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1 Inledning
Dessa Spelregler omfattar Lotto och Joker när Joker spelas i kombination med Lotto.
Lotto och Joker är nummerspel som anordnas av AB Svenska Spel (”Svenska Spel”), org. nr: 5564601812, 621 80 Visby enligt licens från Spelinspektionen. Svenska Spel står under Spelinspektionens
tillsyn.

1.1

Tillämpliga villkor

Spel på Lotto och Joker regleras av villkoren i såväl dessa Spelregler som i Svenska Spels Kundvillkor.
Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur Lotto och Joker fungerar och dels vilka rättigheter
och skyldigheter som gäller både för Svenska Spel och Kund vid spel på någon av dessa Spelformer.
Dessa Spelregler är uppdelade i ett avsnitt med Spelregler som är gemensamma för både Lotto och
Joker (avsnitt 2) och ett avsnitt med Spelregler som är specifika för Lotto respektive Joker (avsnitt 3). I
avsnitt 3 beskrivs även Drömvinsten och Miljonregnet – som är en kombination av Lotto och Joker – samt
Andra Chansen som är en extra dragning i vilken Kund som spelar på Lotto med Joker automatiskt
deltar.
Svenska Spels Kundvillkor innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Spelformer
avseende exempelvis giltighet av spel, reklamation, ansvarsbestämmelser och hur Kundvillkor och
Spelregler kan ändras. Kundvillkoren innehåller också särskilda bestämmelser beroende på Spelsätt,
avseende exempelvis spelinlämning, vinstutbetalning m.m. Om Kundvillkoren i något avseende skiljer sig
från Spelreglerna för en viss Spelform, äger Spelreglerna företräde.
Spelregler och Kundvillkor finns publicerade på www.svenskaspel.se.

1.2

Spelreglernas giltighetstid

Dessa Spelregler gäller för spel där dragning genomförs den 1 januari 2019 och för spel därefter.

1.3

Begrepp och definitioner

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Spelregler.
Andra Chansen

Extra dragning vars vinstgrupper uteslutande finansieras av medel
från Andra Chansen-fonden.

Andra Chansen efter Drömvinsten Extra dragning av Andra Chansen som aktiveras av utfall på
Drömvinsten. Finansieras av medel från Drömvinstfond Lotto Tillägg.
Engångsspel

Spel som avser en enskild Spelomgång.

Enkelspel

Spel av en eller flera enskilda Rader.

Fleromgångsspel

Spel som inlämnas vid samma tillfälle och som avser flera
Spelomgångar.

Grundspelform

Spelform som kan spelas fristående från andra Spelformer. I dessa
Spelregler avses med Grundspelform: Lotto.

HuxFlux

Funktion för slumpgenerering av Lotto- eller Jokernummer.

Kund

Den person som spelar på någon av Svenska Spels Spelformer.
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Kundvillkor

Kundvillkor som omfattar alla Svenska Spels Spelformer och
Spelsätt, bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av spel, reklamation,
ansvar och vinstutbetalning.

Ombud

Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där vissa av Svenska Spels
Spelformer tillhandahålls.

Ombudsterminal

Den kupongläsande dataterminal som Ombuden är utrustade med.
Ombudsterminalen är ansluten till Svenska Spels Spelsystem.

Rad

Det Lottonummer som blir resultatet av de sju siffror som Kunden
angett vid spel på ett enskilt spelfält.

Spelform

Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till
exempel Lotto, Keno, Triss, spel på värdeautomater m.fl.

Spelkvitto

Kvitto som en Kund vid spel hos Ombud erhåller som bevis för sitt
spel.

Spelomgång

Spelomgången avser, om inte annat meddelas, tiden från
Spelomgångens Spelstopp till dess att dragning har genomförts av
Svenska Spel. Vid varje onsdagsdragning respektive lördagsdragning
utgör Lotto 1 en Spelomgång och Lotto 2 en annan.

Färdiga spel

Av Svenska Spel förutbestämt antal Rader där Raderna bestämts
genom slumpgenerering.

Spelregler

Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och
som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur
vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler.

Spelstopp

Den sista tidpunkt då spel kan inlämnas avseende den ifrågavarande
Spelomgången enligt Svenska Spels bestämmande, varvid
spelmottagningen för den ifrågavarande Spelomgången centralt
stängs av Svenska Spel. Tidpunkten för respektive Spelomgångs
Spelstopp framgår av information hos Ombuden, på
www.svenskaspel.se och hos Svenska Spels Kundservice.

Spelsystem

Svenska Spels spelsystem där bland annat spel registreras och
eventuell vinst beräknas.

Spelsätt

Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Svenska Spels olika
Spelformer, t.ex. på Internet eller hos Ombud.

Systemspel

Systemspel är en metod för spel av flera Rader med ett förkortat
skrivsätt.

Tilläggsspel

Spelform som inte kan spelas fristående från andra Spelformer, utan
endast i kombination med någon annan Spelform som utgör
Grundspelform.
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2 Gemensamma Spelregler
Utöver dessa gemensamma Spelregler gäller även de specifika Spelreglerna för Lotto respektive Joker
nedan samt Svenska Spels Kundvillkor.

2.1

Allmänt om Lotto och Joker

Spelen anordnas i form av Lotto och Joker. I både Lotto och Joker gäller det att förutsäga resultaten av
nummerdragningar som anordnas av Svenska Spel.
Lotto kan spelas antingen som Enkelspel eller Systemspel och som Engångsspel eller Fleromgångsspel.
Joker är en Spelform som kan spelas antingen fristående eller i kombination med Grundspelformerna
Lotto och Vikinglotto. Särskilda regler gäller beroende på hur Joker spelas. I dessa Spelregler anges vad
som gäller när Joker spelas i kombination med Lotto.
När Lotto spelas med Joker kan Kund vinna på antingen Lotto eller Joker eller på Drömvinsten, vilket är
en kombination av sju rätt på Lotto och minst två rätt på Joker. När Drömvinsten faller ut kan Kund även
vinna på Miljonregnet (fram till och med dragningen 14 november 2020) eller Andra Chansen efter
Drömvinsten (från och med omgång med dragning 18 november 2020). Kund som spelar Lotto med
Joker kan också vinna på Andra Chansen.

2.2

Spelinlämning

Spelinlämning kan göras hos Ombud eller på Internet. Kund kan också prenumerera på sina Lottorader.
Hos Ombud kan spelinlämning göras genom kupong, muntligen eller genom köp av Färdiga spel.
På Internet kan Kunden lämna in sina Rader (Enkelspel eller Systemspel) på det sätt som närmare
anges på www.svenskaspel.se eller köpa Färdiga spel.
Vid prenumeration anger Kunden sina Rader eller Systemspel i samband med beställning av
prenumerationen.
I samband med spelinlämning kan särskilda anvisningar och spelinstruktioner lämnas, samt kortfattad
regelinformation ges. Skulle sådana anvisningar etc. avvika från vad som sägs i dessa Spelregler eller
Svenska Spels Kundvillkor gäller vad som sägs i dessa Spelregler/Kundvillkoren.
Spel måste ha registrerats i Svenska Spels Spelsystem före Spelstopp för en viss Spelomgång för att
delta i den aktuella Spelomgången.
Efter inlämning av spel hos Ombud eller vid prenumeration då Spelkvitto/bekräftelse erhållits är det
Spelkvittot/bekräftelsen som utgör bevis för spelet, dock under beaktande av vad som sägs i
Kundvillkoren. Vid spel på Internet återfinns information om Kundens spel på www.svenskaspel.se under
“Mina spel”.
Spel på Lotto och Joker är giltigt när spelet har registrerats i Svenska Spels Spelsystem. Om registrering
av information avseende viss Rad skulle misslyckas har Svenska Spel rätt att ogiltigförklara spelet.
Ogiltigförklarad Rad deltar inte i den aktuella Spelomgången och återbetalning av insatsen sker enligt
Svenska Spels Kundvillkor. Vid fel i registrering av information är Svenska Spels ansvar begränsat på det
sätt som framgår av Svenska Spels Kundvillkor.

2.3

Annullering av spel

Om Kund vill annullera ett spel som inlämnats hos Ombud kan annullering endast ske hos samma
Ombud som det där spelet lämnades in, under samma dag som spelet registrerats i Svenska Spels
Spelsystem och under Ombudets öppethållande för spelmottagning för ifrågavarande Spelomgång.
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Annullering kan dock aldrig göras senare än 5 minuter efter Spelstopp. Vid annullering ska Spelkvittot för
det annullerade spelet återlämnas till Ombudet.
Kan Spelkvittot inte på ett entydigt sätt identifieras, t ex på grund av att det är sönderrivet eller dess
kontrollnummer inte är fullt läsbart, kan spelet inte annulleras.
Om spel annulleras gäller annulleringen samtliga spel på samma Spelkvitto.
Spel som inlämnats på Internet och via mobiltelefon kan annulleras oavsett vilken dag som spelet
registrerades i Svenska Spels Spelsystem, dock senast 5 minuter efter Spelstopp. Annullering görs på
www.svenskaspel.se under ”Mina spel”.
För annullerat spel återbetalas erlagd insats.

2.4

Fastställande av spelresultat

Lotto- och Jokerdragningar utförs efter Spelstopp och på det sätt som Svenska Spel bestämmer.
Resultatet av dragningarna baseras uteslutande på slumpen. Dragningarna ska, om inte synnerliga skäl
föreligger, övervakas av kontrollant som utsetts av Spelinspektionen.
Resultatet av nummerdragningen och vinstbelopp offentliggörs genom en TV-sänd dragning samt på
www.svenskaspel.se, via Ombudsterminaler eller andra av Svenska Spel kontrollerade
informationskällor.

2.5

Beräkning av vinst

Vid beräkning av vinst beaktas endast i Spelomgången deltagande giltiga Rader.
Lotto har endast vinstgrupper med rörligt vinstbelopp. Joker har endast vinstgrupper med fasta
vinstbelopp. Drömvinsten och Miljonregnet utgörs av både ett fast och ett rörligt vinstbelopp. Andra
Chansen och Andra Chansen efter Drömvinsten utgörs av ett fast vinstbelopp.
Vinst per Rad i vinstgrupp med rörligt vinstbelopp framräknas genom att vinstgruppens totala vinstsumma
divideras med antalet vinnande Rader inom vinstgruppen. Finns flera vinnare i samma vinstgrupp delas
således den totala vinstsumman lika mellan dessa vinnare. Vinstgrupp för Lotto kan bortfalla,
vinstsumma omfördelas samt vinstbelopp fördubblas enligt vad som sägs nedan.
Vid vinstgrupp med fasta vinstbelopp utgår vinst med det i vinstplanen angivna beloppet. Dock kan
vinstbelopp för Joker och Miljonregnet ändras och vinstbeloppet kan reduceras till följd av att det finns
övre begränsningar för den totala vinstsumman i vissa vinstgrupper enligt vad som sägs nedan.
För det fall det finns andra vinster än penningvinster i lotteriet värderas dessa till marknadsvärdet.

2.6

Vinstutbetalning

Vinster för spel som inlämnats hos Ombud, som är utskrivna på samma Spelkvitto och som avser en och
samma Spelomgång utbetalas samtidigt.
Vid spel hos vissa Ombud (t ex butikskedjor) utbetalas vinst endast via Kundens kundkort hos Ombudet.
Vid prenumeration på Lotto utbetalas vinst i enlighet med de särskilda villkoren för prenumeration.
Övriga bestämmelser om vinstutbetalning, exempelvis vid Fleromgångsspel och vid spel på Internet,
framgår av Svenska Spels Kundvillkor.
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3 Specifika Spelregler per spelform
3.1

Spelregler Lotto

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Lotto de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 samt
Svenska Spels Kundvillkor.
3.1.1

Beskrivning av Spelformen

I Lotto ska Kunden förutsäga vilka sju nummer av 35 som utfaller vid en nummerdragning, nedan kallad
Lottodragning.
3.1.2

Spelvarianter och kombinationer

Lotto kan spelas som Enkelspel eller Systemspel och för en Spelomgång (Engångsspel) eller samtidigt
för flera Spelomgångar (Fleromgångsspel). Lotto kan kombineras med Joker.
Övriga spelvarianter framgår under avsnitt Spelinlämning nedan.
3.1.3

Speltillfällen

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, fyra Spelomgångar på Lotto: två på onsdagar och två på
lördagar. De två Spelomgångar som har dragning på onsdagar kallas gemensamt för Onsdagslotto. De
två Spelomgångar som har dragning på lördagar kallas gemensamt för Lördagslotto.
Den första Spelomgången respektive dragningsdag kallas Lotto 1 medan den andra Spelomgången
kallas Lotto 2.
3.1.4

Spelinlämning

Lotto kan spelas på flera olika sätt t.ex. kupongspel hos Ombud via kupong, muntlig inlämning hos
Ombud, spelinlämning på Internet, köp av Färdiga spel och prenumeration. Beroende på hur Kunden
väljer att spela Lotto kan Kunden göra vissa eller alla av nedanstående val. Vid Färdiga spel är några
eller alla av dessa val förutbestämda av Svenska Spel för att på så sätt förenkla spelet för Kunden. I de
fall Raderna är förvalda har dessa bestämts genom slumpgenerering.
Observera att vid spel på internet kan det vara möjligt att lägga spel för nästkommande Spelomgång
redan innan dragning ägt rum i föregående Spelomgång.
•
•

•
•

Rad. Kunden kan själv ange sin Rad, alternativt välja att Raden ska bestämmas med hjälp av
slumpgenerering (HuxFlux).
Enkelspel eller Systemspel. Vid Enkelspel ska Kunden ange sju nummer av de 35 nummer som
finns i varje spelfält. Dessa sju nummer utgör Kundens Rad. Om Kunden fyller i flera spelfält
deltar Kunden med samma antal Rader. Vid Enkelspel hos Ombud ska, om inte annat anges på
kupongen, minst två spelfält fyllas i. Spelfälten ska fyllas i efter dess nummerordning och får inte
hoppas över. Vid Systemspel ska spelet anges på följande sätt: Kunden anger i det första
spelfältet åtta, nio, tio, elva eller tolv nummer (system 8, 9, 10, 11 eller 12). Andra system får ej
spelas. Vidare anger Kunden genom markering i därför avsedd ruta vilket system som spelats.
Antalet enskilda Rader som systemet omfattar framkommer genom att de spelade numren
kombineras med varandra på alla tänkbara sätt till grupper om sju nummer. Antalet Rader för de
olika systemen blir 8, 36, 120, 330 och 792. Enkelspel och Systemspel kan inte kombineras.
Dragningsdag. Kunden ska ange om man önskar delta i både Onsdagslotto och Lördagslotto
eller bara en av dessa dragningsdagar. Vid val av både Onsdagslotto och Lördagslotto deltar
Kunden med samma Rader båda dragningsdagarna.
Joker. Kunden ska ange om man önskar delta i Jokerdragning och i så fall med vilken insats, se
mer under avsnitt 3.2 nedan.
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•
•

3.1.5

Lotto 1 och Lotto 2. Kunden ska ange om man vill vara med i både Lotto 1 och Lotto 2 eller bara i
Lotto 1. Deltagande i Lotto 2 förutsätter deltagande i Lotto 1. Vid val av både Lotto 1 och Lotto 2
deltar Kunden med samma Rader i båda Spelomgångarna.
Engångsspel eller Fleromgångsspel. Kunden ska ange om man önskar delta i en Spelomgång
(Engångsspel) eller flera Spelomgångar (Fleromgångsspel) samt, vid Fleromgångsspel, hur
många veckor man vill delta med sitt spel. På samma kupong får inte förekomma både
Engångsspel och Fleromgångsspel.
Insatser

Insats per Rad är 3 kronor.
Vid spel hos Ombud får insatsen för Lotto per Spelomgång inte understiga insatsen för två Rader. Vid
spel på Internet eller via mobil finns inget motsvarande krav på lägsta insats.
Vid inlämning hos Ombud på lördagar debiteras en extra inlämningsavgift på 3 kr per kupong.
3.1.6

Fastställande av spelresultat

Varje dragningsdag för Lotto (onsdag respektive lördag) genomförs två Lottodragningar. Den första
dragningen gäller Lotto 1 medan den andra dragningen gäller Lotto 2. Vid varje dragning dras först sju
egentliga vinstnummer och därefter fyra tilläggsnummer. Dragningen sker med hjälp av 35 bollar
representerande numren 1-35. Dragen boll återläggs ej.
3.1.7

Beräkning av vinst

A) På Lotto anslås totalt 45 % av insatserna till vinstmedel. Vinstmedlen fördelas därefter på följande
sätt. 36 % av insatserna anslås till vinstmedel på Lotto och utbetalas som vinster enligt nedanstående
vinstplan. 9 % av insatserna anslås till Drömvinsten och Miljonregnet (fram till och med dragningen 14
november 2020) eller Andra Chansen efter Drömvinsten (från och med omgång med dragning 18
november 2020) och fördelas mellan de tre fonderna Drömvinstfond Lotto Bas, Drömvinstfond Lotto
Tillväxt och Drömvinstfond Lotto Tillägg på det sätt som framgår av avsnitt 3.1.8 nedan. I de fall Lotto
spelas med Joker avsätts ytterligare 1,77 % till Andra Chansen-fonden.
B) De för Lotto anslagna vinstmedlen fördelas på fem vinstgrupper varvid första vinstgruppen får 35 %,
andra vinstgruppen 12 %, tredje vinstgruppen 7 %, fjärde vinstgruppen 12 % och femte vinstgruppen
34 % av de anslagna vinstmedlen.
I första vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 7 rätta egentliga vinstnummer, i andra
vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 6 rätta egentliga vinstnummer och 1 rätt tilläggsnummer, i
tredje vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 6 rätta egentliga vinstnummer, i fjärde
vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 5 rätta egentliga vinstnummer, i femte vinstgruppen ingår
de Rader som innehåller 4 rätta egentliga vinstnummer.
Dessa vinstgrupper gäller både för Lotto 1 och Lotto 2 och både för Onsdagslotto och Lördagslotto.
En Rad på Lotto kan förutom vad som sägs under punkt 3.3 angående Drömvinsten ingå i högst en
vinstgrupp i en och samma Spelomgång.
Om det i en Spelomgång finns flera vinnande Rader inom en och samma vinstgrupp fördelas
vinstgruppens vinstmedel lika på de vinnande Raderna.
C) Vinstchans och vinstfördelning för Lotto framgår av följande tabell:
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Lotto
Vinstgrupp

Vinstchans

Vinstfördelning

7 rätt

1:6 724 520

35 %

6+1 rätt

1:240 161

12 %

6 rätt

1:40 027

7%

5 rätt

1:847

12 %

4 rätt

1:59

34 %

1:55

100 %

Totalt

D) Om det i någon annan vinstgrupp än den första vinstgruppen inte påträffas någon vinnande Rad
bortfaller den aktuella vinstgruppen och dess vinstsumma fördelas lika mellan de återstående
vinstgrupperna i Spelomgången.
E) Om den beräknade vinsten per Rad i en viss vinstgrupp inte uppgår till minst 10 kronor bortfaller den
aktuella vinstgruppen och dess vinstsumma fördelas lika mellan återstående vinstgrupper i samma
Spelomgång. Omfördelningen upprepas till dess vinsten per Rad i den vinstgrupp som är lägst bland
de kvarvarande vinstgrupperna, uppgår till minst 10 kronor. Är detta inte möjligt fördelas vinstsumman
inom första vinstgruppen.
F) Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. Överskjutande
belopp delas lika mellan de vinnande Raderna i berörda vinstgrupper.
G) Om i första vinstgruppen inte påträffas vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen och den del av dess
vinstsumma som tilldelats i enlighet med bestämmelserna under punkt B) överförs till Lottofonden, se
punkt 3.1.8.
H) Omfördelning av vinstsumma enligt punkterna D), E) och F) ska i förekommande fall utföras i tur och
ordning före överföring av vinstsumma enligt punkt G).
I) Vid kampanjer kan vinstplanen överstiga 46,77 %. Över tid säkerställs dock att det sammanlagda
värdet av vinsterna under licenstiden aldrig överstiger 50 %.
3.1.8

Fonder

Lottofonden
Bortfaller första vinstgruppen i viss Spelomgång på Lotto överförs vinstmedel till Spelomgångens
Lottofond, se punkt 3.1.7 G).
För utjämning av vinstbelopp i första vinstgruppen på Lotto finns för var och en av de fyra Spelomgångar
som anordnas per vecka på Lotto, en särskild fond kallad Lottofonden. Finns i första vinstgruppen i viss
Spelomgång på Lotto minst en vinnande Rad och uppgår vinstgruppens sammanlagda vinstsumma inte
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till minst 1.000.000 kronor ska mellanskillnaden överföras från Spelomgångens Lottofond till första
vinstgruppen så att vinstsumman i första vinstgruppen efter överföringen uppgår till sammanlagt
1.000.000 kronor.
Uppgår Lottofonden till mer än 1.000.000 kronor ska överskjutande del överföras till första vinstgruppen i
Lotto 1 nästföljande dragningsdag (Jackpot). Jackpot utgår endast till första vinstgrupp i Lotto 1 och
således inte till Lotto 2.
Drömvinstfond Lotto Bas
Av de 9 % av insatserna som vid varje Spelomgång på Lotto anslås till Drömvinsten (se punkt 3.1.7 A)
anslås 5.62 % till en särskild fond kallad Drömvinstfond Lotto Bas. Medlen i fonden används till
vinstutbetalning av Drömvinsten enligt punkt 3.3, dock med högst 60 miljoner kronor per Spelomgång.
Svenska Spel garanterar att för vinstutbetalning erforderliga medel alltid finns i fonden. Eventuellt
överskott i fonden kan, efter Svenska Spels beslut, disponeras av Svenska Spel för ytterligare
vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter.
Drömvinstfond Lotto Tillväxt och Drömvinstfond Lotto Tillägg
Drömvinstfond Lotto Tillväxt och Drömvinstfond Lotto Tillägg Av de 9 % av insatserna som vid varje
Spelomgång på Lotto anslås till Drömvinsten (se punkt 3.1.7 A) anslås 3,38 % av insatserna till två
fonder kallade Drömvinstfond Lotto Tillväxt och Drömvinstfond Lotto Tillägg. Till Drömvinstfond Lotto
Tillväxt avsätts över tid 750 000 sek per vecka, resterande medel av de 3,38 % avsätts till Drömvinstfond
Lotto Tillägg punkt 3.1.7 A). De som vinner Drömvinsten vid en viss dragningsdag delar hela
behållningen i Drömvinstfond Lotto Tillväxt lika mellan sig enligt punkt 3.3 angående Drömvinsten. Medel
från Drömvinstfond Lotto Tillägg används för att betala ut vinster till kunder som vinner i Miljonregnet
(fram till och med dragningen 14 november 2020) eller Andra Chansen efter Drömvinsten (från och med
omgång med dragning 18 november 2020) enligt avsnitt 3.4. Överföring till Drömvinstfond Lotto Tillväxt
och Drömvinstfond Lotto Tillägg görs varje Spelomgång innan beräkning av utdelning till vinnare av
Drömvinsten.
Total återbetalning är 46,77% i de fall Lotto spelas med Joker. Av de 46,77 % avsätts 1,77 % av
insatserna till Andrachansen-fonden.

3.2

Spelregler Joker

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Joker de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 samt
Svenska Spels Kundvillkor.
3.2.1

Beskrivning av Spelformen

I Joker deltar Kunden med ett sjusiffrigt nummer, nedan kallat Jokernumret, i en nummerdragning som
anordnas av Svenska Spel, nedan kallad Jokerdragning. Kunden ska förutsäga vilka sju siffror som
utfaller vid Jokerdragningen.
3.2.2

Spelvarianter och kombinationer

När Joker spelas i kombination med Lotto kan Kunden endast delta i Joker vid den eller de
dragningsdagar som Kunden har valt att delta med sin Lottorad. Onsdagsjoker kan således endast
spelas i kombination med Onsdagslotto. Lördagsjoker kan endast spelas i kombination med Lördagslotto.
3.2.3

Speltillfällen

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, två Spelomgångar på Joker: en på onsdagar och en på
lördagar. Den Jokerdragning som har onsdag som dragningsdag kallas Onsdagsjoker medan den
Jokerdragning som har lördag som dragningsdag kallas Lördagsjoker.
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3.2.4

Spelinlämning

På det sätt som har beskrivits i avsnitt 3.1.4 kan Kunden i vissa fall välja om denne vill delta i Joker eller
inte och, om Kunden deltar i flera Spelomgångar på Lotto, om Kunden vill delta i Onsdagsjoker och/eller i
Lördagsjoker, samt med vilken insats man vill delta. Kund kan endast delta i Onsdagsjoker om Kunden
deltar i Onsdagslotto och i Lördagsjoker om Kunden deltar i Lördagslotto.
Vid spel på Lotto finns normalt angivet ett av Svenska Spel förutbestämt Jokernummer. Istället för att
använda det angivna Jokernumret kan Kunden vid vissa spelmetoder istället ange ett valfritt nummer
eller välja att ett nytt Jokernummer ska slumpgenereras (HuxFlux).
Vid vissa spelmetoder är Kunden automatiskt med i Joker med det angivna Jokernumret och med den
angivna insatsen, och kan inte ändra dessa förutbestämda val.
3.2.5

Insatser

Joker kan spelas med en insats om 10, 20 eller 30 kronor per spel. Som framgår av punkt 3.2.4 ovan kan
Kunden i vissa fall välja insats, i andra fall är insatsen förutbestämd.
3.2.6

Fastställande av spelresultat

Vid Jokerdragning dras ett sjusiffrigt nummer i intervallet fr.o.m. 0 000 000 t.o.m. 9 999 999. Dragningen
sker med hjälp av 10 bollar som representerar numren 0-9. Dragen boll återläggs.
3.2.7

Beräkning av vinst på Joker

A) För vinst på Joker krävs att siffrorna i det deltagande Jokernumret är desamma som, och står i
samma ordningsföljd som, i det dragna numret. I första vinstgruppen ingår de Jokernummer som har
alla 7 siffrorna rätt, i andra vinstgruppen de Jokernummer som har de 6 första siffrorna rätt och de
som har de 6 sista siffrorna rätt, i tredje vinstgruppen de Jokernummer som har de 5 första siffrorna
rätt och de som har de 5 sista siffrorna rätt, i fjärde vinstgruppen de Jokernummer som har de 4 första
siffrorna rätt och de som har de 4 sista siffrorna rätt, i femte vinstgruppen de Jokernummer som har
de 3 första siffrorna rätt och de som har de 3 sista siffrorna rätt och i sjätte vinstgruppen de
Jokernummer som har de 2 första siffrorna rätt och de som har de 2 sista siffrorna rätt.
B) Samma Jokernummer kan ge mer än en vinst i samma Spelomgång. Dock får inte någon i
Jokernumret ingående siffra utnyttjas mer än en gång i samma Spelomgång för åberopande av vinst.
C) För Joker anslås 39,7 % av insatserna till vinstmedel på Joker. När Joker spelas i kombination med
Lotto anslås härutöver 5,3 % av insatserna till en fond kallad Drömvinstfond Joker, se punkt 3.2.8
nedan.
D) Vinstplanen för Joker är fast och har ett värde enligt nedanstående vinstplan. Vinstens storlek beror,
förutom på antal rätt, på insatsens storlek. Även vinstchans för Joker framgår av nedanstående tabell.

Senast ändrade: 2020-09-14

11

Joker
Insatsnivåer
Vinstgrupp

Vinstchans

7 rätt

1:10 000 000

6 rätt

10 kr

20 kr

30 kr

10 000 000 kr

20 000 000 kr

30 000 000 kr

1:555 556

250 000 kr

500 000 kr

750 000 kr

5 rätt

1:55 556

20 000 kr

40 000 kr

60 000 kr

4 rätt

1:5 556

2 000 kr

4 000 kr

6 000 kr

3 rätt

1:556

200 kr

400 kr

600 kr

2 rätt

1:56

80 kr

160 kr

240 kr

Totalt

1:50

E) Härutöver kan Svenska Spel, för viss Spelomgång, bestämma att vinst i en eller flera vinstgrupper ska
utgå med andra belopp än de i vinstplanen angivna. Dessa vinster ska följa en för Spelomgången fast
vinstplan.
F) För den sammanlagda vinstsumman för Joker i första vinstgruppen gäller per Spelomgång en övre
begränsning om 60.000.000 kr. Skulle den sammanlagda vinstsumman i första vinstgruppen vara så
stor att den, beräknad med belopp enligt vinstplanen ovan, överstiger 60.000.000 kr ska för den
ifrågavarande vinstgruppen de i vinstplanen angivna beloppen för Joker reduceras så att den
sammanlagda vinstsumman i vinstgruppen blir lika med 60.000.000 kr. Därvidlag ska vinstbeloppen i
första vinstgrupp för Joker reduceras med samma procentsats.
För den sammanlagda vinstsumman för Joker i andra vinstgruppen gäller per Spelomgång en övre
begränsning om 10.000.000 kr. Skulle den sammanlagda vinstsumman i andra vinstgruppen vara så stor
att den, beräknad med belopp enligt vinstplanen ovan, överstiger 10.000.000 kr ska för den
ifrågavarande vinstgruppen de i vinstplanen angivna beloppen för Joker reduceras så att den
sammanlagda vinstsumman i vinstgruppen blir lika med 10.000.000 kr. Därvidlag ska vinstbeloppen i
andra vinstgrupp för Joker reduceras med samma procentsats.
3.2.8

Fonder

Jokerfonden
Av de sammanlagda insatserna på Joker avsätts 39,7 % till en fond kallad Jokerfonden.
All vinstutbetalning på Joker sker med utnyttjande av medel ur Jokerfonden.
Svenska Spel garanterar att för vinstutbetalning erforderliga medel alltid finns i Jokerfonden. Eventuellt
överskott i fonden kan, efter Svenska Spels beslut, disponeras av Svenska Spel för ytterligare
vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter.
Drömvinstfond Joker
Vid varje Jokerspel där Lotto är Grundspelformen anslås 5,3 % av insatserna till en särskild fond kallad
Drömvinstfond Joker. Medlen i fonden används till vinstutbetalning av del av Drömvinsten, enligt punkt
3.3, dock med högst 15 miljoner kronor per Spelomgång. Svenska Spel garanterar att för vinstutbetalning
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erforderliga medel alltid finns i fonden. Eventuellt överskott i fonden kan, efter Svenska Spels beslut,
disponeras av Svenska Spel för ytterligare vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter.
Andra Chansenfonden
Av de sammanlagda insatserna på Lotto med Joker (ej Lotto med Joker som del av Andelsspel eller
Spela Tillsammans) avsätts 1,77 % till Andra Chansenfonden. Medlen i fonden används till
vinstutbetalning i Andra Chansen. Svenska Spel garanterar att för vinstutbetalning erforderliga medel
alltid finns i Andra Chansenfonden. Eventuellt överskott i fonden kan, efter Svenska Spels beslut,
disponeras av Svenska Spel för ytterligare vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter.

3.3

Drömvinsten

Kund som spelar på både Lotto och Joker en och samma dragningsdag är automatiskt med och tävlar
om Drömvinsten.
Spel (dvs. Lottorad och jokernummer angivna i ett och samma spel) som samma dragningsdag har både
vinst i första vinstgruppen på Lotto (d.v.s. 7 rätt) och någon vinst på Joker (dvs minst 2 rätt) vinner
Drömvinsten. Ett och samma spel kan inte generera mer än en Drömvinst per dragningsdag.
Drömvinsten består av en utdelning om 60 miljoner kronor ur Drömvinstfond Lotto Bas (se punkt 3.1.8),
en utdelning av hela behållningen i Drömvinstfond Lotto Tillväxt (se punkt 3.1.8) och en utdelning om 15
miljoner kronor ur Drömvinstfond Joker (se punkt 3.2.8).
Om det vid viss dragningsdag finns flera vinnare av Drömvinsten delar dessa lika på den ovan nämnda
utdelningen ur Drömvinstfond Lotto Bas, Drömvinstfond Lotto Tillväxt och Drömvinstfond Joker.
Drömvinsten består vidare av de vinstsummor som utfaller på den aktuella Spelomgången i Lotto
respektive Joker, vilka beräknas enligt punkt 3.1.7 respektive 3.2.7 ovan, inklusive eventuell Jackpot på
den aktuella Spelomgången (endast Lotto 1) enligt punkt 3.1.8 ovan. Denna del av Drömvinsten är
således rörlig och det slutliga Drömvinstbeloppet beror på vad vinstbeloppen uppgår till i de enskilda
Spelomgångarna.
Vid marknadskommunikation av Drömvinsten redovisas det belopp som Drömvinsten beräknas uppgå till
på Lotto 1 den aktuella dragningsdagen, med antagande av att det endast finns en vinnare av såväl
Drömvinsten som av de i Drömvinsten ingående, Spelomgångsrelaterade, vinsterna. Vid fler vinnare
reduceras Drömvinstbeloppet.
Vinstchansen på Drömvinsten är 1:337.915.578.

3.4

Miljonregnet

Kund som spelar på både Lotto och Joker är automatiskt med och tävlar om Miljonregnet i det fallet
Drömvinsten (Se 3.3) fallit ut.
Miljonregnet innebär att när en eller flera Kunder vinner Drömvinsten faller Miljonregnet ut. För att ta del
av utfallet från Miljonregnet behöver Kund ha spelat på Lotto och Joker och ha 6 rätt + tillägg eller 7 rätt i
samma Spelomgång (vid varje onsdagsdragning respektive lördagsdragning utgör Lotto 1 en
Spelomgång och Lotto 2 en annan) som Drömvinsten faller ut i.
Miljonregnet gör att alla i vinstgruppen 6 rätt + tillägg som har spelat på Joker får ett tillskott på
Lottovinsten, så att Lottovinsten totalt kan uppgå till 1 000 000 kr. Kund som har 7 rätt får lika mycket
(som kund med 6 rätt + tillägg enligt ovan får i tillskott) i tillskott på vinsten om denne kund har spelat på
Joker i dragningen där Miljonregnet faller ut.
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Det spel (dvs. Lottorad och jokernummer angivna i ett och samma spel) som vinner Drömvinsten ska inte
få tillägget från Miljonregnet.
Ett och samma spel kan inte generera mer än ett tillägg från Miljonregnet per dragningsdag.
För den sammanlagda vinstsumman för Miljonregnet gäller per dragningsdag en övre begränsning om
50.000.000 kr. Skulle den sammanlagda vinstsumman vara så stor att den, beräknad med belopp enligt
ovan, överstiger 50.000.000 kr ska för den ifrågavarande vinstgruppen de i vinstplanen angivna beloppen
för reduceras så att den sammanlagda vinstsumman blir lika med 50.000.000 kr.
Vid Drömvinstutfall på både Lotto 1 och Lotto 2 samma dragningsdag skall upp till 50 000 000 kr delas
mellan vinnare 6 rätt + tillägg och 7 rätt (exklusive Drömvinstvinnarna) i de fall 50 000 000 kr räcker för
att varje vinnare sammanlagt (ord utdelning + Miljonregnet) skall erhålla 1 000 000 kr. I de fall 50 000 000
kr ej är tillräckligt för att vinnare 6 rätt + tillägg och 7 rätt (exklusive Drömvinstvinnarna) skall erhålla 1 000
000 kr var delas 50 000 000 kr med antalet vinnare 6 rätt plus tillägg och 7 rätt (exklusive
Drömvinstvinnarna).

3.4 B Andra Chansen efter Drömvinsten (ersätter regler för Miljonregnet i 3.4
från och med omgång med dragning 18 november 2020)
Andra Chansen efter Drömvinsten är en dragning som kommer att generera ett antal miljonvinster till
kund. Dragningen sker alltid lördagen veckan efter Drömvinstutfall. Alla omgångar efter att Drömvinsten
fallit ut till och med dragningsomgången ingår därmed i Andra chansen efter Drömvinsten. Varje spelad
rad, i Lotto 1 och Lotto 2 som spelats med Joker i dessa två eller tre omgångar, deltar i dragningen med
chans att vinna en miljon i Andra Chansen efter Drömvinsten. Faller Drömvinsten ut ytterligare en gång
under perioden mellan ett Drömvinstutfall och en dragning i Andra Chansen efter Drömvinsten, så
aktiveras inte en ny omgång av Andra Chansen efter Drömvinsten. Endast en omgång av Andra
Chansen efter Drömvinsten kan pågå åt gången. Andra Chansen efter Drömvinsten fonderas med
pengar från Drömvinstfond Lotto Tillägg, där det avsatta beloppet fördelas till vinster i Andra Chansen
efter Drömvinsten under licensperioden. Antalet dragna miljonvinster är beroende av hur mycket
vinstmedel som finns fonderat i fonden ”Lotto Tilläggsfond”. Antalet miljonvinster vid dragningen av Andra
Chansen efter Drömvinsten varierar över tid.
Tidigare omnämnt ”Miljonregnet” utgår till förmån för ”Andra Chansen efter Drömvinsten”. Saldot från
fonden ”Lotto Tilläggsfond” nyttjas från och med 2020-11-18 för Andra Chansen efter Drömvinsten.

3.5

Andra Chansen

Kund som spelar Lotto med Joker deltar automatiskt i Andra Chansen. Varje år genomförs minst två
dragningar av Andra Chansen vid tillfällen som Svenska Spel beslutar. Tidpunkten för dragningstillfället
beslutas före första ordinarie Spelomgång i den aktuella perioden för dragningen.
Alla Lottorader som spelats under en given period omvandlas till löpnummer som alla deltar i en
extradragning, där vinnande löpnummer vinner uppsatt pris. För det fall en rad deltar i fler än en
Spelomgång (flerveckorsspel) deltar Kund med det antal rader och veckor flerveckorsspelet gäller för
under den aktuella perioden. Skulle flerveckorsspelet sträcka sig förbi tillfället för Andra Chansendragningen kommer de rader som hänför sig till perioden efter senaste Andra Chansen-dragningen delta
i nästa Andra Chansen-dragning. Ett eller flera löpnummer vinner i Andra Chansen. Antal vinnande
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löpnummer i varje dragning beslutas av Svenska Spel. En rad kan endast vinna en miljon, men en kund
med flera rader kan vinna flera miljoner.
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