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Promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 

Ref: Fi2020/01934/OU 

Lotteriverksamhet utgjorde redan innan coronakrisen en viktig oberoende finansieringskanal för många 

aktiviteter inom civilsamhället, likaså för Junis arbete med barn och unga. Under coronakrisen har denna 

finansiering blivit ännu viktigare som stabil och pålitlig. Den möjliggör för oss inom Junis att fokusera på att 

hjälpa fler under nya förutsättningar istället för att oroa oss för finansieringskanaler som sinar. Det kortar också 

vägen tillbaka till normalläge utan att civilsamhället behöver förlita sig på statligt omställningsstöd i lika stor 

utsträckning. 

Junis välkomnar regeringens särskilda åtgärder för att stärka folkhälsoskyddet på spelmarknaden i 

coronakrisen. Men promemorian är otydlig kring på vilket sätt åtskillnad görs mellan ideella lotterier och 

kommersiellt onlinespel utifrån hur farliga produkterna är för konsumenten. Detta är en tendens som också 

finns i nuvarande spellagstiftning. Det är inte rimligt att ideella organisationers lotteriförsäljning, som inte 

bidrar till spelproblem, ska begränsas när det är hos de kommersiella aktörerna som problemspelandet nästa 

helt uteslutande finns. Konsekvensen blir bara mindre resurser till viktiga samhällsinsatser inom civilsamhället.  

Därför vill Junis trycka på vikten av att reglera allmännyttiga lotterier separat från de kommersiella 

spelaktörerna när det kommer till den föreslagna bonusbegränsningen. Lotteriernas premier (t.ex. filtar och 

lakan-set) går inte att jämföra med casinobolagens bonusar (t.ex. cashback), varken i riskprofil eller utformning. 

Breda begränsningar för allmännyttiga lotterier vore problematisk 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 lotteriverksamheten och därmed påverka lotteriets 

överskott. Överskottsminskningar som direkt betyder mindre möjligheter att bedriva vår verksamhet bland 

barn och unga och det är de mest utsatt som behöver vår verksamhet bäst som drabbas hårdast.  

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. Junis 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 dessa premietyper som bonus enligt spellagens definition.  
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