att nå en direkt aspekt. (Henricson, Piper, & Ryding, 2000) Framtida rapporter 

bör ha detta i beaktande och arbeta både med direkta och indirekta hållbarhetsaspekter.  

IOGT-NTO och Miljonlotteriet har ännu inga gemensamma policydokument etablerade, utan de två 

verksamheterna har bedrivits helt separat. Detta innebär att det inom ramen för denna rapportering 

kan finnas exempel där IOGT-NTO och Miljonlotteriet skiljer sig åt i utformning och uppföljningen av 

policydokument, samt än mer i det praktiska hållbarhetsarbetet. 

Nedan följer en sammanställning av de policydokument som är antagna, eller som är på väg att 

skapas inom verksamheterna: 

IOGT-NTO 
- Likabehandlingspolicy 
- Arbetsmiljöpolicy 
- Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda 

gällande alkohol och andra droger 
- Personalpolicy 
- Lönepolicy 
- Resepolicy för IOGT-NTO-rörelsen 
- Resepolicy för IOGT-NTO:s centralt anställda 
- Miljöpolicy 
- Integritetspolicy 
- Inköps- och leverantörspolicy 
- IT-användarpolicy 

Miljonlotteriet 
- Code of Conduct – anställd 
- Code of Conduct – leverantör 
- Förebyggande hälsovård 
- IT-policy 
- Lönepolicy 
- Rehabiliteringspolicy 
- Representationspolicy 
- Spelansvarspolicy 
- Miljöpolicy 
- Policy för Sexuella trakasserier 
- Tjänstebilspolicy 
- Mobiltelefonpolicy 



- Hantering av negativ respons online 
- Antikorruptionspolicy (kommer våren 2018) 
- E-postpolicy (kommer våren 2018) 
- Telefonipolicy (reviderad 2017) 
- Representationspolicy (reviderad 2017) 
- Jävpolicy  

- Visselblåsarpolicy 
- Krishanteringspolicy 
- Kompetensutvecklingspolicy 
- Bisysslapolicy 
- PUL policy 
- Policy mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling 
 

 

Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 
Det finns begränsad tillgång till resultatindikatorer av numerär karaktär, men i rapporten noteras de 

arbeten som gjorts och görs inom berörda områden. I framtida rapporter uppmuntras att försöka 

finna data för att kunna göra kvantifierbara jämförelser inom de olika områdena. Detta skulle t ex 

kunna röra sig om jämförelser mellan avfallsmängder i hur mycket som återvinns respektive går till 

förbränning, energiförbrukning i fastigheterna, mängden flyg- respektive tågresor och liknande 

jämförelser. Tillgång till dylika data skulle kunna innebära utökade analyser av förbättringar över tid.  

  



RESULTAT 

1. Miljö 
En av de stora frågorna inom hållbarhetsområdet är organisationens påverkan på miljön, d v s 

uppgifter om aktuella och förutsebara konsekvenser från företagets verksamhet i ett 

miljöperspektiv. Här kan områden som hälsa och säkerhet, användning av mark, energianvändning, 

koldioxidutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar beaktas.  

Beröringspunkter: tillgängliga policydokument 
Både IOGT-NTO och Miljonlotteriet har en ambition att vara miljömässigt medvetna och agera på ett 

sätt som inte skadar naturen, vilket syns i de dokument som hänvisas till nedan.  

IOGT-NTO:s miljöarbete kan spåras tillbaka till 
1995, då skriften Miljöbok, IOGT-NTOs 
miljöplattform gavs ut genom Sober förlag 
(Miljöbok : IOGT-NTOs miljöplattform, 1995). 
Skriften togs fram av IOGT-NTO:s 
miljökommitté och antogs av kongressen 1993, 
och sändes ut till alla medlemmar med syfte att 
genomsyra vårt handlande på alla nivåer i 
IOGT-NTO-rörelsen. I boken behandlas 
gemensamt ansvar, grundsyn, ekologi, 
energifrågor och naturlagar, biologisk 
mångfald, avfall, konsumtion och långsiktig 
hållbarhet utifrån dessa faktorer. Boken är inte 
en policy, men har mycket gemensamt med de 
miljödokument som sedan dess har utvecklats. 
 
De policydokument som används och knyter an 
till miljöfrågor är framför allt två resepolicys, en 
för rörelsen i stort och en för anställda, samt en 
miljöpolicy.  
 

Miljonlotteriet har en miljöpolicy, och därtill 
understryks delar avseende miljöfrågor i Code 
of Conduct (för anställda, respektive 
leverantörer). Arbetsgruppen känner inte till 
vilket miljöarbete som gjorts tidigare, men i 
dagsläget kräver Miljonlotteriet att alla deras 
leverantörer skall följa alla lagar, förordningar 
och konventioner samt internationellt erkända 
normer avseende miljö, kemikaliehantering och 
avfallshantering kring de tjänster och produkter 
som leverantören tillhandahåller. 
(Miljonlotteriet)  

 

Aspekt: Material 
IOGT-NTO skriver i sin miljöpolicy att man vid inköp av produkter, tjänster och mat strävar efter att 

välja dem med lägst miljöpåverkan. Man betonar också att överväga alternativa tillvägagångssätt 

innan inköp, för att upptäcka alternativa produkter och lösningar som kan ha lägre miljöpåverkan än 

nyinköp. Ett exempel på denna åtgärd är att den nya designmanual som IOGT-NTO är i 

inledningsfasen att använda framhåller köp av begagnade möbler, vilket skulle kunna spara både 

resurser, energi och pengar.  

Aspekt: Energi 
Energiproduktion är direkt och indirekt i princip alltid en belastning för miljön, vilket framhålls av 

IOGT-NTOs miljöpolicy. Det är därför logiskt av flera anledningar att arbeta för energibesparingar, 

vilket både IOGT-NTO och Miljonlotteriet gör. Mängden kvantifierbara data är dock begränsad, så 

detaljerade analyser av nuläget är svåra att göra. Det skulle vara önskvärt att söka information om t 

ex energiåtgången för fastigheterna för att förbättra kommande års rapporter. 



IOGT-NTO 
Det har under flera år gjorts upprepad översyn 
kring husets energiåtgång, speciellt med syfte 
att minska energiförbrukningen för värme och 
kyla, då dessa anläggningar är av äldre modell 
och inte drivs tillräckligt energieffektivt. Ett 
exempel på energieffektivisering som gjorts är 
att serverrummet (där IOGT-NTO själv huserar 
servrar för hemsidor, intranät och 
medlemsregister) numera kyls med 
utomhusluft istället för luft inifrån huset. Detta 
ger under stora delar av året en stor besparing 
för både värme- och kylsystem. IOGT-NTO:s 
elförbrukning är uppdelad på fyra olika mätare 
som ger data om elenergianvändningen i huset. 
Mätarna visar elförbrukning i storleksordningen 
ca 

 30-35 000 

 500-1000 

 150-450 samt  

 400-500 kWh/månad.  
 
Nedan visas mätaren på 500-1000 kWh, som 
visar på en nedåtgående trend med 
energieffektivisering under 2017 som mer än 
halverat energiåtgången från denna mätare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga tre anläggningar visar inte samma nivå 
av energieffektivisering som detta exempel, 
men sett i snitt så har energiåtgången minskat i 
huset under senare år. Anledningar till detta är 
förutom effektivare drift av värme och kyla 
även mer energieffektiv teknik, övergång till 
LED-belysning och viss förbättrad isolering.  

Miljonlotteriet 
Under 2017 har man gjort översikt över huset 
och beslut är fattat att under 2018 byta ut en 
äldre oljepanna till en elpanna, vilket medför 
minskad oljeeldning i uppvärmningen av 
fastigheten.  
 
Isoleringen i fastigheten kommer också att 
förbättras genom ett byte av de flesta fönster i 
fastigheten. Detta i kombination med byte av 
oljepannan kommer att skapa en jämnare 
inomhustemperatur. Förbättrad isolering 
kommer att medföra minskad energiåtgång för 
uppvärmning, och bytet till elvärme kommer 
att kraftigt minska mängden Miljonlotteriets 
användning av fossila bränslen.  
 



 

Aspekt: avfall 
IOGT-NTO och Miljonlotteriet har ingen egen produktion på något område, men arbetar med en hel 

del produkter som passerar genom verksamheten. I och med detta är avfallsfrågan framför allt 

knuten till förpackningsmaterial och ”vanligt” avfall från kontorsmiljöerna. Avfall bör beaktas både i 

mängd och i sorteringsgrad, viss statistik kring detta har gått att samla in från IOGT-NTO:s 

avfallsorteringsleverantör men mer data är önskvärd för analyser och framtida förbättringar. 

IOGT-NTO sorterar i dagsläget 
- Kontorspapper 
- Wellpapp 
- Metall (fraggskrot) 
- Packplast 
- Färgat och ofärgat glas 
- Ljuskällor  
- Elavfall 
- Brännbart (PTP) 
- Matavfall 

 
IOGT-NTO använder Ragnsells för hämtning av 
sitt avfall. En översyn av befintliga 
återvinningsfraktioner är planerad under 2018 
för att säkerställa att dessa hanteras på så bra 
sätt som möjligt och att hämtningsintervall, 
storlek på tunnor, förvaring med mera är 
optimalt. Exempelvis hantering av ljuskällor 
och metall är i dagsläget delvis undermålig då 
det inte finns lämpliga kärl för dessa 
fraktioner. I samband med denna översyn vill 
man undersöka om det finns möjlighet att 
sortera ut förpackningar som hanteras av 
Förpacknings- & tidningsinsamlingen, om 
Ragnsells kan hantera sådana fraktioner, 
beträffande förpackningar av kartong, plast 
och metall. 
 
Under 2017 har Ragnsells hämtat avfall i 
följande fördelning från IOGT-NTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Miljonlotteriet sorteras  
- Wellpapp 
- Kontorspapper 
- Elektronik  
- Glas 
- Batterier 
- Ljuskällor  
- Mjukplast  
- Grovsopor 

 
Man använder en komprimator för wellpapp 
vilket innebär att man minskar antalet 
lastbilstransporter, jämfört med användningen 
av en vanlig container för wellpappavfallet. Detta 
är en del i företagets miljöarbete. Under 2017 
har det skett 7 tömningar av komprimatorn 
jämfört med de 12 tömningar som behövdes 
under 2016. Man har också effektiviserat 
förpackningshanteringen och totalt skickade 
Miljonlotteriet iväg 15,0 ton wellpapp mot 28,5 
ton året innan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Denna fördelning innehöll följande 
kvantiteter: 
Material Kvantitet Enhet 

PTP* 11 450,00 Kg 

Wellpapp, löst 913,00 Kg 

Elektronik, blandat 254,90 Kg 

Papper, sekretess 78,00 Kg 

Papper, kontor 3 387,50 Kg 

Blandat avfall 480,00 Kg 

*Papper trä plast; till förbränning 

 
Den absolut största avfallsfraktionen är 
brännbart blandat material som sorteras i en 
fristående container som töms varannan 
vecka. Emedan detta inte är en dålig 
miljömässig hantering så är ändå målet att 
minska denna mängd till förmån för ökad 
sortering i övriga fraktioner.  
 
Sedan oktober 2017 sorteras matavfall ut på 
alla våningsplan i fastigheten och går till 
rötning för gasproduktion. Denna sortering 
hanteras separat genom Stockholms stad, och 
är dels bra för miljön men även positivt för 
fastigheten då minskade mängder matavfall i 
containern minskar risken för ohyra.  
 
Utöver dessa fraktioner tas även pantburkar 
och pantflaskor om hand i verksamheten och 
IOGT-NTO är numera registrerad förening hos 
pantamera.nu, vilket möjliggör inlämning av 
pant säckvis. Logistiken för hur detta ska 
hanteras rutinmässigt är dock inte löst ännu. 
 

 
För miljonlotteriet var fördelningen på avfall 
utifrån vikt enligt följande under 2017: 
Material Kvantitet Enhet 

Wellpapp 15000 Kg 

Elektronik, blandat 580 Kg 

Papper, sekretess 5716 Kg 

Brännbart 9820 Kg 

Glas 76 Kg 

Plast 755  Kg 

 
Siffror för mängden kontorspapper saknas.  
 
 

 

Övriga aspekter: vatten, biologisk mångfald, utsläpp 
Dessa aspekter berörs inte i nämnvärd grad av IOGT-NTO eller Miljonlotteriets verksamhet, framför 

allt inte av direkt verksamhet. Beträffande vattenfrågor strävas efter att hålla begränsad 

vattenförbrukning och att undvika eventuella utsläpp. IOGT-NTO:s kansli på Stora Essingen arbetar 

med ökad kännedom om sin dagvattenhantering kring och genom fastigheten. Biologisk mångfald är 

inte applicerbart för någon av verksamheterna. Utsläppen från fastigheterna får också anses 

synnerligen begränsad då IOGT-NTO sedan 2010 använder fjärrvärme istället för oljeeldning för 

uppvärmningen. Övergången till eluppvärmning på Miljonlotteriet kommer också att bidra till 

minskade utsläpp jämfört med oljebaserad uppvärmning. Verksamheten bidrar inte till några andra 

direkta utsläpp av växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller andra väsentliga luftföroreningar.  

Indirekta utsläpp kan ske genom resande, något som berörs i IOGT-NTOs resepolicys, samt 

miljöpolicy. Där uppges bland annat att man eftersträvar miljöeffektivitet vid resor och transporter 

genom att i om möjligt ersätta resor med möten via videokonferens och liknande och i andra hand 



välja det miljömässigt bästa sättet att resa. Det uppges även att flyg bör undvikas och att 

kollektivtrafik, särskilt tåg, ska premieras framför resor med bil. När resor sker med bil skall nyttan 

maximeras genom att fler personer samåker om så är möjligt. 

2. Sociala förhållanden och personal 
För IOGT-NTOs och Miljonlotteriets verksamhet behandlas de två punkterna sociala förhållanden 

och personal gemensamt. De sociala resultatindikatorer som berörs är nära besläktade med 

personalfrågor och omfattar t ex anställningsförhållanden och samhälls- och produktansvar. 

Rapporteringen avser åtgärder som har vidtagits för att säkra jämställdhet, tillämpning av 

arbetsrättslig skyddsreglering (såsom ILO, arbetsmiljöföreskrifter m m) samt dialog med 

lokalsamhället.  

Detaljerad analys av personalstyrkan sett ur köns- eller åldersfördelning har inte varit tillgänglig, 

men en översiktlig syn på anställda vid IOGT-NTO och Miljonlotteriet ger att denna indikator är i god 

ordning. Likaså ter sig anställningsformerna, anställningsvillkor och geografisk placering vara i god 

ordning, så även personalomsättningen och tillgång till kollektivavtal.  

IOGT-NTO 
Relevanta policys: 

- Personalpolicy 
- Arbetsmiljöpolicy 
- Alkohol- & drogpolicy (med bilaga) 
- Resepolicy centralt anställda 
- Hållbart resande 

 
IOGT-NTOs personalpolicy är väl genomtänkt 
och går igenom IOGT-NTOs ambition att vara 
en god arbetsgivare som förebygger ohälsa och 
olycksfall, samt bidrar till att utveckla 
arbetsförhållanden som ger möjlighet till ökad 
delaktighet och personlig och yrkesmässig 
utveckling. Personalpolicyn går igenom 
förhållningssätt, medlemskap, lönesättning, 
kompetensutveckling, jämställdhet och 
mångfald, arbetsmiljö, avgång och 
informationsflöden. IOGT-NTO har också 
friskvårdsbidrag och erbjuder 1 timmes 
friskvårdstid per vecka. 
 
Arbetsmiljöpolicyn ämnar bidra till en fysiskt, 
psykiskt och socialt sund samt utvecklande 
arbetsplats där risker för arbetsskador och 
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Policyn 
behandlar ansvarsfördelning, samarbete, mål 
och riktlinjer för att säkerställa detta. Policyn 
går igenom vad chefer, arbetskamrater, 
personalfunktionen och företagshälsovården 
ska göra, samt vad som gäller beträffande 
sekretess och vård. 
 

Miljonlotteriet 
Relevanta policys: 

- Lönepolicy 
- Rehabiliteringspolicy 
- Förebyggande hälsovård policy 
- Code of Conduct anställd 
- Bisyssla policy 
- Visselblås policy 
- Representationspolicy 
- Spelansvarspolicy 

 
Miljonlotteriet är ett företag där personalen 
och deras hälsa är väldigt viktig. För att 
säkerställa att alla har möjlighet att få i sig en 
bra lunch erbjuds både rikskort och lunchmat 
från en catering. Man erbjuder samtliga 
anställda att på betald arbetstid få 1 timmes 
hälsotid/friskvård i veckan. Utöver detta ges ett 
friskvårdsbidrag till de som tränar utanför 
arbetstid. 
 
Under 2017 har sjuktalet (lång- och 
korttidssjukskrivningar) minskat till 2,9 % 
jämfört med 4,0 % för 2016. 
 
Medarbetsundersökningar görs årligen och 
sedan ett par år tillbaka används Trust Index 
som tillhandahålls av Great Place To Work. 
Resultatet på undersökningen gav 2017 indexet 
70 vilket var samma resultat som för 2016. 
 
Miljonlotteriets lönepolicy utgår från 
grundprincipen är att lönen ska värderas utifrån 
prestationer och arbetsresultat mot satta mål, 



Alkohol- och drogpolicyn är väl utarbetad, även 
om medlemskap i rörelsen är krav för flertalet 
tjänster, och specificerar vad som är tillåtet 
beträffande bruk av alkohol och andra droger. 
Även en bilaga med handlingsprogram finns 
tillgängligt, om ett beroendeproblem skulle 
upptäckas.   
 
IOGT-NTOs resepolicy för anställda behandlar 
hur resor ska ske kostnadseffektivt, 
miljömedvetet och säkert. Den behandlar vilka 
resor som omfattas och vilken roll chefer har 
att tillse att anställda har rätt kunskap. Den 
omfattar hur resor bokas, vilka standarder som 
är skäliga, och hur man ska jämföra kostnader 
för olika alternativ, både beträffande resor och 
hotellboenden. Den behandlar även 
traktamenten, utlägg, reseräkningar och 
försäkringar vid resor.  
 
Under 2018 kommer IOGT-NTO att 
implementera en plan för hantering av negativ 
respons online och en e-postpolicy (som blir en 
ny del av IT-policyn). Dessa kommer att 
komplettera ovan nämnda dokument för att 
säkerställa att alla aspekter av sociala 
förhållanden och personalhantering sköts på 
adekvata sätt.  
 
IOGT-NTO har en 
http://iogt.se/integritetspolicy/ (IOGT-NTO, 
2018) som är under omarbetning, under 
ledning av förbundets jurist. Den är i dagsläget 
inte uppdaterad till att hantera GDPR och 
nytillkommen lagstiftning, utan detta är på 
gång under våren 2018. Den aktuella versionen 
reflekterar dock den personuppgiftshantering 
som varit relevant under PUL.  
 
 

kunskap, förmåga att ta egna initiativ, 
ansvarskänsla, samarbetsförmåga, marknad 
och företagets förutsättningar.  
 
Målsättningen är att öka engagemanget och 
intresset för det som främjar företagets mål, 
stimulera motivationsgraden till arbetet och 
utgöra en drivkraft för utvecklingen av de 
anställdas kompetens och arbetsuppgifter. 
Tanken är att lönesättningen ska stimulera till 
produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft. 
 
Högsta ledningen har ansvar att föra 
verksamhetsmålen vidare. Närmaste chef i sin 
tur sätter individuella mål kopplat till 
verksamhetsmålen. Alla mål och faktorer ska 
tydligt kommuniceras och i slutändan skriftligen 
dokumenteras vid utvecklingssamtalen. 
 
Lönesättningen ska vara individuell och 
differentierad. Verksamhetens krav, 
arbetsuppgifter, ansvar, uppnådda individuella 
resultat, individens kompetens och 
kvalifikationer är förutsättningarna för på vilka 
grunder lönen bestäms. Miljonlotteriet följer 
varje år upp lönesättningen på marknaden i 
form av statistik. Detta ligger till grund för 
bedömningen kring kriteriet marknadsmässiga 
löner. 
 
Miljonlotteriet strävar efter en rättvis och 
jämställd lönesättning och att inte ha 
löneskillnader som beror på kön eller andra 
diskriminerade faktorer. Löpande värdering av 
arbetsinnehåll och personliga kvalifikationer 
samt arbetsresultat diskuteras på 
utvecklingssamtalen och ligger till grund för den 
totala bedömningen. 
 
Spelansvarspolicy  
Målsättning med denna policy är att det ska 
vara lika underhållande och roligt för anställda 
att spela på våra produkter som det är för våra 
kunder. Miljonlotteriet tar ett spelansvar för 
alla anställda. Alla anställda får en 
spelansvarsutbildning varje år och företaget vill 
att alla ska ha möjlighet att spela alla våra spel. 
 
För att alla anställda ska känna sig trygga och 
kunna glädjas åt en vinst har vi några punkter 
som ska följas. Spelmissbruk har en negativ 

http://iogt.se/integritetspolicy/


inverkan på arbetsprestationen, närvaron och 
kan bidra till bristande trivsel på arbetsplatsen. 
Men det är inte bara en fråga om effektivitet, 
lönsamhet och trivsel. Det är också en fråga om 
medmänniskor och deras familjer.  
 
Det är allas skyldighet att hjälpa en 
medarbetare som missbrukar spel. 
Medarbetaren ska också av företaget få hjälp 
med rehabilitering. Medarbetare med 
spelproblematik ska, utan att vara orolig för 
anställningen, kunna vända sig till närmaste 
chef, arbetsmiljöombudet, 
Företagshälsovården eller HR och ska kunna 
räkna med att få hjälp att ta sig ur sitt 
beroende. För att alla anställda ska känna sig 
trygga och kunna glädjas åt en vinst har vi några 
regler som ska följas. 
 
Som tillsvidareanställd, vikarie, 
projektanställd och timanställd på 
Miljonlotteriet får man:   
- Spela online  
- betala spelen med kontanter eller vinstkonto 

och sådana bonusar man får del av såsom 
vanlig kund 

- ta ut de vinster man vinner på ovanstående 
spel, såväl varuvinster som små och stora 
kontantvinster. 

Däremot får man inte: 
- ge sig själv eller sina närstående några 

bonusar  
- utnyttja bonusar som man kommer åt på 

annat sätt än vad som avses i punkten ovan,  
- avregistrera sig som onlinekund för att på 

nytt kunna komma åt en registreringsbonus  
- vid upprepade tillfällen utnyttja en viss 

mottagen bonus eller liknande  
- ändra på sitt egna eller anhörigas 

abonnemang 
Kontrollerade stickprov görs regelbundet. Det 
är inte tillåtet att spela för egen vinning på 
betald arbetstid. 

 

  



3. Respekt för mänskliga rättigheter 
Information om åtgärder för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Vägledning hämtas i FN:s 

ramverk för företag och mänskliga rättigheter i vilket företags skyldighet att respektera mänskliga 

rättigheter finns preciserad. Detta innebär att undvika att kränka mänskliga rättigheter och åtgärda 

negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i. (Amnesty International, 2018) 

Emedan varken IOGT-NTO eller Miljonlotteriet bedriver verksamhet som kan anses skapa nämnvärd 

oro för brott mot FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter, så finns det policys på plats 

som berör detta.  

Projektgruppen har inte sett indikationer på att det skulle finnas risk för att betydande leverantörer 

eller underleverantörer missköter denna punkt. Diskriminering verkar heller inte vara ett större 

problem men det finns efter #metoo-rörelsens uppsving ett gediget arbete igång för att säkerställa 

att alla eventuella trakasserier inom IOGT-NTO-rörelsen bemöts och åtgärdas.  

IOGT-NTO 
- Tillgänglighetspolicy 

IOGT-NTOs tillgänglighetspolicy utgår från en 
grundsyn om att vi ska driva en verksamhet 
som är öppen för alla. Organisationen ska 
sträva mot öppenhet och tillgänglighet ur alla 
aspekter och medlemmarna ska känna sig 
välkomna till aktiviteter och inbjudna till 
engagemang i organisationen. I och med detta 
förklaras förhållningssätt, mål och 
diskrimineringsgrunder samt en definition av 
tillgänglighet. Grunden är att organisationen 
ska leva som man lär, och säkerställa att vi är 
tillgängliga både utifrån våra lokalers fysiska 
beskaffenhet, utifrån tillgång till information 
och utifrån ett bra bemötande. 
 
Organisationen ska arbeta med medvetenhet 
om egna fördomar, att förändra strukturer och 
handlingsmönster, att kräva kunskaper för att 
kunna ta ansvar och tänka tillgänglighet i vår 
dagliga verksamhet. Utifrån detta har man satt 
upp mål som lyder: 
- Nolltolerans mot diskriminering 
- Verksamhet ska präglas av lika rättigheter och 

lika värde 
- Alla medlemmar ska känna sig välkomna och 

trygga 
- Medlemmar ska känna att deras medverkan 

och insatser är betydelsefulla samt 
- Se att de har ett ansvar att medverka i god 

tillgänglighet för alla 
 

- Likabehandlingspolicy 
IOGT-NTOs likabehandlingspolicy beskriver hur 
organisationen arbetar i enlighet med våra 

Miljonlotteriet 
- CoC leverantörer 

När Miljonlotteriet köper varor och tjänster vill 
man skapa en hållbar, varaktig och 
professionell affärsrelation med alla 
leverantörer. Med leverantör i detta dokument 
inkluderas även alla eventuella 
underleverantörer. 
 
För samtliga leverantörer ställs krav på att det 
inte får finnas direkt ägande eller under 
samarbetsperioden ej oväsentligt samarbete 
med alkohol-, tobaks-, pornografi- eller 
vapenindustrin.  
 
Leverantörer ska respektera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. 
Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa 
att produkter och tjänster som levereras under 
avtalsperioden skall vara framställda under 
förhållanden som är förenliga med: 
- ILO:s åtta kärnkonventioner,  
- FN:s barnkonvention, artikel 32, 
- Det arbetarskydd och den 

arbetsmiljölagstiftning som gäller i 
tillverkningslandet 

- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om 
minimilön, och det socialförsäkringsskydd 
som gäller i tillverkningslandet 

- Alla lagar, förordningar, konventioner och 
internationellt erkända normer avseende 
miljö, kemikaliehantering, avfallshantering 
samt övriga som berör de tjänster och 
produkter som leverantören tillhandahåller. 

 



grundsatser, som bygger på allas lika värde och 
rättigheter. Arbetet med detta drivs i 
samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare 
och deras företrädare. Det finns flertalet aktiva 
åtgärder och handlingsplaner för att trygga 
likabehandling i rörelsen. Exempelvis vill IOGT-
NTO rekrytera, anställa och upprätthålla en 
mångfald av medarbetare, anpassa 
arbetsförhållandena så att de passar alla 
medarbetare gällande inkludering, 
lönesättning, möjlighet att förena arbete med 
föräldraskap eller att utöva sin tro, samt skapa 
medvetenhet och ansvarstagande genom 
kompetensutveckling. Dokumentet listar de 
faktorer som är diskrimineringsgrundande. Den 
generella åtgärdsplanen för brister i 
likabehandling är att påtala, dokumentera, 
utreda och åtgärda, under ledning av chefer, 
fackliga ombud eller HR-personal. 
 

 

 

  



4. Motverkande av korruption 
Korruption definieras i GRI som ”missbruk av delegerad beslutanderätt för personlig vinning” och 

bemöts inom IOGT-NTO och Miljonlotteriet med policys på plats för att säkerställa att det inte sker 

korruption av något slag inom verksamheterna. Dessa innefattar åtgärder mot såväl intern som 

extern korruption.  

IOGT-NTO 
- Jävpolicy 

Sveriges lagstiftning om jäv för ideella 
organisationer ligger till grund för den jävpolicy 
som används inom IOGT-NTO. Syftet är att 
minska risken för partiska bedömningar och 
beslut, som kan vara en nackdel för 
organisationen och i värsta fall leda till 
korruption. Även i mindre skala kan jäv leda till 
minskat förtroende för styrelser och anställda 
och en sämre organisationskultur. Policyn 
behandlar exempelvis vilka relationer som får 
förekomma mellan förtroendevalda i styrelser 
och mellan anställda i organisationen. Den 
behandlar även vänskapsrelationer och 
eventuella undantag, så som 
visstidsanställningar. 
 

- Krispolicy 
Krispolicyn behandlar förutom många andra 
typer av kriser även de som kan uppstå vid 
brott eller misstanke om brott, så som 
exempelvis korruption. Policyn beskriver 
tillvägagångssätt och hantering av dylika 
situationer, samt ansvarsfördelning för 
kansliledningen och förebyggande arbete. 
 
Under 2018 kommer de ovan nämnda 
dokumenten kompletteras med en Inköps- och 
leverantörspolicy och en uttrycklig 
antikorruptionspolicy, vilka kommer att bredda 
och specificera de åtaganden och ansvar som 
IOGT-NTO har för att trygga hållbarhet och 
korruptionsfritt arbete.  

Miljonlotteriet 
- Representationspolicy 
- CoC anställd 

Alla Miljonlotteriets leverantörer ska 
säkerställa att all representation är i 
enlighet med den affärspraxis och 
lagstiftning som gäller för de 
marknader vi agerar på. All form av 
mutor till eller utpressning av 
Miljonlotteriets anställda är förbjuden. 
Leverantören ska inrätta och följa 
riktlinjer och rutiner för att motverka 
mutor från och till leverantören och 
dess koncernföretag. 

 
Alla eventuella gåvor i samband med högtider 
och liknande skall alltid tillsändas 
Miljonlotteriets HR-avdelning och aldrig till en 
enskild anställd. Alla eventuella rabatter för de 
anställdas enskilda bruk skall alltid erbjudas alla 
anställda på Miljonlotteriet via Miljonlotteriets 
HR-avdelning.  
 
Exempel på förmåner som aldrig är tillåtna: 
- penninggåvor i kontanter, presentkort eller 

liknande för privat bruk 
- rabatter som inte erbjuds och informeras 

till samtliga Miljonlotteriets anställda 
- överlämnande av varor eller tjänster för 

privat bruk eller erbjudande därom 
- Penninglån 
- borgensåtaganden eller skuldtäckning 
- utlåning av fordon, båt, fritidsbostad eller 

liknande för privat bruk 
- betalda nöjes- eller semesterresor 
- all representation utöver enklare måltid 
- alla andra förmåner av ovanstående 

karaktär 
 
Jäv och intressekonflikt 
Alla medarbetare som kommer i kontakt med 
en make/maka, familjemedlem eller annan 
släkting eller nära vän i samband med affärer 
med en leverantör, kund eller tredje part som 
företaget gör affärer med, måste omedelbart 



meddela sin överordnade om detta så att 
lämpliga åtgärder kan vidtas för att omfördela 
arbeten för att undvika eventuella 
intressekonflikter.  
 
Följande riktlinjer gäller för de vanligaste 
konfliktsituationerna: 
- Förbud mot att medarbetare äger aktier 

eller har ett ägarintresse i något bolag som 
konkurrerar med eller handlar med 
Miljonlotteriet.  

- Få klartecken från chef innan affärer görs 
på Miljonlotteriets vägnar med något bolag 
där du själv eller någon nära familjemedlem 
på något sätt skulle kunna tjäna på dina 
handlingar. 

- Arbeta inte för eller ingå i styrelsen hos en 
leverantör, kund eller konkurrent samtidigt 
som du arbetar för Miljonlotteriet eller 

- utför inte något arbete för någon tredje 
part som skulle kunna påverka din 
prestations – eller omdömesförmåga på 
jobbet negativt. Använd inte företagets tid, 
resurser eller material för utomstående 
arbete eller privata aktiviteter som inte har 
med ditt arbete hos Miljonlotteriet att göra. 

 

 

De väsentliga risker som rör frågorna 
IOGT-NTO och Miljonlotteriet har flera gemensamma riskfaktorer som bemöts i flera policys. Utan 

inbördes ordning kan följande risker identifieras i IOGT-NTOs och Miljonlotteriets verksamheter och 

specificeras i ökad detalj nedan. 

- Negativ press eller dåligt rykte 

Problematiskt då befogad eller obefogad negativ press kan ge minskat antal medlemmar 

eller kunder vilket i sin tur försämrar möjligheten att bedriva verksamhet.  

 

- Dålig kundhantering/upprörda medlemmar/kunder 

Kan i förlängningen leda till dålig press och förlorat förtroende, men även på individnivå är 

det problematiskt då organisationen givetvis mår bättre av att hålla sig väl med sina 

medlemmar/kunder och vill ha en god relation med dessa. 

 

- Ekonomiska frågetecken/dålig hantering av pengar/tveksam redovisning 

Noggrannhet med ekonomin är viktig inom både spelmarknaden och som ideell organisation 

med intresse av insamlingsverksamhet. För IOGT-NTO har det inneburit att skapa INRIF, 

IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening, som agerar som övergripande part för hela rörelsen och 

har skaffat ett 90-konto som står under kontroll av Svensk insamlingskontroll för att skapa 

förtroende för vår verksamhet i samband med insamling. I och med detta förbinder sig INRIF 

till att undvika oskäliga kostnader och att använda sunda och ändamålsenliga 



marknadsföringsmetoder. (Svensk Insamlingskontroll, 2018) Under 2018 gör IOGT-NTO även 

en översyn av våra revisionsmetoder, i samband med att man undersöker om vi använder 

rätt revisionsbyrå.  

 

- Arbetsmiljöproblem 

Arbetsmiljöfrågor uppstår främst som interna problem, men som kan leda till andra 

komplikationer och ökade risker i kommunikation och hantering av medlemmar, kunder, 

givare m fl utomstående parter. Med hjälp av ovan nämnda policys arbetar både IOGT-NTO 

och Miljonlotteriet med att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö. Det görs årligen 

utvärderingar inom både fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att komma till rätta med 

eventuella problem. 

 

- Sjunkande antal medlemmar/prenumeranter/kunder 

Även utan negativ press så innebär ett minskat medlemsantal att IOGT-NTO får mindre 

tyngd i vissa argument, speciellt med hänseende till folknykterhet. Att vara en ”stor 

folkrörelse” innebär att våra kampanjer och utspel påverkar fler och syns mer, dessutom har 

vi givetvis fler personer som kan bedriva verksamhet och delta i just kampanjer och utspel. 

För Miljonlotteriet innebär minskat antal prenumeranter/kunder att intäkterna minskar, 

vilket resulterar i minskade möjligheter för IOGT-NTO att bedriva sin verksamhet pga 

begränsad ekonomi. 

 

Avslutning 
Vid detta, det första året för denna rapport, har mätbara data inom ovan nämnda kategorier inte 

alltid varit tillgängliga, vilket försvårar jämförelser med kommande års rapporter. Trots detta så har 

utfallet från undersökningen varit god och projektgruppen anser att alla områden som lagen anser 

ska specificeras har kunnat återfinnas i befintliga policys, vilket innebär att denna rapport med gott 

resultat belyser väsentliga konsekvenser av verksamheten. Inför kommande rapporter kan fler 

indikatorprotokoll från GRI med fördel tas upp.  
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