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Sam m an fat tn i ng:

Allmännyttiga lotterier är avgörande för ett livskraftigt civi lsamhälle, särskilt i kristid.

Allmännyttiga lotterier skapar stor samhällsnytta och bör därför regleras separat från
kommersiella spelaktörer .

Allmännyttiga lotterier bedriver en verksamhet med låg risk för spelberoende och är i
mycket låg utsträckning beroende av så kallade storspelare/ riskspelare för sina
intäkter.

Därför välkomnar IOGT-NTO regeringens särskilda åtgärder för att stärka
folkhälsoskyddet på spelmarknaden i coronakrisen.

Därför vi ll IOGT-NTO trycka på vikten av att reglera allmännyttiga lotterier separat
från de kommersiella spelaktörerna när det kommer till den föreslagna
bonusbegränsningen. Lotteriernas premier (t.ex. fi ltar och lakan-set) går inte att
jämföra med casinobolagens bonusar (t.ex. cashback), varken i r iskprofil eller
utformning.

IOGT-NTO välkomnar också skrivningen kring Spelinspektionens uppdrag att ta fram
ytterligare åtgärder och verktyg för att beivra olagligt/ olicensierat spel. Sänkt
folkhälsoskydd är en kontraproduktiv strategi för att öka kanaliseringen och vi ser
positivt på att regeringen inte valt den vägen.

Om vik t en av al lm än nyt t i ga lot ter ier som en stabi l f i nan si er i ngsgr u nd för sven skt
ci vi l sam häl le i cor onak r i sen

Idéburna organisationer är varpen i samhällsväven, murbruket i samhällsbygget och kittet
mellan medborgarna. Civi lsamhällets runt 250 000 organisationer och föreningar folkbildar,
förebygger ohälsa, kanaliserar människors röst och engagemang och för människor samman
genom kultur, idrott, religion och samlingslokaler.

Civi lsamhället är också ofta det yttersta skyddsnät som fångar upp samhällets allra mest
utsatta. I huvudsak sker allt detta genom Sveriges fler än tre miljoner ideellt engagerade
människor. Därtill kommer de 180 000 personer som är anställda inom civi lsamhället.

Lotteriverksamhet utgjorde redan innan coronakrisen en viktig oberoende finansieringskanal
för många aktiviteter inom civilsamhället, likaså för IOGT-NTO:s arbete med utsatta grupper.
Under coronakrisen har denna stabila finansieringskälla blivit ännu viktigare. Den möjliggör
för oss inom IOGT-NTO att fokusera på att hjälpa fler under nya förutsättningar istället för att
oroa oss för finansieringskanaler som sinar. Det kortar också vägen ti llbaka ti ll normalläge
utan att civi lsamhället i lika stor utsträckning behöver förlita sig på statligt omställningsstöd.

Om sk i l l n aden i sam h äl l sn yt ta m el lan al lm än nyt t i ga lot ter i er och kom m er siel l a
spelbolag
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Efter coronakrisen och med den ekonomiska kris som ser ut att följa kommer civilsamhället 

vara avgörande för återhämtningen. Både på det mänskliga planet, för att mildra krisens 

effekter på människors liv, hälsa och välmående, men också på det ekonomiska planet – där 

ett levande och aktivt civilsamhälle är en viktig garant för att människor som annars riskerar 

att slås ut får en väg tillbaka. 

Grundplåten av detta arbete finansieras för IOGT-NTO och många andra av lotteriintäkter. 

Det är pengar som spenderas i Sverige och som direkt och oavkortat går till att bygga det 

svenska samhället starkare. I den bemärkelsen har allmännyttiga lotterier betydligt mer 

gemensamt med ideell insamlingsverksamhet än med kommersiella online-casinon. Det finns 

därför goda skäl för Regeringen att i spellagens krav ytterligare separera dessa 

lotteriverksamheter från de närmast väsensskilda kommersiella spelaktörerna, inte minst de 

vinstdrivna online-casinobolagen.  

Om skillnaden i riskprofil mellan allmännyttiga lotterier och kommersiella 

spelbolag  

Det är stor skillnad mellan den allmännyttiga lotteriverksamhet som bedrivs i Sverige och de 

kommersiella spelbolagen, inte minst de som bedriver online-casino. Skillnaden och lotteriers 

mycket låga risk har gott stöd i forskningen.1 

Ett praktiskt exempel på detta är att Miljonlotteriet/IOGT-NTO redan föregått Regeringen och 

beslutat om ett insättningstak på 5000 kr per månad – alltså långt under det tak Regeringen 

föreslagit i denna promemoria. Det reflekterar både en hög ambition i spelarskyddet men också 

en ingångssituation där Miljonlotteriet byggt en verksamhet som inte är beroende av 

storspelare eller riskspelare för att gå runt.  

Om vikten att skilja allmännyttiga lotterier från kommersiella spelbolag i frågan 

om bonustak 

IOGT-NTO delar ministerns oro för människors utsatthet i Coronatider och förstår behovet av 

att begränsa farligt spel. Om man tolkar regeringens promemoria brett skulle dock det 

föreslagna taket à 100 kr på bonuserbjudanden riskera att gälla alla aktörer på samma sätt, 

ideella lotterier som online-casinon. 

En sådan bred begränsning vore problematisk för allmännyttiga lotterier då den kraftigt 

påverkar möjligheten att attrahera nya kunder och bygga kundrelationer även för 

allmännyttiga spelformer med låg risk. Till exempel skulle Miljonlotteriets möjlighet att ge en 

gryta eller filt som premie vid nyteckning av abonnemang riskera att påverkas, likaså 

möjligheten ge mångåriga lottprenumeranter ett lakan-set som led i det fortsatta 

relationsbyggandet.  

Ett tak på dessa premier skulle få stor inverkan på Miljonlotteriets verksamhet och därmed 

påverka lotteriets överskott. Överskottsminskningar betyder att IOGT-NTO får sämre 

förutsättningar att bedriva vår sociala verksamhet runtom i landet. IOGT-NTO noterar att 

detta även skulle drabba andra förmånstagare från Miljonlotteriet samt förmånstagare från 

flera andra allmännyttiga lotterier. Beräkningar gjorda av Postkodlotteriet visar att en sådan 

förändring på årlig basis skulle minska överskottet till civilsamhället med drygt 100 miljoner 

kronor.  

De allmännyttiga lotterierna tillhandahåller inte de mest riskfyllda spelen och verkar redan i 

mångt och mycket under separata regler. Ibland är dessa regler till och med hårdare än för 

aktörer på andra delar av spelmarknaden, såsom taket på återbetalningsprocent. IOGT-NTO 

                                                           
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/spelformer-och-risk/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/spelformer-och-risk/
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vill framhålla att det därför är rimligt att uttryckligen undanta allmännyttiga lotterier från 

bonustaket, eller om det inte är möjligt, i alla fall inte klassificera deras premietyper som bonus 

enligt spellagens definition. 

Allra enklast vore alltså om lagen direkt undantar allmännyttiga lotterier från 

bonusbegränsningen, men en väg framåt skulle också kunna vara att uttryckligen skilja de 

premier som traditionellt förekommer i folkrörelselotterier från de bonusar, såsom 

”cashbacks”, som förekommer på den kommersiella online-casinomarknaden.  

Om vikten av åtgärder mot olicensierade spelbolag istället för att försvaga 

konsumentskyddet 

IOGT-NTO noterar tydliga paralleller mellan spelpolitiska och alkoholpolitiska 

frågeställningar och ser därför särskilt positivt på Regeringens uppdrag till Spelinspektionen 

att redovisa ytterligare åtgärder mot olicensierat spel som riktas mot svenska kunder. 

En sänkning av konsument- eller folkhälsoskydd är oftast en kontraproduktiv åtgärd för att 

minska andelen oregistrerad/illegal konsumtion och det är därför positivt att Regeringen inte 

valt den vägen framåt. Kanaliseringsvinsten väger nämligen sällan upp förlusten av skydd för 

majoriteten registrerade konsumenter. Vi noterar detta samband på både det alkoholpolitiska 

och spelpolitiska området. 

Inom alkoholpolitiken finns ett mycket gott exempel att finna i Regeringens insatser mot de så 

kallade spritbussarna. Där gjorde koordinerat myndighetssamarbete att illegal 

införselverksamhet av alkohol minskade kraftigt. Att spelfrågan framförallt rör det digitala och 

inbegriper betalningar torde göra verktygen för att stävja illegalt spelade ännu mer effektiva – 

till exempel genom sanktioner inom bank- och betalsystem samt blockering eller varningar på 

internetsidor. Det finns ett flertal verktyg med hög effektivitet som redan används i andra EU-

länder och som går att inspireras av. 
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