
Lotterivinst – Skattefri eller inkomst av tjänst?  Jonsson & Olsson 
 
 

 1

      
 

 
                   
Sektionen för hälsa och samhälle 
    
Handledare: Univ. Adjunkt Bengt Åkesson 
Datum: 2008-06-04 
Filosofie kandidatuppsats i 
Handelsrätt/Skatterätt    
                                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Lotterivinst 
- Skattefri eller inkomst av tjänst? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josefin Jonsson  
Katarina Olsson 
 



Lotterivinst – Skattefri eller inkomst av tjänst?  Jonsson & Olsson 
 
 

 2

Förkortningar 
 

Ds Departementsserien 

GLL Lotterilagen (1982:1011) 

IL  Inkomstskattelagen 

KL  Kommunalskattelagen 

KM:t  Kunglig majestät 

LL  Lotterilagen (1994:1000) 

Prop. Proposition 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SIL  Lag om statlig inkomstskatt 

SOU  Statens offentliga utredningar 



Lotterivinst – Skattefri eller inkomst av tjänst?  Jonsson & Olsson 
 
 

 3

Sammanfattning 

 

Har ni egentligen någon aning om hur mycket svenska folket satsar på spel och lotterier i 

Sverige? Tror ni på att under år 2006 omsatte svenska lotterier ungefär 36 262 miljoner 

kronor före utbetalning av vinster? Det är därför av stort intresse för samhället att få veta hur 

vinster från alla dessa spel ska behandlas. Syftet med uppsatsen är att beskriva var gränsen går 

för vad som är en skattefri vinst från lotteri och vad som är en skattepliktig inkomst av tjänst 

för privatpersoner. Gällande rätt har tolkats utifrån förarbeten, doktrin, praxis samt 

lagstiftning. Legalitetsprincipen gör att varje enskild skattskyldig får ett skydd genom att skatt 

inte kan tas ut om det inte finns stöd i lag. IL 8 kapitlet 3 § säger att vinster i svenska lotterier 

är skattefria och LL 3 § definierar lotteribegreppet. Lotteri är när en eller flera deltagare kan 

få en vinst som är till högre värde än vad de övriga deltagarna kan erhålla exempelvis 

gissning, kortspel, lottning, vadhållning och liknande. Vid bedömning om det är ett lotteri är 

det inte bara slumpen som avgör utan även verksamhetens allmänna karaktär. Det klassas som 

tävling om ett prestationsmoment krävs för att vinna. Prestationsmoment är det om vinnaren 

bedöms för sin individuella prestation enligt redan bestämda grunder och utgången får inte 

påverkas av slumpen. Det förekommer även en kombination av slump och prestation. Det ses 

som en tävling om slumpmomentet föregår prestationsmomentet och ett lotteri om 

prestationsmomentet föregår slumpmomentet. Det kan ses ett tydligt mönster i hur 

domstolarna gör sina bedömningar. Domstolarna börjar med att reda upp om tävlingen beror 

på slump eller prestation eller om det rent av är en kombination av dessa. De tar inte bara 

hänsyn till den större eller mindre graden av slump utan hänsyn tas även till den allmänna 

karaktären. Domstolarna använder sig av vad aktuell doktrin säger vid sina bedömningar. I 

uppsatsen har det uppenbarat sig att de olika instanserna i det enskilda rättsfallet inte är eniga. 

Av de nio aktuella rättsfallen är det endast i tre rättsfall som samtliga instanser gör samma 

bedömning. Det förekommer även skiljaktighet inom instanserna. Det är i uppsatsen svårt att 

göra bedömning om var gällande rätt sätter gränsen mellan inkomst av tjänst och ett lotteri. 

Stark kritik bör riktas mot lagstiftningen, då inte ens domstolarna som är kunniga på området 

kan göra likadana bedömningar. Hur ska då hela svenska folket kunna förstå hur lagstiftaren 

har tänkt när inte ens högsta instansen inom rättsväsendet är överens i frågan? 
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Förord 

 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Bengt Åkesson för bra och konstruktiv handledning under 

uppsatsens gång. Vi vill även tacka för vägledningen vi fick under uppsatsarbetet. Tack till 

nära och kära för att ni har läst och gett kommentarer till uppsatsen. 

 

 

 

Kristianstad, juni 2008 

 

Josefin Jonsson Katarina Olsson 
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1. Inledning 
 

Var går gränsen för vad som är en skattefri lotterivinst från lotteri och vad som är en 

skattepliktig inkomst av tjänst? Otroliga summor pengar omsätts varje år på spel och lotterier 

i Sverige och därför är det av stor vikt för hela svenska folket att få veta vad som händer med 

deras vinster. Den rättsdogmatiska metoden har använts för att ta reda på vad gällande rätt 

säger om problemet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Har ni egentligen någon aning om hur mycket svenska folket satsar på spel och lotterier i 

Sverige? Tror ni på att under år 2006 omsatte svenska lotterier ungefär 36 262 miljoner 

kronor före utbetalning av vinster1? Det motsvarar inte mindre än 906,55 miljoner Bingolotter 

á 40 kronor. Det är därför av stort intresse för samhället att få veta hur vinster från alla dessa 

spel ska behandlas. Måste jag betala skatt? Är inte detta en skattefri lotterivinst? Vad betyder 

det att jag som vinnare eventuellt ska betala skatt på vinsten?  

 

På spel lägger svenskarna i genomsnitt 2,8 procent av sin disponibla inkomst. Den 

genomsnittliga nettoförbrukningen är cirka 1,4 procent av den disponibla inkomsten om 

hänsyn tas till återbetalningen av vinsten.2 

 

Vadhållning, poker och kasino som är anordnade för allmänheten klassas som ett lotteri och i 

Sverige är lotterier inte skattepliktiga. Om du är osäker på om spelet du vunnit är anordnat 

inom EU/EES eller utanför, ska du enligt Skatteverket kontakta arrangörerna. Är du osäker 

kan du kontakta Skatteverket och låta dem utreda hur vinsten ska beskattas.3 

 

LL (1994:1000) trädde i kraft den 1 januari 1995. Till lotterier räknas alla sorters spel där 

möjligheten till vinst beror på slumpen. Exempel är bingospel, tips, roulettspel och totospel.4 

Utbudet av lotterier och spel ökar och förändras ständigt. Utformningen av nya spel är ofta 

                                                 
1 www.lotteriinspektionen.se  
2 SOU 1992:130 s. 234 
3 www.skatteverket.se  
4 Prop. 2002/03:93 s. 13 
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sådana att det inte krävs större kunskaper och utfallet styrs oftast av slumpen.5 ”Lotterilagen 

utgör den generella regleringen av spel och lotterier i Sverige. Lagen omfattar förutom 

sedvanliga lotterier även t.ex. vadhållning, automatspel, kortspel, roulettspel, bingospel och 

kedjebrevsspel.”6 

 

Om någon vinner ett pris i en tävling eller i ett lotteri där det står att eventuell vinstskatt 

betalas av vinnaren, hur betalas denna eventuella vinstskatt? Begreppet ”vinstskatt” existerar 

inte enligt Skatteverket utan det som kan bli aktuellt för vinnaren är att vinsten ska tas upp i 

deklarationen som inkomst. Vinnaren bör vända sig till sitt lokala skattekontor på sin ort för 

att få hjälp med hur vinstskattsproblematiken ska lösas.7 

 

De flesta personer börjar delta i tärningsspel och andra spel där slumpen har en stor eller liten 

roll för utgången redan när de är barn. Intresset för spel och lotteri behåller sen många under 

hela livet.8 I samhället fyller lotterier och spel uppenbart en funktion. ”En mycket stor del av 

den svenska befolkningen spelar mer eller mindre regelbundet och för de allra flesta är spel 

och lotterier ett slags nöje eller till och med en social aktivitet; man betalar insats i lotteriet 

inte i första hand för att få ett ekonomiskt utbyte utan snarare för att få spelupplevelsen.”9 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva var gränsen går för vad som är en skattefri vinst från lotteri 

och vad som är en skattepliktig inkomst av tjänst för privatpersoner.  

 

1.3 Metod 
Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas för att uppnå uppsatsens syfte. Detta 

innebär att gällande rätt kommer att tolkas utifrån förarbeten, doktrin, praxis samt 

lagstiftning.10 I många fall är lagarna kortfattade och då är förarbetena till för att få en 

förståelse för hur lagstiftaren har tänkt.11 I uppsatsen kommer förarbetena att användas för att 

                                                 
5 SOU 2000:50 s. 58 
6 SOU 2006:11 s. 49 
7 www.skatteverket.se  
8 SOU 1992:130 s. 72 
9 SOU 2006:11 s. 125 
10 Peczenik 1995 s. 33-35 
11 Ibid s. 40-41 
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förstå hur lagstiftaren har tänkt. Domstolen har i det enskilda fallet många gånger svårt att 

avgöra om en viss lagregel är tillämplig. Detta kan vara fallet om regeln består av vaga 

uttryck. Rättspraxis och förarbetena kan användas för att tolka regeln. Det är av stor betydelse 

om det är en underordnad domstol eller en överinstans som lämnar avgörandet.12 I uppsatsen 

kommer mål från Regeringsrätten att väga tungt i slutsatserna. Kammarrättens avgöranden är 

också av betydelse då Regeringsrätten har valt att inte lämna prövningstillstånd för fallen.  

 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av legalitetsprincipen, därefter kommenteras kort 

aktuella paragrafer i IL och LL. För att få en bredare förståelse gås relevanta rättsfall igenom 

samt förarbeten och doktrin behandlas. Utifrån detta kommer slutsatser att dras om var 

gränsen går mellan vad som är ett lotteri och inkomst av tjänst enligt gällande rätt.  

 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen har avgränsningar gjorts för att inte komma för långt ifrån uppsatsens syfte. 

Uppsatsen kommer inte att behandla vinster som uppkommer vid anordning av lotterier och 

tävlingar exempelvis ideella föreningars försäljning av Bingolotter. Avgränsning har även 

gjorts mot utländska lotterivinster, premieobligationer, tillstånd att anordna lotterier, tävlingar 

för anställda inom företag, marknadsföring av lotterier samt åldersgräns för att delta i lotterier. 

Ett annat problem är spelberoende, men det lämnas utanför denna uppsats. 

 

1.5 Definitioner 
Författarna är fullt medvetna om att Skatteverket tidigare har haft olika namn som 

Riksskatteverket och Skattemyndigheten, men genomgående genom arbetet kommer 

Skatteverket att användas.  

 

Domskäl i uppsatsens rättsfall som baseras på KL kommer i texten att behandlas som KL, 

även om paragrafen numera återfinns i IL. KL 19 § motsvarar i IL 8 kapitlet 3 § och KL 31 § 

motsvarar i IL 10 kapitlet 1 §. 

 

                                                 
12 Bernitz et al, 2006 s. 119 
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1.6 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 behandlas uppsatsens allmänna del och bakgrund. Kortfattat beskrivs aktuella 

paragrafer i IL och LL. 

 

Kapitel 3 beskriver uppsatsens problemställning om var gränsen går mellan vad som är en 

skattefri vinst från lotteri och vad som ska beskattas som inkomst av tjänst. 

 

I kapitel 4 redogörs för den aktuella doktrinen samt förarbetena till IL och LL. Doktrinen 

består bland annat av kommenterad lagtext och artiklar. Förarbetena utgörs av prop., SOU, Ds 

och myndigheters promemorior.  

 

I kapitel 5 presenteras aktuella rättsfall från Regeringsrätten och Kammarrätterna som tar upp 

gränsdragningsproblemet mellan ett lotteri och inkomst av tjänst. 

 

I kapitel 6 analyseras uppsatsens aktuella doktrin och praxis. Utifrån analysen dras slutsatser 

om gällande rätt. 
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2. Allmän del och bakgrund 
 

Inledningsvis ges en kort beskrivning av legalitetsprincipen. Därefter kommenteras aktuella 

paragrafer i LL och IL. 

 

 

2.1 Inledning 
Inom skatterätt uttrycks legalitetsprincipen allmänt med satsen nullum tributum sine lege, det 

vill säga ingen skatt utan stöd i lag. Legalitetsprincipen gör att varje enskild skattskyldig får 

ett skydd genom att skatt inte kan tas ut om det inte finns stöd i lag. En annan positiv aspekt 

med legalitetsprincipen är att även hela kollektivet av skattebetalare skyddas genom att 

domstolar och Skatteverket inte ska visa större generositet än vad lagen medger.13 Beskattning 

får endast ske på sådan inkomst som kan hänföras till tjänst, kapital eller näringsverksamhet 

enligt IL. All annan inkomst är skattebefriad enligt svensk lagstiftning.14  

 

2.2 Inkomstskattelag (1999:1229) 
Den 1 januari 2000 trädde IL i kraft och IL tillämpades första gången vid 2002 års taxering.15 

35 olika skattelagar och framförallt KL och SIL har bildat IL. Syftet med att bilda IL var att 

lagstiftningen skulle bli överskådlig och språkligt moderniserad.16  

 

I IL 8 kapitlet finns inkomster som enligt lagstiftningen är undantagna från beskattning. 

Vinster i svenska lotterier är skattefria enligt IL 8 kapitlet 3 §. Istället för att vinnaren i ett 

lotteri ska beskattas för sin vinst uttas skatt av lotteriarrangören enligt lag (1991:1482) om 

lotteriskatt.17 Det behöver inte alltid vara att skatt uttas av lotteriarrangörerna då exempelvis 

TV-program undantas från lotteriskatt. Exempel är Stora Famnen i RÅ 1995 ref. 100. 

 

Däremot ska, enligt IL 42 kapitlet 25 §, utländska vinster överstigande 100 kronor beskattas i 

inkomstslaget kapital. Detta är dock tvivelaktigt eftersom lotterier är skattebefriade, men 

                                                 
13 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, SN, 2004 s. 656-663 
14 Lodin et al, 2005 s. 67 
15 Hulgaard, En ny inkomstskattelag, SN, 2000 s. 3-9 
16 Prop. 1999/2000:2 s. 1 
17 Lodin et al, 2005 s. 72 
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förklaringen är att Sverige inte kan kräva den utländska anordnaren av lotteri på svensk skatt. 

Troligtvis strider detta mot EG-fördraget då Finland, som har identisk lag på den här punkten, 

har fällts av EG-domstolen i Lindman-målet C-42/02, som säger att detta är diskriminerande 

mot utländska lotterier.18 Förslag har lagts fram om att vinster från utländska lotterier 

anordnade inom EES-länder ska vara skattefria i Sverige om lotteriet står under offentlig 

kontroll eller om anordnaren har erforderligt tillstånd.19  

 

IL 8 kapitlet 3 § 

Vinster i svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska premieobligationer är skattefria. 

2 st. Detsamma gäller vinster i utländska lotterier som avses i 1 § andra stycket lagen 

(1991:1482) om lotteriskatt. 

 

Vinster är skattepliktiga i inkomstslaget tjänst om ett visst mått av skicklighet avgör vem som 

vinner.20 

 

IL 8 kapitlet 4 § 

Tävlingsvinster är skattefria om de 

- inte hänför sig till anställning eller uppdrag, 

- inte består av kontanter eller liknande, och 

- avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet 

avrundat till närmaste hundratal kronor. 

 

Tävlingsvinster är vinster i idrottstävlingar och liknande.21 

 

IL 10 kapitlet 1 § 

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte 

skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. 

 

Exempel på tillfälliga inkomster som beskattas i inkomst av tjänst är bland annat vinster i 

tävlingar och ersättning för lösta prisuppgifter. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen 

                                                 
18 Lodin et al, 2005 s. 72-73 
19 Andersson et al, 2007 s. 225 
20 Blom et al, 2006/07 s. 3547 
21 Ibid s. 3547 
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mellan näringsverksamhet och tjänst. Det brukar krävas att verksamheten drivs varaktigt, 

självständigt och i vinstsyfte för att intäkten ska hänföras till näringsverksamhet och inte till 

tjänst.22 

 

2.3 Lotterilag (1994:1000) 
Den nuvarande LL trädde i kraft den 1 januari 1995 och ersatte den tidigare lagen från 1982. 

Dagens lotterilagstiftning från 1995 bygger på den tidigare lotterilagstiftningen från 1982 

vilken i sin tur byggde på lotteriregleringen från 193923. 

 

1939 års lotteriförordning sägs vara stommen till lotterilagstiftningen som finns idag. Lotteri 

fick inte anordnas av allmänheten om inte KM:t gav tillstånd till det. Definitionen av lotteri 

var ”företag däri, efter lottning, gissning, vadhållning eller jämförligt av slumpen helt eller 

delvis beroende anordning, en eller flera deltagare kunde erhålla vinst till högre värde än det 

som kunde erhållas av en var av deltagarna24”. Marknads- och tivolinöjen som 

ringkastningsanordning, mekaniska spelapparater och skjutbanor, som var förenade med 

sådana vinstmöjligheter som nämnts skulle också betraktas som ett lotteri. Förordningens 

bestämmelser skulle inte tillämpas på svenska statens premieobligationer.25 

 

Vid GLL var definitionen av lotteri som i förordningen, men med tillägg av kedjebrevsspel 

och ”liknande spel”.  

 

En verksamhet måste uppfylla ett antal krav i LL för att vinster ska anses härröra från ett 

lotteri. Dessa krav finns i LL 3 § och lyder enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Blom et al, 2006/07 s. 3549-3550 
23 Prop. 2002/03:93 s. 35-37 
24 SOU 2000:50 s. 50 
25 Ibid s. 50-52 
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3 § 

Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan 

insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. 

 Till lotteri hänförs 

1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden, 

2. marknads- och tivolinöjen,  

3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande 

spel. 

 Vid bedömning av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens 

allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det 

enskilda fallet. 

 Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel. Lag (1996:1168) 
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3. Problemställning 
 

I detta avsnitt behandlas uppsatsens problemställning. Vad är ett lotteri samt var går gränsen 

mellan inkomst av tjänst och skattefri lotterivinst? 

 

 

Är det ett lotteri eller inte? Var går gränsen för vad som är en skattefri vinst från lotteri och 

vad som är en skattepliktig inkomst av tjänst? 

 

Vad som är ett lotteri kan utläsas i LL och i IL kan läsas vad som definieras som inkomst av 

tjänst. När det finns väl definierat i lagen, varför uppstår då ett problem med var gränsen går? 

Vad ska göras för att det ska bli enklare att dra gränsen?  För att vara ett lotteri krävs det att 

det är slumpen och den allmänna karaktären som avgör26. Hur vet jag att den allmänna 

karaktären i min verksamhet är att se som ett lotteri? När det är inkomst av tjänst är det en 

prestation som utförs27. Vet någon var gränsen går för vad som är slumpen och vad som är 

prestation? Det förekommer även en kombination av slump- och prestationsmoment och detta 

har domstolarna tagit ställning till i några rättsfall28. Vad väger tyngst, är det slumpen eller 

prestationen?  

 

I ett fall29 har domstolen dömt vinsten som lotterivinst och därmed skattefri, men ändå har 

vinnaren varit tvungen att betala skatt. Denna skatt utgår för medverkan i TV-program. Finns 

det något sätt att komma ifrån ersättning för medverkan i TV-program? Hur mycket krävs för 

att anses ha deltagit i TV-programmet?  

 

I vissa tävlingar krävs det användning av sin individuella kunskap för att vinna30. Innebär 

detta en prestation?  För att vinna en tävling krävs det ibland arbetsprestation och skicklighet. 

Vad är egentligen prestation och skicklighet? Var går gränsen för vad som är en prestation?  

 

                                                 
26 LL 3 § 3:e stycket 
27 www.lotteriinspektionen.se  
28 Exempelvis RÅ 1991 not 163 
29 RÅ 1995 ref. 100  
30 www.lotteriinspektionen.se  
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LL har definierat lotteribegreppet, vilket IL inte har gjort och IL hänvisar inte heller till LL:s 

definition.31 Hade det underlättat för gränsdragningen om IL också hade haft en definition av 

lotteribegreppet? 

 

Lotteribegreppet har behandlats var för sig och tillsammans av bland annat 

Lotteriinspektionen, Skatteverket och Konsumentverket och de har gett ut information för att 

alla ska förstå var gränsen går för vad som är ett lotteri och en tävling32. Om myndigheterna 

tillsammans har gett handledning för vad de anser är ett lotteri och vad som är en tävling, hur 

kan då problem var gränsen går uppkomma? Information om vad som är ett lotteri hittas i LL 

och hos Lotteriinspektionen, Konsumentverket och Skatteverket. Information om var gränsen 

går kan fås från flera myndigheter och lagen säger var gränsen går, hur kan problem om var 

gränsen går då uppstå? 

                                                 
31 SOU 2006:11 s. 216-218 
32 www.lotteriinspektionen.se   
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4. Doktrin och förarbeten 
 

I detta avsnitt bearbetas doktrin och förarbeten på området. Gränsen för vad som är ett 

lotteri och inkomst av tjänst beskrivs. Sambandet mellan IL och LL förklaras, för att förstå 

hur de hör ihop. För att förstå hur lagstiftaren tänkt beskrivs i detta avsnitt förarbetena till 

LL och IL. Lagarna är ofta kortfattade och då finns förarbetena för att bättre förstå hur 

lagstiftaren har tänkt. 

 

 

4.1 Skillnad mellan spel, tävling och lotteri 
Det förekommer i olika medier arrangemang som kan betraktas som en tävling eller ett lotteri. 

Skatteverket, Lotteriinspektionen och Konsumentverket har gått ihop och sammanställt 

information för att ge hjälp på vägen.33 

 

Lotteri är när en eller flera deltagare kan få en vinst som är till ett högre värde än vad de 

övriga deltagarna kan erhålla.34 För att det ska anses som ett lotteri behöver deltagarna inte 

erlägga någon insats och anordnaren behöver inte åsyfta någon vinning ekonomiskt sett. Detta 

gör att både reklamlotterier och stimulanslotterier är att se som lotterier. Som reklamlotteri 

räknas ett kommersiellt lotteri, vilket anordnas i säljfrämjande syfte. Ett lotteri som har som 

huvudsyfte att gynna en viss verksamhet utan att anordnaren erhåller någon behållning räknas 

som stimulanslotterier.35 För att det ska vara fråga om ett lotteri finns det inget krav på att ett 

slumpmoment ska väga över ett skicklighetsmoment.36 

 

Till lotteri räknas gissning, lottning, kortspel, roulettspel, bingospel, vadhållning, marknads- 

och tivolinöjen, automatspel, tärningsspel och kedjebrevsspel. När bedömningen ska göras om 

det är ett lotteri är inte bara slumpen avgörande utan även verksamhetens allmänna karaktär. 

Det behöver inte ligga ett vinstsyfte bakom för att det ska klassas som ett lotteri.37 

 

                                                 
33 www.lotteriinspektionen.se  
34 Ibid  
35 Handledning för punktskatter 2005 s. 412; Prop. 1993/94:182 s. 52-53 
36 Prop. 1981/82:170 s. 29 
37 www.lotteriinspektionen.se  
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För att se skillnaden mellan en tävling och ett lotteri är det avgörande vad deltagarna behöver 

göra för att vinna. Krävs det ett prestationsmoment för att vinna klassas det som en tävling. 

Om vinnaren utses genom slumpmoment klassas det som ett lotteri. Prestationsmoment är det 

om vinnaren bedöms för sin individuella prestation enligt redan bestämda grunder och 

utgången får inte påverkas av slumpen. Om det skulle vara ett arrangemang med en 

kombination av slump- och prestationsmoment ses det enligt praxis som ett lotteri om 

prestationsmomentet föregår slumpmomentet. Det ses som en tävling om slumpmomentet 

föregår prestationsmomentet om inte antalet tävlingsdeltagare genom slumpmomentet blir 

begränsat så att alla dessa tävlingsdeltagare erhåller vinster.38 Tävlingar där deltagarnas 

yrkesskicklighet är avgörande exempelvis idrottstävlingar och litterära tävlingar är inte att se 

som ett lotteri. Till lotteri räknas bland annat bingospel, tombolalotterier och automatspel. Vid 

vissa arrangemang är det svårt att avgöra om det är ett prestations- eller slumpmoment eller 

rent av en kombination av dessa som är avgörande för utgången i tävlingen. Detta kan 

exempelvis vara när deltagaren ska gissa antalet bönor i en burk eller när den tävlande i en 

reklamtävling ska säga vem som kommer att utföra en viss prestation, exempelvis vem som 

gör första målet i en fotbollsmatch. Domstolen har i flera sådana fall39 ansett att avgörandet 

beror till större del på gissning än skicklighet vid bedömning och har därför ansetts utgöra 

lotterier.40 

 

Vid tävlingar där vinnaren utses med en kombination av slumpen och deltagarens prestation, 

är avgörande för bedömningen i vilken ordning momenten inträffar.41 Lotteriutredningen har 

uttalat att arrangemang är att se som ett lotteri om prestationsmomentet föregår 

slumpmomentet.42 Det innebär att tävlingar där den slutliga vinnaren utses genom dragning 

eller liknande är ett lotteri. När deltagaren ska lösa både uppgifter och skriva en reklamtext är 

det inte fråga om något lotteri. Tävlingsarrangören sorterar då bort alla som angett felaktiga 

svar på uppgiften och vinnare blir den som anses ha ett reklambidrag som har störst värde. 

Dessa vinster ska vinnaren inkomstbeskattas för.43 Vid korsords- och rebustävlingar utses 

                                                 
38 www.lotteriinspektionen.se  
39 NJA 1910 s.98; NJA 1947 s. 655 
40 Handledning för punktskatter 2005 s. 412 
41 Ibid s. 412 
42 Prop. 1981/82:170 s. 30 
43 Handledning för punktskatter 2007 s. 4 
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vinnaren genom lottdragning bland alla rätta inkomna svar och därför anses det som ett lotteri, 

prestationsmomentet är före slumpens påverkan.44 
 

När det är fråga om olika pristävlingar är det inte slumpen som ska påverka utgången, utan det 

handlar om att deltagaren ska prestera något för att vinna. Det ska i förväg finnas klara 

grunder och deltagaren ska bedömas efter sina individuella prestationer. Att prestera något 

kan exempelvis vara att skriva en slogan, måla en sommarbild, svara på kunskapsfrågor, lösa 

ett korsord, lösa en gåta eller hitta på ett namn. Om flera deltagare kommit fram till likvärdiga 

eller samma resultat som ger dem rätt till pris, ska deltagarna få likvärdiga eller likadana 

priser. Om tävlingen kan avgöras så att det bara blir en vinnare, då ska det göras genom en 

utslagstävling. Arrangören får inte avgöra vem som vinner genom lottning eller där det är 

slumpen som avgör för då blir tävlingen ett lotteri. Om det före prestationsmomentet är ett 

lotterimoment som ska ta fram deltagarna till finalomgång, ska det avgöras om det är en 

tävling eller ett lotteri. Det fokuseras på det utslagsgivande slumpmomentet och hur det ser ut. 

Om alla blir försäkrade att få pris och antalet tävlande begränsas mycket genom lottdragning 

ses det som ett lotteri, detta eftersom pristagare har bestämts genom framlottning.45 

Pristävlingar innehåller ett eller flera prestationsmoment. Kunskapsfrågor är ett exempel på 

prestation, men det får inte finnas svarsalternativ exempelvis 1, X, 2-frågor.46 Regeringsrätten 

har beslutat att vinsterna i RÅ 1995 ref. 100 avseende Bonuschansen inte ska kunna anses 

utgöra ersättning för prestationen då tävlingsdeltagandet innebar en begränsad 

minnesprestation.47 

 
Spel är både skicklighetsspel samt att utgången i spelet beror på slumpen och båda faktorerna 

påverkar utgången. Tävling används i verksamheter där deltagarnas skicklighet avgör och 

slumpen inverkar tillfälligt. I LL menas med tävling att flera deltagare genom prestation och 

inte av slumpen konkurrerar om vinsten. Spel används i LL på flera ställen, även som 

sammansättningsled exempelvis automatspel.48 

 

Skatteverket bedömer att för att avgöra om pokerspel ska inkomstbeskattas måste frågan om 

pokerspel är ett lotteri enligt LL:s mening först redas ut. Är det ett lotteri är det skattefritt. 
                                                 
44 Handledning för punktskatter 2005 s. 413 
45 www.lotteriinspektionen.se  
46 SOU 2000:50 s. 102 (Konsumentverkets promemoria 1995) 
47 Melz, A Inkomstskatt, SN, 1996 s. 317 
48 Schwalbe, 1985 s. 31-33 
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Lotteriinspektionen anser att pokerspel är ett hasardspel som bedöms vara ett lotteri då det 

anordnas för allmänheten. Med utgångspunkt i det bedömer Skatteverket att vinster i 

pokerspel som är anordnade för allmänheten ska anses vara lotterivinster. Detta gör att vinster 

från lotterier som anordnas i Sverige eller i övriga EU/EES inte kan inkomstbeskattas. 

Skatteverket bedömer att Poker-SM anordnade av statliga kasinon i Sverige ska ses som ett 

lotteri i enlighet med LL:s mening.49 
 

Skatt ska inte betalas för vinster som vinnaren inte tagit ut. I RÅ 1:75 har Regeringsrätten 

behandlat om ett vinstbevis ska anses vara en vinst och uttagna i och med att de lämnas till 

vinnaren. Vid en premiärvisning av ett fartyg erhöll slumpmässigt utvalda besökare ett 

vinstbevis som gav vinnaren två biljetter för resa med bolaget. Endast 188 av 212 utdelade 

vinstbevis löstes in. Bolaget ansåg att endast de 188 inlösta vinstbevisen skulle beskattas. 

Kammarrätten ansåg att vinsten skulle beskattas redan då vinnaren erhöll vinstbeviset. 

Regeringsrätten ändrade Kammarrättens dom och beslutade att vinstbevisen skulle beskattas 

först när vinsten löstes in.50     

 

4.2 Förarbeten till Lotterilagen 
Förarbetena till 1939 års lotteriförordning säger att om ett företag ska anses som ett lotteri bör 

hänsyn tas till den allmänna karaktären hos den anordning som företaget bygger på och inte 

med hänsyn till slumpen. Det finns inget krav på att slumpmomentet ska överväga 

skicklighetsmomentet för att det ska ses som ett lotteri.51 

 

År 1991 sammansattes en kommitté kallad Lotteriutredningen för att se över 

lotterilagstiftningen. Slutbetänkandet avlämnades i december 1992 (SOU 1992:130) och 

remissbehandlades samt sammanställdes i Ds 1993:74. Förslag lades fram av Regeringen om 

en helt ny LL.52  

 

Lotteriutredningen lämnade lagförslag om att lotteridefinitionen skulle vara uppdelad på tre 

paragrafer istället för en.53 Förslaget lämnades ut på remiss. Nästan alla remissinstanser var 

                                                 
49 ”Skatteverkets skrivelse Dnr 130 19427-05/111” 
50 Handledning för punktskatter 2005 s. 414 
51 Prop. 1939:76 s. 11 
52 Prop. 1993/94:182 s. 18 
53 Ibid s. 113 
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positiva till förslaget om en ny myndighet, Lotteriinspektionen. Det förekom endast någon 

invändning på Lotteriinspektionens befogenheter. Flertalet av remissinstanserna godkände 

förslaget om paragrafupplägget, men några remissinstanser däribland Svea hovrätt gav egna 

förslag på ändringar. Bland annat ansåg Svea hovrätt att 1 § 1:a stycket är överflödigt med 

tanke på 3, 4 och 5 § §.54 Lagrådet lämnade yttrande över lagförslaget. De ändrade 

lagförslaget om tre paragrafer för lotteribegreppet till en paragraf. Lagrådet ansåg att 

utredningens lagförslag vad gällde den lagtekniska utformningen var mager. Detta mynnade 

ut i att Lagrådet gjorde en helt ny sammanställning av lagen. Kommentar till kommitténs 

förslag i 3 §: ”Med tanke på bland annat ”kortspel” nämns i uppräkningen under punkten 3 

ifrågasätter Lagrådet om den i förhållande till gällande rätt (1 §) föreslagna avvikelsen, 

nämligen att orden ”helt eller delvis beror av slumpen” inte längre finns med i definitionen, är 

helt välbetänkt.”55 

 

Utredningen ville att LL skulle bli enklare att förstå och tillämpa. Detta genom att flera 

materiella regler skulle tas in i lagen. Förslaget av utredningen innebar bland annat att LL 

skulle få dubbelt så många paragrafer. Inledningsvis borde det därför finnas definitioner och 

tillämpningsområden. Syftet med lagstiftningen var att lotterier inte anordnas för obehöriga 

ändamål. Det fanns även ett konsumentintresse att bevaka.56  

 

Lotteri föreligger om: 

1. En eller flera deltagare ska kunna erhålla vinster. 

2. Deltagarna ska inte kunna erhålla lika värdefulla vinster även om vinsterna skulle vara 

lika mycket värda. 

3. Utgången ska inte påverkas av deltagarna, utan möjligheten till vinst ska helt eller 

delvis bero på slumpen. 

4. Lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande ska verksamheten byggas på. 

 

Om verksamheten ska ses som ett lotteri avgörs inte av den större eller mindre graden av 

slump, utan den allmänna karaktären.57 

 

                                                 
54 Ds 1993:74 s. 36-39 
55 Prop. 1993/94:182 s. 151-152 
56 SOU 1992:130 s. 261 
57 Ibid s. 102-103 
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I LL 3 § definieras lotteribegreppet och det motsvarar 1 § i GLL. Med tanke på exempelvis 

kortspel i den 3:e punkten ifrågasatte Lagrådet om det var genomtänkt att orden ”helt eller 

delvis beror på slumpen” inte längre skulle finns med i definitionen. Regeringen ansåg att 

slumpen framförallt ska beaktas vid bedömningen av om verksamheten är att se som ett lotteri 

eller inte. I första hand bör hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till 

slumpen. Slumpen är inte helt avgörande vid bedömning om det är ett lotteri eller inte. Även 

om vinstmöjligheterna inte till någon del beror på slumpen kan det vara ett lotteri, eftersom 

hänsyn även ska tas till verksamhetens allmänna karaktär.58 

 

Exempel på lotteri: 

- Deltagarna besvarar ett antal frågor och vinnaren utses genom lottning. 

- Vinnare blir den som svarar rätt först. 

- Det först öppnade rätta svaret blir vinnare. 

 

Rena skicklighetsspel där utgången är bestämd i förväg anses inte vara ett lotteri, exempelvis 

schack, biljard och bridge. Inte heller tävlingar av litterär eller konstnärlig art eller tävlingar 

där utgången beror på fysiska egenskaper, särskild utbildning eller yrkesskicklighet är att 

betrakta som lotterier. Tivoli- och marknadsnöjen är rena skicklighetsspel, men ska ändå ses 

som lotterier. Det krävs dock att spelet anordnas så att det kan inordnas under begreppet 

tivoli- och marknadsnöjen, men behöver följaktligen inte anordnads på en marknad eller ett 

tivoli. Aktiviteter som berörs är bland annat pilkastning, skjutbanor, bollkastning och 

ringkastningsanordningar.59 

 

Utredningen gav förslag på en lydelse i LL:s 3 § 2:a stycket 1:a punkten. I stället för ”lottning, 

gissning, vadhållning eller liknande förfarande” skulle den lyda ”lottning, gissning, 

vadhållning och liknande förfarande”. Vidare gavs förslag på att det skulle vara ”till lotteri 

hänförs” istället för ”genom”.60  

 

Regeringen hade som förslag att kopplingen mellan de olika lotterikategorierna och den 

allmänna lotteridefinitionen i LL skulle tas bort. Utredaren höll med om regeringsförslaget, 

                                                 
58 Prop. 1993/94:182 s. 52-53 
59 Ibid s. 52-53 
60 Prop. 1996/97:7 s. 3 
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men ville även att nummerspel skulle vara med i LL:s 3 §.61 Vidare gavs förslag på ändring i 

LL:s 3 § 2:a stycket 1:a punkten. Lydelsen ville utredaren skulle vara ”till lotteri hänförs” och 

ville lägga in nummerspel som en kategori. Det finns en lucka i lagen som bör fyllas i. Om 

inte kategorierna i 1-3:e punkterna inrymmer de aktiviteter som betecknas som ett lotteri finns 

det en lucka att täcka.62 De flesta remissinstanserna som har yttrat sig har varit positiva till 

förslaget. Kammarrätten i Göteborg föreslog att lagtexten borde bearbetas lite till, för de var 

tveksamma till att ändringen blev så tydlig som avsågs. Skatteverket menade att den 

föreslagna skrivningen gör lotteribegreppet diffust. Lotteriinspektionen ansåg att luckorna 

som finns i lagen bör fyllas i. Att införa nummerspel bland kategorierna var 

Lotteriinspektionen tveksam till. Detta eftersom nummerspel i många fall är att anse som en 

del av begreppet vadhållning.63  

 

Regeringen hade som skäl till förslaget att den allmänna definitionen av lotteri kopplas ihop 

med närmare angivna slag av lotteri. Vid en prövning om verksamheten var ett lotteri, skulle 

verksamheten anses vara ett lotteri om den allmänna definitionen var uppfylld och 

verksamheten kunde hänföras till någon av kategorierna av lotteri. Verksamhet som inte 

kunde hänföras till någon av kategorierna ansågs inte vara ett lotteri. Regeringen föreslog 

därför att kopplingen mellan de olika kategorierna och den allmänna definitionen av lotteri 

borde tas bort. I och med ändringen att ta bort kopplingen mellan kategorierna och den 

allmänna definitionen vidgas lotteribegreppet att även avse andra kategorier. 3 § 3:e stycket 

får en självständig ställning när prövning sker om en verksamhet ska anses som ett lotteri. 

3 § 2:a stycket är endast exempel och inte uttömmande när kopplingen har tagits bort.64  

 

Utredningen ansåg att det är möjligt att anordna de flesta lotterier via Internet och TV. 

Villkoren som finns idag på de olika lotterityperna ska gälla om lotteriet anordnas via Internet 

eller TV.65 

 

Insats, vinstchans, slumpen och verksamhetens allmänna karaktär är omständigheter som kan 

vara av intresse. Utredningens slutsats var att verksamhetens allmänna karaktär borde finnas 

kvar. Definitionen borde vara ”helt eller delvis beror på” slumpen för följden av vissa 

                                                 
61 Prop. 1996/97:7 s. 13-14 
62 Ds 1996:20 s. 6 och 59 
63 Prop. 1996/97:7 s. 13-15 
64 Ibid s. 13-15 och 24 
65 SOU 2000:50 s. 13 
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förfaranden, ”lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden”. Utredningen tyckte 

att ”liknande förfaranden” borde bytas ut mot ”därmed jämförliga förfaranden”, detta på 

grund av att det första uttrycket har fått en begränsad innebörd. I pristävlingar som består av 

slumpmoment, skicklighet eller prestation ska en helhetsbedömning göras om det är ett lotteri 

eller inte. Under LL 3 § 1-3:e punkter var det innan att det som stod uppräknat där var de 

verksamheter som sågs som ett lotteri. Idag är det som nämns i punkterna 1-3 bara exempel på 

lotterier.66  

 

De senaste åren har det blivit vanligt med lotterier över Internet. Det sker en utveckling av 

gamla och nya speltjänster, eftersom Internet och mobiltjänster utvecklas. Lotteri får inte 

anordnas i TV eller radio om det inte finns tillstånd för det. Regeringen gav förslag på att 

tillstånd att förmedla eller anordna lotterier med elektromagnetiska vågor, får enligt LL vad 

gäller egentliga lotterier ges om förutsättningarna uppfylls. Det var få remissinstanser som 

yttrade sig om detta. Lotteriinspektionen tyckte att det var Regeringen som skulle bestämma 

vilka spel som ska få förmedlas med elektromagnetiska vågor.  Nya tekniker får betydelse för 

hur kategoriseringen av spelen blir och vilka lagrum som tillämpas. I LL:s 3 § 2:a stycket kan 

kategoriseringarna få en annan betydelse. Enligt 2:a stycket hänförs till lotteri gissning, 

lottning, vadhållning eller liknande förfaranden, marknads- och tivolinöjen, roulettspel, 

kortspel, kedjebrevsspel, bingospel, automatspel, tärningsspel eller liknande spel. Vadhållning 

skulle enligt LL:s mening kunna bedrivas via TV eller Internet, det kan även gissning och 

lottning. Tillstånd av sådant slag kan vara svårt att förena med vissa allmänna regler i LL. Ett 

allmänt villkor för att få tillstånd att anordna ett lotteri är att tillståndet enligt LL:s 11 § ska 

avse ett visst område. TV-sändning kan begränsas geografiskt så det är acceptabelt enligt 

allmänna villkoret i LL:s 11 §. Att begränsa geografiskt till ett visst område när det gäller 

öppna nätverk som mobiltelefoni eller Internet kan vara svårt. Enligt LL:s definition av 

gissning, vadhållning, lottning samt liknande förfaranden finns det inte några avgörande 

hinder från att anordna via Internet. Utgångspunkten är att marknads- och tivolinöjen 

anordnas på plats och inte på distans, det ses som traditionella nöjen som pilkastning, 

bollkastning och skjutbana. Dessa nöjen anordnas på ett tivoli eller en marknadsplats. Om 

nöjena presenteras över Internet förlorar de karaktären av marknads- och tivolinöjen och går 

in under första definitionen av lotteri. Det kan då bli att vissa av dessa spel inte omfattas av 

LL och det kan ifrågasättas om spelet är ett lotteri eller inte, då skickligheten i en del av fallen 

                                                 
66 SOU 2000:50 s. 115-124 
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är avgörande för utgången. Bedömningen av om det är ett lotteri eller inte bör göras från fall 

till fall.67 Spelen i LL:s 3 § 2:a stycket 3:e punkten det vill säga roulettspel, kortspel, 

automatspel och tärningsspel som bedrivs via Internet kommer att tillhöra spelen i 

3 § 2:a stycket 1:a punkten. Det är de traditionella formerna av dessa spel som tas upp i 

3 § 2:a stycket 3:e punkten och inte de spel som presenteras på en datorskärm med en grafisk 

utformning som anspelar på traditionella versioner av spelen.68  

 

Lotteriutredningen menade att det fortsättningsvis borde vara verksamhetens allmänna 

karaktär som avgör om ett lotteri föreligger eller inte. Utredningen ansåg att det fanns en risk 

för att det skulle kunna skapas en gråzon om slumpen var avgörande för bedömningen. Den 

främsta anledningen var att om slumpens påverkan skulle anges kommer mycket fokus att 

läggas på att försöka fastställa grad av slump i varje enskilt fall. Som exempel nämnde 

utredningen poker över Internet som i rättspraxis hänförs till lotteri, men av arrangörerna 

själva ses som ett skicklighetsspel.69 

 

Lotteriutredningen ansåg att gränsdragning mellan lotteri och tävling på ett rimligt sätt endast 

kan avgöras i rättspraxis. Detta medför att Lotteriutredningen ansåg att det inte fanns någon 

mening att ändra i lagstiftningen.70  

 

4.3 Förarbeten till Inkomstskattelagen 
Den nuvarande lydelsen i IL 8 kapitlet 3 § är hämtad från KL 19 §. En motsvarande lydelse 

har funnits sedan KL kom till, men den nuvarande lydelsen utformades år 1945 genom 

prop. 1945:264. Den nya ändringen är att paragrafen även omfattar utländska lotterivinster 

upp till 100 kronor. Beloppsspärren finns i IL 42 kapitlet 25 §.71 

 

IL 8 kapitlet 4 § är den nuvarande lydelsen och den är hämtad från KL 19 §. Paragrafen 

infördes genom skattereformen år 1990, SOU 1989:33. Procentsatsen höjdes dock till de 

nuvarande tre procenten år 1992.72 

 
                                                 
67 Prop. 2001/02:153 s. 17-20 
68 Ibid s. 17-20 
69 SOU 2006:11 s. 224 
70 Ibid s. 228 
71 Prop. 1999/2000:2 s. 95 
72 Ibid s. 95  
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I IL 10 kapitlet behandlas gränsdragningen mot övriga inkomstslag. Till inkomstslaget tjänst 

hänfördes ursprungligen varje fast eller tillfällig arbetsanställning. Tillfälliga uppdrag däremot 

hänfördes till inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. År 1955 flyttades tillfälliga 

inkomster över till inkomstslaget tjänst i och med att ett särskilt schablonavdrag i tjänst 

infördes. Från och med då omfattar tjänst all tillfälligt bedriven inkomstgivande verksamhet. 

Lydelsen i IL 10 kapitlet 1 § är hämtad direkt från KL 31 §.73 

 

Inkomstslaget tjänst utvidgades genom 1990 års skattereform till att gälla alla ersättningar 

som kunde hänföras till egen prestation och eget arbete om inkomsten inte var undantagen 

från skatteplikten enligt KL 19 §. Inkomsten fick inte heller hänföras till inkomst av kapital 

eller näringsverksamhet.74  

 

4.4 Samband mellan Inkomstskattelagen och Lotterilagen 
Vinster i svenska lotterier är skattefria och det är även vinstdragning på svenska 

premieobligationer enligt IL 8 kapitlet 3 §. Denna regel har funnits i KL sedan denna lag kom 

till. Den som andordnar ett lotteri är den som beskattas med lotteriskatt enligt lagen 

(1991:1482) om lotteriskatt. För att en lotterivinst ska vara skattefri måste vinsten till 

övervägande del bero på slumpen och inte på skicklighet. Ersättning för en arbetsprestation 

får det inte vara för att det ska vara en skattefri vinst. Om det är en arbetsprestation inblandat 

ska vinsten beskattas som inkomst av tjänst.75  

 

Lotteribegreppet förekommer inte bara i LL utan även i bland annat IL 8 kapitlet 3 §. Denna 

paragraf säger att vinster i svenska lotterier är skattefria och paragrafen överfördes oförändrad 

från KL 19 §. Varken IL eller tidigare KL definierar lotteribegreppet eller har någon 

hänvisning till definitionen i LL. Regeringsrätten fann i rättsfallet RÅ 1991 not 163 att 

tolkningen av lotteribegreppet skulle ske i den då gällande GLL. Det förutsätts att 

lotteribegreppet i IL bör definieras på samma sätt som i LL. Är en verksamhet att se som ett 

lotteri enligt LL ska således vinsten för deltagaren vara inkomstskattebefriad.76  

 

                                                 
73 Prop. 1999/2000:2 s. 113 
74 Prop. 1989/90:110 s. 305-308; Andersson et al, 2007 s. 264 
75 Andersson et al, 2007  s. 224-226 
76 SOU 2006:11 s. 216-218 



Lotterivinst – Skattefri eller inkomst av tjänst?  Jonsson & Olsson 
 
 

 26

4.5 Gränsdragningsproblem 
Lodin et al. anser att LL 3 § är en vid definition och därför blir det problem med 

gränsdragningen för vad som är ett lotteri och vad som är inkomst av tjänst. Ett faktum som 

spelar stor roll vid bedömningen om det är ett lotteri är att det inte bara är slumpen som avgör 

utan även verksamhetens allmänna karaktär. Även om slumpen inte är helt avgörande har den 

en stor betydelse för gränsdragning mellan inkomst av arbetsprestation och ett lotteri.77 

 

Enligt praxis beskattas tävlingsvinster till följd av att vinnaren utfört en prestation som 

inkomst av tjänst. Detta innebär att exempelvis matchbonus, idrottspriser, priser från 

frågesport i TV och segerpremier i form av bland annat presentkort, nyttovaror och kontanter 

är skattepliktiga. I och med att beskattning sker har den skattskyldige rätt att göra avdrag för 

alla omkostnader. Till lotteri räknas däremot korsordstävlingar i tidningar där vinnaren dras 

genom lottning bland inkomna rätta svar eller de först öppnade kuverten med rätta svar blir 

vinnare. Enligt doktrin borde korsord som är så pass svåra att alla rätta svar belönas med pris 

ses som inkomst av tjänst eftersom inget slumpmoment avgör.78 

 

I promemorian till Civildepartementet framförde Lotteriinspektionen synpunkter angående 

gränsdragningen mellan ett lotteri och en tävling. Lotteriinspektionen anförde att gränsen 

mellan lotteri och tävling borde ha en klar skiljelinje. Förfaranden för att ta fram ett urval med 

hjälp av slumpen borde ses som ett lotteri.79 

 

Lotteribegreppet har kritiserats för att det har varit för vidsträckt och att sådant som inte borde 

ha omfattats av lotterilagstiftningen har gått igenom. Till begreppet tävling har det uppstått 

gränsdragningsproblem. För bland annat massmedielotterier har det uppkommit problem för 

var gränsen går mellan vad som är ett lotteri och vad som är en tävling. Tävlingar som har ett 

ganska litet skicklighetsmoment samt där tävlingen betraktas som ett lotteri och som 

förekommer i tidningar och radio är ganska vanligt. Högsta tillåtna vinstvärde i 

massmedielotterier är 1/60 basbelopp (cirka 600 kronor). En del av massmedielotterierna kan 

hänföras till reklamlotterier. Med reklamlotterier menas att de anordnas för att sälja en viss 

tjänst eller en viss vara. Vinsten i reklamlotterier överstiger ofta högsta vinstvärde i 

massmedielotterierna. Vinnaren i reklamlotterier utses genom att förfarandet beror till stor del 

                                                 
77 Lodin et al, 2005 s. 73-74 
78 Ibid s. 73-74 
79 Promemoria till Civildepartementet (SOU 2000:50 s. 57-59) 
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på slumpen. I reklampristävlingar utses vinnaren genom bedömningen av den individuella 

prestationen. Om det skulle införas ett krav på att insats för lotterier ska föreligga skulle 

reklamlotterier hamna utanför LL. Lotteribegreppet begränsas om krav på insats skulle 

införas, då skulle det ske en ökning av reklamlotterier och minska andra lotterier enligt 

utredningen. Utredningen tycker inte att den utvecklingen är bra eftersom Staten vill stärka 

föreningslivets ställning på lotteriområdet. På grund av detta anser inte utredningen att 

insatsfrågan ska ändras.80 På ett paket frukostflingor fanns en reklamtävling, som gick ut på 

att skriva en slogan. En jury skulle utse vinnaren. Enligt praxis leder vinster i slogantävlingar 

till inkomstbeskattning. Om inget har avtalats om skatten och avgifter, blir det förmodligen 

vinnaren som får betala skatten och eventuella avgifter. I reklamtävlingen på 

frukostflingorpaketet fick vinnaren vinsten skattad och klar, men egenavgifterna kom säkert 

som en överraskning.81  

 

I den praktiska tillämpningen har gränsen för vad som är ett lotteri och vad som är en tävling 

vållat problem. I lotterier är det slumpen som avgör utgången. I tävlingar är det skicklighet 

eller prestation som är avgörande. Slump definieras som ett resultat av omständigheter som 

inte har kunnat kontrolleras. Definition av skicklighet är att i ett visst avseende är en person 

duktig. Biljard och schack är exempel på skicklighetsspel. Idrottstävlingar är beroende av 

skicklighet till stor del, men ibland finns det också ett slumpmoment.82  

 

Regeringsrätten har i ett flertal avgöranden prövat gränsdragningen mellan inkomst av tjänst 

och lotterivinst. ”Vinster vid deltagande i tävlingsprogram som anordnats i TV har då i regel 

ansetts utgöra ersättning för medverkan i ett underhållningsprogram och inte lotterivinst 

(se t.ex. RÅ 1991 not 163), uppenbarligen utifrån en bedömning av verksamhetens allmänna 

karaktär.”83 LL:s lotteribegrepp utläses inte annorlunda än skattelagstiftningens lotteribegrepp 

enligt skatterättslig praxis. ”Emellertid torde det förekomma att det vid en prövning i ett 

särskilt fall, och med beaktande av vilken prestation som den ifrågasatt skattskyldige utfört, 

en ersättning anses vara en lotterivinst, trots att verksamheten i dess helhet inte skulle anses 

som ett lotteri vid en prövning enligt lotterilagen.”84  

 

                                                 
80 SOU 2000:50 s. 14-15 
81 Tjernberg, 1992 s. 660-666 
82 SOU 2000:50 s. 105-106 
83 SOU 2006:11 s. 217 
84 Ibid s. 217 
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Avgörande för om vinsten i en tävling är en lotterivinst eller en skattepliktig inkomst av tjänst 

beror på om ett prestationsmoment eller ett slumpmoment avslutat tävlingen. Avslutas 

tävlingen med slumpens hjälp har vinsten ansetts vara en lotterivinst och om ett 

prestationsmoment avgjort tävlingen har vinsten beskattats som inkomst av tjänst. Den 

allmänna karaktären har betydelse vid bedömningen om verksamheten är att se som ett lotteri. 

Vinster i verksamheter som innehållit små inslag av prestation har kunnat hänföras till 

lotterivinster.85 

 

 

 

 

 

                                                 
85 SOU 2006:11 s. 217 
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5. Genomgång av rättspraxis 
 

I detta avsnitt behandlas rättspraxis på området. Rättsfallen handlar om att avgöra om 

vinsterna ska ses som lotterivinster eller skattepliktiga inkomster av tjänst. Aktuella rättsfall 

behandlar bland annat tävlingar i TV och tidningar. 

 

 

I följande rättsfall är saken att avgöra huruvida vinsten är att anse som en lotterivinst eller en 

skattepliktig inkomst av tjänst. 

 

5.1 RÅ 1958 ref. 3 
I reklamsyfte anordnades år 1954 en pristävling av AB Sunlight där vinnaren erhöll 

100 000 kronor kontant eller en fullt möblerad 5-rumsvilla med tomt på valfri ort. Tävlingen 

gick ut på att deltagarna skulle fylla i uteslutna ord i nio ofullständiga meningar samt med 

högst 15 ord uttrycka sin egen uppfattning om företagets tvättmedel Surf. Förutsättning för 

deltagande i tävlingen var att tillsammans med uppgiften skulle en flik kartong från 

tvättmedelspaketet skickas med. Vinnare blev C.A.F.A. från Uppsala som valde att få priset i 

kontanter. C.A.F.A. yrkade att han inte skulle bli beskattad för tävlingspriset. Han anförde att 

tävlingen var att anse som ett lotteri och att vinsten inte var en skattepliktig inkomst enligt 

KL. Taxeringsnämnden och prövningsnämnden i Uppsala län tog ändå upp vinsten till 

beskattning som inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. 

 

C.A.F.A. yrkade att Kammarrätten skulle ändra beslutet och fria honom från beskattning av 

vinsten. Han anförde följande. Endast slumpen hade kunnat avgöra valet av de rätta orden i 

den första delen av tävlingen, flera ord var användbara. Även tävlingens andra moment hade 

till väsentlig del varit beroende av slumpen. Vinsten utgjorde inte ersättning för utförd 

prestation, eftersom avtal inte träffats mellan parterna. Totalt gjordes över en miljon 

likvärdiga arbetsprestationer, men inga andra fick någon ersättning. 

 

”Vederbörande tax:intendent hemställde om avslag på besvären och yttrade: Enligt bolagets 

uppgift hade samtliga tävlingsbidrag genomgåtts vid en första grovsortering, varefter ett antal 
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bidrag utvalda av 12 reklamexperter studerats av en för tävlingen fungerande jury, vilken 

bland bidragen valt ut det bästa för erhållande av första pris.” 

 

Kammarrätten ansåg att priset som C.A.F.A. vunnit genom deltagande i reklampristävlingen 

var med hänsyn till omständigheterna att betrakta som ersättning för utfört intellektuellt 

arbete. Ersättningen måste därför enligt Kammarrätten ses som en skattepliktig intäkt. 

 

C.A.F.A. fullföljde sin talan hos KM:t och anförde följande. Då bolaget varken räknade med 

och i verkligheten inte fick någon användning av den slogan som C.A.F.A. skrivit var det 

felaktigt att benämna deltagandet i tävlingen som arbete. Kammarrättens uttryck 

”intellektuellt arbete” borde anses som en överskattning av tävlingens omfattning, art och 

innebörd. Syftet med tävlingen borde vara att stimulera försäljningen, eftersom varje deltagare 

var tvungna att skicka med en flik från tvättmedlets förpackning. Ingen köpte tvättmedlet för 

att C.A.F.A. vunnit tävlingen och därför kan C.A.F.A. inte anses ha medverkat i bolagets 

reklam. 

 

Målet fördrogs i Regeringsrätten och tre av ledamöterna fann inga skäl att ändra 

Kammarrättens beslut. Regeringsrådets Hedfeldt yttrade följande. Tävlingen kan inte anses 

vara ett lotteri trots att den första delen som var att fylla i utelämnade ord i viss mån berott av 

slumpen. Detta på grund av att ett stort antal tävlingsbidrag kommit in och alla med felaktig 

lösning på den första delen har avskiljts och sedan har de återstående bidragen granskats och 

bästa bidraget belönats. Den höga prissumman måste med hänsyn till företagets syfte anses 

vara en ersättning till C.A.F.A. för medverkan i tävlingen och därmed en skattepliktig intäkt 

för honom. Bedömningen uteslöt dock inte att reklamtexten som C.A.F.A. skrivit saknat värde 

för bolaget. 

 

5.2 RÅ 1991 not 163 
Sveriges Television Aktiebolag sökte förhandsbesked hos Skatteverkets nämnd. Skatteverkets 

nämnd bedömde att enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster ska inte Sveriges 

Television Aktiebolag betala skatt för guldtackor eller pengar som ges till deltagaren i 

TV-programmet ”24 karat”. Anledningen var att ”24 karat” var ett underhållningsprogram. 

Vid spel på guldhjulet och i grundomgången kunde deltagarna erhålla ersättning och denna 
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ersättning skulle utgöra ersättning för medverkan i TV-programmet ”24 karat”. Vinsterna 

betraktades inte som vinster i svenskt lotteri.  

 

Sveriges Television Aktiebolag yrkade till Regeringsrätten att Skatteverkets förhandsbesked 

skulle ändras. Regeringsrätten menade att det inte står vad som menas med lotteri i lagen om 

skatt på lotterivinster. Enligt GLL kan en vägledning hittas för att tolka vad som menas med 

lotteri. Lotteri innebär enligt GLL en verksamhet, i vilken en eller flera deltagare kan erhålla 

en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan erhålla och i vilken 

vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen till följd av lottning, gissning, 

vadhållning, eller liknande förfarande. Det framgår av uttalande i lagmotiven hur ett företag 

ska bedömas vara ett lotteri och det är att ta hänsyn till den allmänna karaktären och inte bara 

till den större eller mindre graden av slump. Regeringsrätten ansåg inte att pengarna som 

deltagarna erhöll var att anse som vinster i ett lotteri enligt lagen om skatt på lotterivinster. 

Regeringsrådet Wahlgren var skiljaktig i domen. Wahlgren menade att den verksamhet som 

Sveriges Television Aktiebolag drev var av sådan art som nämns i GLL 1 § 1:a stycket. I 1 § 

står det att lotteri är en verksamhet, i vilken en eller flera deltagare kan erhålla en vinst till ett 

högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan erhålla och i vilken 

vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen tillföljd av lottning, gissning, 

vadhållning eller liknande förfarande. Wahlgren menade att Sveriges Television Aktiebolag 

skulle betala skatt enligt lagen om skatt på lotterivinster för vinster i ”24 karat” som är pengar.   

 

5.3 RÅ 1995 ref. 100 
X ansökte hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked och anförde följande. X skulle vara 

med i Stora Famnen-lotteriet som anordnades av Röda Korset. Lotteriet bestod av tre 

skrapspel och Bonuschansen. I direktsändning på TV 4 av programmet Stora Famnen skulle 

dragningen ske. Den deltagare som stod som slutlig vinnare i lotteriet var deltagaren som 

återstod efter ett antal lottningsförfaranden. X ville veta om han/hon kunde drabbas av 

inkomstskatt om han/hon vann högsta vinsten i lotteriet. Eftersom lotteriet hade ett stort antal 

deltagare och dess publika karaktär vore det av vikt även för andra människor att få veta hur 

vinsten skulle beskattas. Frågan var om X kunde bli skattepliktig för inkomst av tjänst om 

han/hon vann vinsterna som var premieobligationer eller varor värda 3 000 - 250 000 kronor.  
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Skatterättsnämnden meddelade i ett förhandsbesked att X skulle beskattas i inkomstslaget 

tjänst för det han/hon vann i Bonuschansen. Motiveringen var att Stora Famnen-lotteriet 

bestod av fyra olika spel, Bonuschansen och tre skrapspel. Vann en person i ett av 

skrapspelen, kunde vinnaren anmäla sitt intresse till en utlottning av tio weekendresor till 

Stockholm. Tio deltagare fick vara med och delta i Stora Famnen på TV 4 i direktsändning. 

Av de tio deltagarna valdes två ut slumpvis för att deltaga i spelet Bonuschansen. Spelet 

Bonuschansen bestod av två delspel, det första delspelet var att bilda par av de sju produkter 

som fanns gömda bakom fjorton luckor. Det gällde att först komma upp till två par. 

Produkterna som deras par representerade fick spelarna behålla. Den som vann av de två 

spelarna i det första delspelet gick vidare till delspel nummer två som var helt lotteribetonat. 

Bonuschansen var ett underhållningsprogram i TV och i praxis har sådana program hanterat 

priserna som ersättning för deltagande i TV-program. Skatterättsnämnden ansåg inte att det 

fanns några skäl till att bedöma annorlunda i detta fall, X fick räkna med att en eventuell vinst 

från Bonuschansen skulle ses som en inkomst av tjänst.  

 

Ledamöterna Nordling och Virin var skiljaktiga i den motivering som angavs ovan. Nordling 

och Virin menade att två av tio deltagare som gick vidare valdes slumpmässigt under 

direktsändning. Tävlingen utgjorde kortvarigt inslag i programmet som helhet. Ledamöterna 

Nordling och Virin tyckte därför inte att vinsten i Bonuschansen skulle beskattas som inkomst 

av tjänst. Arten och storleken av en vinst berodde till en viss del av slumpen, men det var inte 

slumpen som avgjorde om deltagaren vann eller inte. I det första delspelet var det frågan om 

en minnesprestation, därför ansåg Nordling och Virin att ersättningen erhölls genom 

deltagarens egen prestation och därför skulle vinst ses som inkomst av tjänst. 

 

X överklagade Skatterättsnämndens beslut och ville att Regeringsrätten förklarade att X inte 

skulle beskattas för vinsten från Bonuschansen som inkomst av tjänst.  

 

Skatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. 
 

Regeringsrättens skäl till deras avgörande. KL säger att vinster i svenska lotterier inte är 

skattepliktig inkomst. Frågan är att se gränsdragningen mellan vad som är skattepliktigt till 

inkomstslaget tjänst och vad som hänförs till lotterivinst. Stora Famnen-lotteriet var ett lotteri 

som var kombinerat nummer- och skraplotteri. Tillstånden från Länsstyrelsen och 

Lotterinämnden hade de och var därför befriade från lotterivinstskatt. Tre skrapspel och en 
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nummerdragning bestod en lott av. I ett av de tre skrapspelen hade deltagaren vid vinst rätt att 

ringa in och anmäla sitt intresse att vara med vid en utlottning av tio weekend-vinster. 

Vinnaren skulle under weekendresan vara med vid en direktsändning av Stora Famnen från en 

TV-studio. Tio vinnare av weekendresorna skulle sitta i publiken och utav dessa tio skulle två 

lottas fram. Två utlottade deltagare fick medverka i Bonuschansen som ingick som en del av 

lotteriet. Spelet var uppdelat i två delar, där det första var ett pyramidspel. Deltagarna drog 

sticka om vem som skulle börja. Det gick ut på att det fanns fjorton luckor och bakom dessa 

fanns sju produkter som bildade par. Deltagarna skulle välja två luckor och försöka hitta 

paren. Den deltagaren som först fick två par vann och deltagarna fick behålla de produkter 

som plockades fram bakom luckorna. Vinnaren av den första delen gick vidare och fick spela 

Bonuschansen. Det sista ledet var att det fanns nio luckor som deltagaren skulle vända upp 

tills han/hon fick ett par eller bonusluckan. Deltagaren vann summan som paren visade och 

om han/hon vände upp bonusluckan var den värd 250 000 kronor i premieobligationer. 

 

Regeringsrätten gjorde följande bedömning. Vinster som betalats av TV-bolaget till 

deltagarna har setts som ersättning för medverkan i ett underhållningsprogram och bedömts 

som inkomst av tjänst. En vinst från en tävling som anordnades av en tidning och där 

tävlingen var att lösa en ordgåta, har setts som lotterivinst och inte som någon skattepliktig 

inkomst av tjänst. I detta fall var det ett av fyra spel på lotten som slumpvis kunde leda till 

Bonuschansen i TV. Röda Korset var den som erbjöd TV 4 sändningen av Bonuschansen. 

Deltagaren i spelet fick inte någon ersättning av TV 4, han/hon engagerades inte av TV 4 utan 

av Röda Korset. Vinsten från Bonuschansen utgjorde inte ersättning för deltagande i TV. 

”Med hänsyn till den allmänna karaktären hos det av Röda Korset anordnade lotteriet och den 

helt övervägande graden av slump som utmärkte detta kan vidare vinst i lotteriet inte ses som 

en ersättning för den förhållandevis ringa minnesprestation som kunde ha betydelse i det 

första delspelet i Bonuschansen.” Det som X vann i Bonuschansen ansågs som vinst i svenskt 

lotteri enligt KL 19 § (numera IL 8 kapitlet 3 §) och blev undantagen från skatt vid 

inkomsttaxeringen. 

 

Regeringsrätten ändrade förhandsbeskedet och menade att X inte skulle beskattas för inkomst 

av tjänst i detta fall. 
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Regeringsråden Werner och von Bahr var skiljeaktiga och gjorde samma bedömning som 

Skatterättsnämnden och tyckte att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. 

 

5.4 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2542-2000  
Rolf Lindh har varit deltagare i börs-SM AB och fått 1 000 000 kronor i vinst. Skatteverket 

har påfört Rolf Lindh ytterliggare 1 000 000 kronor i inkomst av tjänst på grund av inkomsten 

från börs-SM. Börs-SM gick ut på att placera pengar i tre aktier, till prispotten betalades en 

summa pengar och en courtageavgift. Under hela tävlingen var aktieportföljen oförändrad. 

Den person vars aktier som hade gett störst avkastning vid avslutningsdagen hade vunnit. 

Skatteverket ansåg att börs-SM var en pristävling. Ersättningen som vinnaren fick var efter en 

utförd prestation och anses enligt KL 31 § (numera IL 10 kapitlet 1 §) skattepliktig. Enligt 

KL 31 § ska inkomsten tas upp som inkomst av tjänst och kan därför inte tas upp som inkomst 

av kapital.  

 

Rolf Lindh överklagade Skatteverkets beslut och ansåg att han inte skulle skatta för vinsten 

från börs-SM. Han menade att anledningen till att hans aktier ökade mest hade med slumpen 

att göra. Deltagarna visste inte när dragningen skulle ske och när tävlingen var slut. Tävlingen 

bestod av ett slumpmoment och ett prestationsmoment, alltså en kombination av dessa två. 

Prestation hade föregått slumpmomentet och detta skulle betraktas som ett lotteri. Om 

Länsrätten ansåg att vinsten var skattepliktig tyckte Rolf Lindh att den skulle beskattas i 

inkomst av kapital, detta på grund av att den hade sitt ursprung från en kapitalplacering, med 

en lite högre avkastning visserligen.  

 

Länsrätten beaktade följande rättsfall när de gjorde sin bedömning. I mål 921-1999 har 

Kammarrätten i Stockholm kommit fram till att vinst i börs-SM skulle beskattas som inkomst 

av tjänst. Detta beslut tog Kammarrätten i Jönköping även i mål 3622-1998. 

 

Länsrätten gjorde följande bedömning. Frågan i detta mål var om vinsten i börs-SM var en 

lotterivinst och därmed skattebefriad enligt KL 19 §, där priset har utfallit slumpmässigt eller 

om det var fråga om det hade utförts någon prestation för att vinna. Länsrätten ansåg att 

huvudmomentet i tävlingen var prestationen att välja ut aktierna och fördela det satsade 

beloppet så att det ledde till värdestegring. Länsrätten ansåg därför inte att det skulle ses som 

ett lotteri. Aktierna som Rolf Lindh valde ut i början ledde till vinst och det byggde på hans 
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prestation. Länsrätten såg vinsten därför som ersättning för utförd prestation. Vinsten skulle 

beskattas i inkomstslaget tjänst och inte i inkomstslaget kapital. 

 

Länsrätten avslog överklagandet.  

 

Länsrättens dom överklagades i Kammarrätten.  

 

Rolf Lindh yrkade att han inte skulle beskattas för vinsten från börs-SM och om 

Kammarrätten tyckte att vinsten var skattepliktig att den då skulle beskattas i inkomst av 

kapital. Han hade som stöd enligt KL 31 § att vinsten skulle utgöra ersättning för utförd 

prestation. Rolf Lindh hade valt ut tre aktier och ansåg inte att den prestationen gick under 

KL 31 §. Det gick ut på att välja tre aktier att tävla med och han menade att själva dragningen 

var ett slumpmoment. Han tyckte därför att det skulle betraktas som ett lotteri och att vinsten 

inte var skattepliktig enligt KL 19 §. I andra hand menade Rolf Lindh att vinsten skulle tas 

upp som inkomst av kapital. Detta eftersom den hade ursprung från en kapitalplacering.  

 

Skatteverket bestred överklagandet. 

 

Kammarrätten ändrade inte den överklagande domen utan fastställde Länsrättens dom. 

 

5.5 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2996-2000 
Lotteriinspektionen sa att TV 4 omedelbart skulle sluta med programmet ”Vem vill bli 

miljonär” med den utformningen som det hade då. TV 4 yrkade att TV-programmet inte var 

ett lotteri. TV 4 lämnade reglerna för uttagnings- och tävlingsproceduren i ”Vem vill bli 

miljonär” i sitt överklagande. Enligt LL 3 § sägs det att slump i det enskilda fallet inte är det 

enda som avgör om det är ett lotteri. Hänsyn ska tas till den allmänna karaktären i 

verksamheten. ”Vem vill bli miljonär” var en tävling som gick ut på att svara på 

kunskapsfrågor. Enligt prop. 1993/94:182 s. 52 säger statsrådet att det krävs för att vara ett 

lotteri att verksamheten ska grunda sig på vadhållning, gissning, lottning eller liknande och att 

deltagarna inte kan påverka utgången. TV 4 menade att inget av momenten i tävlingen var ett 

lotteri. Om något av momenten i tävlingen skulle vara ett lotteri tyckte TV 4 att helheten 

skulle beaktas.  
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Lotteriinspektionen bedömde att ”Vem vill bli miljonär” är ett lotteri enligt LL. En helhets 

bedömning har gjorts och den innefattade den allmänna karaktären och om slumpen var 

avgörande. Helt kunde inte bortses från vilken grad slumpen hade vid avgörandet av hur 

vinnaren utsågs. Lotteriinspektionen sa att det inte fanns något avgörande i praxis som kunde 

ge vägledning för hur detta fall skulle bedömas enligt LL. Lotteriinspektionen tog upp vissa 

avgöranden från Regeringsrätten där Regeringsrätten hade tagit ställning till var gränsen gick 

mellan inkomstslaget tjänst och lotterivinst. Lotteriinspektionen anförde att vinnaren utsågs 

bland ett stort antal personer som fick betala en avgift (telefonkostnader) som motsvarar ett 

lottoköp för att erhålla en chans att vinna. Olika delmoment gicks igenom innan vinnaren 

utsågs, vilket betraktades som ett lotteri enligt LL eftersom det var en slumpmässig sållning, 

gissning eller frågor och där vinnaren utsågs genom den som svarade på frågorna snabbast. 

Lotteriinspektionen menade att den allmänna karaktären utgjorde ett lotteri.  

 

Länsrätten gjorde följande bedömning. Frågan var om ”Vem vill bli miljonär” var ett lotteri 

enligt LL eller inte. De sista tio personer som gallrades ut för att vara deltagare vid ett avsnitt 

som var slutmomentet, hade där möjlighet att vinna tio miljoner kronor. Slumpen var det som 

avgjorde om deltagaren gick vidare från det inledande momentet. Nästa moment för utgallring 

och uttagning till tävlingen med chans till högsta vinsten var deltagarens omdöme, kunskap 

och snabbhet som avgjorde om deltagaren svarade rätt eller var så nära det rätta svaret som 

möjligt. Slumpen kom också i detta moment att till en viss mån avgöra om deltagaren var kvar 

till slutmomentet. Den väsentliga delen var slutmomentet och var det som skapade intresse 

hos tittarpubliken. Det sista momentet gick ut på att den som gick vidare från förra momentet 

skulle svara på femton frågor där deltagaren hade fyra svarsalternativ och tre livlinor som fick 

användas en gång. Lotteriinspektionen menade att det sista momentet var ett slumpmoment, 

medan TV 4 ansåg att deltagaren använde kunskap för att vinna. Länsrätten menade att den 

som gick vidare till slutmomentet var en person som var allvetare och kunde svara rätt på 

frågorna genom att använda sin kunskap och inte gissning. På grund av det som nämnts var 

det frågan om skicklighet och kunskap för att deltagaren skulle göra bra ifrån sig på tävlingen. 

Det gjorde ingen skillnad i frågan att där fanns svarsalternativ att välja mellan. Då det var en 

verksamhet som var en kombination av prestation och slump, för att räknas som ett lotteri ska 

prestationsmomentet föregå slumpmomentet. Länsrätten fann att ”Vem vill bli miljonär” inte 

var ett lotteri.  
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Lotteriinspektionen överklagade Länsrättens beslut. Lotteriinspektionen menade att den 

allmänna karaktären skulle beaktas och inte bara graden av slump. Tävlingens olika moment 

hade karaktär som ett lotteri. Lotteriinspektionen ansåg att det var intressant att se hur 

vinnaren utsågs och inte hur storleken på vinsten bestämdes. I det sista momentet handlade 

det om att utse vinnarens slutbelopp och inte om att utse en vinnare bland flera deltagare.  

 

TV 4 sa att i det sista momentet var deltagaren inte garanterad vinst utan det berodde på hur 

mycket rätt han/hon svarade.  

 

Kammarrätten fann att i slutmomentet var det deltagarens kunskap och logiska tänkande som 

avgjorde. De kom fram till att det inte skulle ses som ett lotteri, även om det förekom gissning 

och slump i tävlingen. Kammarrätten avslog överklagandet.  

 

5.6 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2625-2002 
Skatteverket menade att den vinst Andreas Kurak fått i pristävlingen genom arbetsprestation 

räknades som skattepliktig inkomst även om arbetsprestationen i sig var obetydlig. 

 

Andreas Kurak anförde att intäkten var vinst i tävlingen ”Drömelvan” som arrangerades av 

Aftonbladet. Det gällde i tävlingen att plocka ut ett fotbollslag som skulle samla ihop poäng. 

Han tog ut sitt fotbollslag genom lottning och menade att det var slumpen som avgjorde att 

han vann bilen. Andreas Kurak jämförde vinsten med Bingolotto eller en stryktipsrad. 

 

Enligt KL 19 § är vinster i svenska lotterier skattefria. Lotterierna beskattas av dem som 

anordnar lotterier enligt lagen (1991:1482) om lotteriskatt. 

 

Länsrättens domskäl var följande. I sin bedömning tittade Länsrätten på aktuell doktrin, 

Kommentarer till Inkomstskattelagen. ”En förutsättning för skattefrihet för en lotterivinst är 

att vinsten till åtminstone övervägande del beror på slumpen och inte på skickligheten. Det får 

inte heller vara fråga om en ersättning för någon form av arbetsprestation. Om lotterivinsten 

kan anses som en ersättning för en prestation, beskattas den nämligen av inkomstslaget tjänst. 

I lotterilagen (1994:1000) finns en definition av lotteribegreppet. I lagens 3 § står bl. a. att till 

lotteri anförs 1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden, 2. marknads- och 

tivolinöjen, samt 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel 
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och liknande spel. I lotterilagsutredningens slutbetänkade SOU 2000:50 finns en redogörelse 

för lotteribegreppet (s. 87 f.). Gränsdragningen mellan lotterivinst och vad som skall beskattas 

i inkomstslaget tjänst har behandlats i ett antal avgöranden av Regeringsrätten. När ett 

TV-bolag arrangerat och sänt ett spelprogram ansågs vinster eller gager som betalats av 

TV-bolaget till deltagarna i programmet som ersättning för medverkan i 

underhållningsprogrammet varför deltagarna beskattades (se RÅ 1961 not. 1279, RÅ 1989 

not. 198 och RÅ 1991 not. 163). Däremot har i ett fall vinsten i en tävling införd ordgåta 

ansetts som lotterivinst och således inte inkomstbeskattats. I det fallet fick deltagaren vinsten 

efter en lottdragning bland en mängd rätta lösningar (RÅ 1961 not. 1280). ” 

 

Om prestationsmomentet föregår slumpmomentet exempelvis korsord har det ansetts som ett 

lotteri.  

 

Andreas Kurak berättade om reglerna i tävlingen ”Drömelvan” och att prestationsmomentet 

låg i början då lagen valdes ut. Spelarna fick sedan plus- eller minuspoäng för gult eller rött 

kort, målpassning, mål, om det egna laget höll nollan samt med poäng betygsatta av 

Aftonbladet. Poängsättningen ansågs vara slumpmässig. Länsrätten fann att slumpen i 

tävlingen ”Drömelvan” var lika stor som i Stryktipset och de flesta andra tävlingarna i 

lotteriform.  

 

Länsrätten kom fram till att vinsten skulle betraktas som lotterivinst och inte som inkomst av 

tjänst. 

 

Skatteverket överklagade till Kammarrätten och menade att vinsten skulle beskattas som 

inkomst av tjänst. Andreas Kurak bestred överklagandet. 

 

Skatteverket anförde att deltagarna i tävlingen skulle som tränare utse spelare från 

Allsvenskan som skulle samla poäng. En spelare fick bytas ut i varje omgång. Om det skulle 

vara att flera spelare hamnade på samma slutpoäng blev det bästa lagnamnet som avgjorde 

vem som utsågs till vinnare. I liknande tävlingar som arrangerats av Aftonbladet har det 

framgått att vinsten ska beskattas av vinnaren. Skatteverket tog som stöd upp ett mål som 

Kammarrätten har ett avgörande i tävlingen ”Aktie-SM” där Kammarrätten kom fram till att 

tävlingen inte utgjorde ett lotteri. I målet låg där en slump i slutet där den slutliga vinnaren 
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utsågs genom lottning. Som deltagare i tävlingen ”Drömelvan” innebar det en 

arbetsprestation. Om flera deltagare hamnade på samma poäng avgjordes tävlingen inte av 

något slumpmoment. Vinsten skulle därför beskattas som inkomst av tjänst. 

 

Andreas Kurak menade att Skatteverket missförstått reglerna i ”Drömelvan”, Skatteverket 

hade bland annat blandat ihop begreppen tränare och spelare. Pluspoäng fick spelarna vid mål 

och minuspoäng för gult eller rött kort. Spelarna fick pluspoäng i ”plusligan”, där det var 

reportrar från Aftonbladet som gav spelarna betyg från ett till fem. Detta ansåg Andreas 

Kurak var en slumpmässig bedömning för fotbollsspelaren. Bedömningen av de olika 

matcherna skedde inte av samma reporter och då visste man inte om bedömningen blev 

jämbördig. Om flera tränare hade hamnat på samma poäng hade det fyndigaste lagnamnet 

blivit avgörande. Han menade att det och reportrarnas bedömningar tillsammans borde ha 

blivit ett slumpmässigt moment. I detta fall hamnade inte flera tränare på samma poäng. 

Andreas Kurak tyckte att vinsten berodde till störst del på slumpen och inte skicklighet.  

 

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Det sågs inte som ett lotteri på grund av den 

allmänna karaktären och att den inte förutsatt en obetydlig arbetsprestation. Kammarrätten 

ansåg att vinsten därmed utgjorde en skattepliktig inkomst av tjänst. Kammarrätten ansåg inte 

att det hade någon betydelse att Andreas Kurak lottat ut sitt lag.  

 

Kammarrättens dom medförde att Länsrättens dom upphävdes och Skatteverkets beslut 

fastställdes. 

 

5.7 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3373-02  
Skatteverket tog beslut om att inte sätta ned Aimo Ekbloms inkomst av tjänst och inte medge 

avdrag under övriga kostnader. Aimo Ekblom yrkade om nedsättning för en tävlingsvinst som 

var ett resepresentkort. Han valde att ta ut vinsten i kontanter istället för en resa, han fick 

betala en avgift för att omvandla vinsten till kontanter. Det yrkade avdraget under övriga 

kostnader var på grund av att han ansåg att det var en lotterivinst som var skattefri. För 

bedömningen om det är ett lotteri eller en tävlingsprestation bedöms det om det är ett slump- 

eller ett prestationsmoment som avgör tävlingen. I detta fall var det en prestation som 

avgjorde eftersom deltagaren skulle peka ut den ruta där bollen fanns och deltagaren som 
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pekade ut rätt ruta kunde vinna, därför måste det föreligga ett visst mått av kunskap om 

fotboll.  

 

Aimo Ekblom överklagade Skatteverkets beslut. Han menade att i tävlingen hade han turen att 

gissa rätt. Detta menade Skatteverket var en prestation, då ifrågasatte Aimo Ekblom att det 

inte ses som en prestation när någon köper en trisslott och råkar välja vinstlotten. Skatteverket 

har ändrat det överklagande beslutet i ett omprövningsbeslut. Det Aimo Ekblom fick betala 

för att omvandla vinsten till kontanter skulle han få göra avdrag för. Skatteverket stod 

fortfarande fast vid att det inte var en lotterivinst som var skattefri, utan att vinsten skulle tas 

upp som inkomst av tjänst.  

 

Tävlingen som Aimo Ekblom medverkade i anordnades av Svenska Spel och gick ut på att det 

fanns ett rutmönstrat fotografi med två fotbollsspelare och deltagarna skulle peka ut var 

fotbollen, som var borttagen från fotografiet, fanns. Länsrätten gjorde följande bedömning. 

Frågan var att bedöma om vinsten i tävlingen var en skattefri lotterivinst eller om vinsten 

skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Länsrätten kom fram till att även om det var en liten 

prestation har den avgjort vem som vann tävlingen och ses inte som ett lotteri. Priset skulle 

ses som en tävlingsvinst. Vinsten skulle tas upp som inkomst av tjänst. Länsrätten avslog 

överklagandet. 

 

Aimo Ekblom överklagade Länsrättens dom. Han gissade på ruta E eftersom han heter 

Ekblom och ruta tio eftersom han föddes den tionde januari. Gissningsleken krävde ingen 

kunskap om fotboll. För att få deltaga i tävlingen var han tvungen att under sex månader ha 

tippat för en viss summa. Aimo Ekblom tyckte att det var rimligt att han skulle få göra avdrag 

för de kostnader han haft för att få delta i tävlingen.  

 

Enligt rättspraxis86 har bedömts vad som ska ses som inkomst av tjänst och vad som är 

lotterivinster i tävlingen. Det bör tas hänsyn till tävlingens allmänna karaktär. Vid tävlingar 

som innehållit mindre prestationsmoment, kan vinster hänföras till lotterivinst på grund av 

tävlingens allmänna karaktär. Kammarrätten såg fotot och gjorde följande bedömning. Det var 

frågan om en gissningstävling där slumpen var avgörande. Tävlingsvinsten var en lotterivinst 

enligt KL 19 § på grund av den allmänna karaktären och var undantagen från skatteplikt. 

                                                 
86 RÅ 1995 ref. 100 
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Kammarrätten ändrade Länsrättens dom och Skatteverkets beslut och det innebar att Aimo 

Ekbloms tävlingsvinst inte utgjorde skattepliktig inkomst av tjänst. 

 

5.8 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2747-03 
Skatteverket ändrade Krister Lundins deklaration och ville att han skulle ta upp vinst från 

aktietävling från tidningen Privata affärer till inkomst av tjänst.  

 

Krister Lundin yrkade att Länsrätten skulle upphäva Skatteverkets beslut och att han inte 

skulle beskatta vinsten från aktietävlingen. Skatteverket menade att det krävdes ett 

prestationsmoment i tävlingen och att han därför skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Krister Lundin anförde att tävlingen gick ut på att en aktie skulle pekas ut i tidningens 

aktieguide, den aktie som deltagaren trodde steg mest inom en period av fyra månader. 

Urvalet av aktier var 400 stycken. På grund av den korta tävlingsperioden, det stora antalet 

aktier, att deltagaren skulle ange en procentsats för uppgången av börskursen och uttrycket 

”som du tror stiger mest” var inte tävlingen något prestationsmoment. Tävlingen sågs som en 

lottsedel där vinnaren utsågs med slumpens hjälp. Den preliminära skatt som tidsskriften hade 

dragit av behövde inte betyda någon grund för att vinsten skulle beskattas. Krister Lundin 

tyckte inte att denna tävling kunde jämföras med börs-SM på grund av att i börs-SM ska 

deltagarna placera aktier under en längre tid och det är tillåtet att göra omplaceringar under 

tävlingens gång. Krister Lundin menade att han valdes till vinnare med slumpens hjälp och att 

skatt inte skulle utgå.  

 

Länsrättens domskäl var följande. Enligt IL 8 kapitlet 3 § är vinster skattefria på svenska 

lotterier. I IL 10 kapitlet 1 § räknas till inkomstslaget tjänst inkomster och utgifter på grund av 

tjänst till den del de inte skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital.  

 

Aktietävlingen bestod av två moment, det första var att välja en aktie vars värde skulle öka 

mest och det andra var att ange aktiens kursökning i procent med två decimaler. Den som valt 

den rätta aktien och var närmast att ha angett rätt kursökning utsågs till vinnare.  

 

Länsrätten ansåg inte att aktietävlingen innehöll något slumpmoment och att det till 

karaktären inte ansågs som ett lotteri. Att välja aktie och att ange kursökningen innebar att 
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deltagaren använde sin egen prestation. Den vinst som Krister Lundin erhöll skulle därför 

behandlas som ersättning för utförd prestation och vinsten hänfördes till inkomst av tjänst. 

 

Länsrätten avslog Krister Lundins överklagande.  

 

Krister Lundin fullföljde sin talan. Skatteverket bestred bifall till överklagandet. 

 

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Det framgick att tävlingen var ett samarbete 

mellan mäklarfirman Aktiedirekt, som var sponsor för aktietävlingen, och tidningen 

Privata affärer. Insats krävdes inte för att få vara med i tävlingen. Syftet med tävlingen var att 

öka intresset för aktiemarknaden. Deltagaren skulle välja ut en aktie bland 400 stycken och 

ange ökningen av värdet i procent med två decimaler. Tävlingsperioden var fyra månader. 

Kammarrätten såg inte att tävlingen kunde jämföras med att sätta ihop en aktieportfölj i 

börs-SM. Kammarrätten menade att Krister Lundins prestation var mer gissning än en 

skicklig bedömning. Krister Lundins vinst ansåg Kammarrätten skulle ses som en lotterivinst 

och skulle inte beskattas som inkomst av tjänst enligt IL 8 kapitlet 3 §.  

 

Kammarrätten ändrade Länsrättens dom och beslutade att Krister Lundins vinst var en 

skattefri lotterivinst.  

 

5.9 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5318-04 
Skatteverket beslutade att beskatta Christopher Gjerulf med 525 000 kronor som inkomst av 

tjänst. Skatteverket anförde som skäl att Christopher Gjerulf nolltaxerades vid 2001 års 

taxering och därför fick han lämna en redogörelse för hur levnadskostnader hade kunnat 

betalas. Christopher Gjerulf svarade att familjen och han försörjt sig på totospel hos AB Trav- 

och galopp (ATG) och professionellt pokerspel, vilket enligt honom var skattefritt. Enligt 

IL 10 kapitlet 1 § 3:e punkten räknas som tjänst verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. 

Skatteverket ansåg att Christopher Gjerulfs inkomster var att hänföra till detta lagrum. Vidare 

ansåg Skatteverket att faktumet att han själv betraktade sig som professionell pokerspelare 

styrkte ytterligare att hans inkomster var att se som inkomster av tjänst. Med den höga vinsten 

om 700 000 kronor som Christopher Gjerulf uppskattade ansåg Skatteverket att han även 

skulle erlägga sociala avgifter och kvar att beskatta blev 525 000 kronor. 
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Christopher Gjerulf yrkade att Länsrätten skulle fastställa hans taxering enligt inlämnad 

självdeklaration. Vidare ansåg Christopher Gjerulf att det var felaktigt att påstå att han själv 

såg sig som professionell pokerspelare. Christopher Gjerulf uppgav att han under år 2000 

endast hade försörjt sig som professionell spelare och pekar i första hand på totospel hos 

ATG. Skatteverket gjorde tillägg om att han via brev uppgett att han tjänat 

500 000-700 000 kronor under år 2000 på kortspel och detta har Skatteverket i sitt beslut 

benämnt professionellt pokerspel. 

 

Länsrättens domskäl var följande. Genom utredning i målet uppgav Christopher Gjerulf att 

han och familjen försörjt sig på att han varit professionell pokerspelare och efter avdrag för 

insatser hade vinsterna gott och väl räckt till för att täcka familjens levnadskostnader. 

Dessutom hade vinstbevis från ATG redovisats i en särskild självdeklaration, men enligt 

honom själv utgjorde dessa inte alla vinster eftersom på Solvalla i kassan exempelvis fås inget 

kvitto om ingen specifik begäran görs. 

 

Länsrätten gjorde följande bedömning. Inledningsvis konstaterade Länsrätten att vinst genom 

kortspel ska ses som en skattepliktig inkomst87. Handlingar i målet visade att Christopher 

Gjerulf haft inkomster från totalisatorspel. Vidare hade han själv uppgett att från kortspel 

hade han haft inkomster på uppskattningsvis 500 000-700 000 kronor under år 2000. Genom 

överklagandet ändrade Christopher Gjerulf uppgifterna. Han uppgav i överklagandet att 

påståendet att han ägnat sig åt professionellt pokerspel inte stämmer, men medgav att han som 

professionell spelare försörjt sig på totospel hos ATG. I likhet med Skatteverket fann 

Länsrätten att Christopher Gjerulfs ursprungliga uppgifter skulle ligga till grund för 

taxeringen. Då underlaget för beräkning av nämnda inkomster inte var tillräckligt och 

eftersom Christopher Gjerulf själv uppskattat vinsten, fann Länsrätten att inkomsterna högst 

skulle beräknas till 500 000 kronor. 

 

Länsrättens beslutade att Christopher Gjerulfs inkomst av tjänst blev 375 000 kronor efter 

avdrag för sociala avgifter.  

 

Christopher Gjerulf yrkade att Kammarrätten skulle fastställa taxering enligt inlämnad 

självdeklaration och ändra Länsrättens dom. Skatteverket medgav bifall till överklagandet. 

                                                 
87 RÅ 1947 Fi 859 
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Skatteverket anförde att avgörande var om pokervinster anses som ett lotteri enligt LL och 

därmed skattefria vinster enligt IL 8 kapitlet 3 §. ”Enligt lotteriinspektionen, som är tillstånds- 

och tillsynsmyndighet för lotteriverksamhet, är pokerspel ett hasardartat kortspel som, om det 

anordnas för allmänheten, bedöms som ett lotteri.”  

 

Kammarrätten beslutade följande. Kammarrätten fann att pokervinster anordnade för 

allmänheten ”eller annars i förvärvssyfte (jfr 1 § lotterilagen) är sådan lotterivinst som enligt i 

målet tillämplig lydelse av 19 § kommunalskattelagen (1928:370) inte räknas som 

skattepliktig inkomst.”  
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6. Analys och slutsatser 
 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens analys och slutsatser. Det redovisas svar på 

problemställningen utifrån aktuella rättsfall, förarbeten och doktrin i uppsatsen.   

 
 
I uppsatsens genomgång av rättspraxis har det uppenbarat sig att de olika instanserna i det 

enskilda rättsfallet inte är eniga. Av de nio aktuella rättsfallen är det endast i tre rättsfall som 

samtliga instanser gör samma bedömning. Det förekommer även skiljaktighet inom 

instanserna. Anmärkningsvärt är att dessa skiljaktigheter framför allt förekommer i den högsta 

instansen, Regeringsrätten. Lotteriområdet måste ses som ett komplicerat område eftersom det 

i flera rättsfall har varit tre mot två i avgörandet. Avgörandet kunde ju lika gärna ha varit 

tvärtom.  

 

Utredningen år 1992 ville att LL skulle bli enklare att förstå och tillämpa.88 Lodin et al. ansåg 

år 2005 att LL:s 3 § var en vid definition och att det därför blev problem vid gränsdragningen 

för vad som är ett lotteri och vad som är inkomst av tjänst.89 Det innebär att redan i 

förarbetena ville utredningen att LL skulle bli enklare och Lodin et al. tyckte 13 år senare att 

det var en vid definition. Under dessa år har det inte hänt mycket, men det kan kanske 

förklaras av den snabba utvecklingen som hela tiden sker90. Detta kan göra att lagstiftningen 

har svårt att hänga med. Vad ska göras för att det ska bli enklare att dra gränsen? Utformas 

lagen för rak på sak kan det uppstå problem för det och utformas den för vid kan det bli för 

många kryphål. Detta gör att arrangörer troligtvis kommer på nya lotterier dit lagstiftningen 

inte hunnit och när väl lagstiftningen hinner ifatt, arrangeras helt andra lotterier eller andra 

utformningar för att kunna utnyttja kryphålen. 

 
IL säger att vinster i svenska lotterier är skattefria, men säger inte vad som är ett lotteri och 

det finns heller ingen hänvisning till LL:s definitionen av lotteribegreppet.91 Privatpersoner 

som inte är kunniga inom juridik hade kanske haft enklare att göra bedömningar av vad som 

är lotteri om definitionen av lotteri hade funnits hänvisad i IL. Detta eftersom privatpersoner 

inte vet var i lagboken de ska leta och om de ser det som inkomst tittar de i IL. Det kan bero 

                                                 
88 SOU 1992:130 s. 261 
89 Lodin et al, 2005 s. 73-74 
90 Prop. 2001/02:153 s. 17-20 
91 SOU 2006:11 s. 216-218 
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på att definitionen av lotteri inte finns i IL. Det privatpersoner anser är ett lotteri behöver inte 

enligt doktrin och gällande praxis ses som ett lotteri. Detta kan göra att privatpersoner blir 

vilseledda. Domstolarna har inte problem med detta eftersom de vet var de ska leta. Vad finns 

det för anledning till att lotteridefinitionen inte nämns i IL? Är det för att det ska finnas 

kryphål? 

 

RÅ 1995 ref. 100 avseende vinst i Bonuschansen i TV-programmet Stora Famnen ansågs av 

Regeringsrätten vara ett undantag från skatteplikt. Ersättningen var inte för en 

minnesprestation och inte heller ersättning för deltagande i ett TV-program. Varför dömdes 

detta inte på samma sätt som tidigare liknande rättsfall, det vill säga som deltagande i 

TV-program?  Exempelvis dömde Regeringsrätten i RÅ 1991 not 163 avseende vinst i 

TV-programmet ”24 karat” att vinsten var inkomst av tjänst. Skillnaden mellan dessa rättsfall 

var att i Bonuschansen var det inte TV-bolaget själv som anordnade lotteriet utan 

Röda Korset. Följaktligen skulle vinsten då inte anses vara ersättning för deltagande i ett 

TV-program. Har inte en tävlingsarrangör, i det här fallet Röda Korset, ”ett sådant intresse av 

den publicitet som en TV-sänd tävling ger att vinsterna borde kunna ses som ersättning för 

medverkan i TV-sändningen även om inte TV-bolaget stått för dem”?92 Regeringsrätten 

gjorde inte den bedömningen och eventuellt borde inte Regeringsrättens bedömning gälla om 

tävlingsarrangören är ett kommersiellt företag utan bara om det är en ideell organisation. 

Vidare fann Regeringsrätten att vinsterna inte skulle kunna anses utgöra ersättning för 

prestationen då tävlingsdeltagandet innebar en begränsad minnesprestation.93 Hur mycket 

krävs för att anses ha deltagit i TV-programmet? I RÅ 1995 ref. 100 har två ledamöter i 

Skatterättsnämnden varit skiljaktiga i motiveringen till varför vinsten skulle ses som en 

skattepliktig inkomst av tjänst. Ledamöterna tyckte att det var ett kort inslag i 

TV-programmet som helhet.94 Om deltagaren medverkar i programmet en kortare tid av 

helheten ses vinsten som en lotterivinst enligt de två skiljaktiga ledamöterna. Finns det något 

sätt att komma ifrån ersättning för medverkan i TV-program? Regeringsrätten i rättsfallet kom 

fram till att deltagaren inte engagerades av TV utan av en utomstående. Detta gjorde att 

deltagarna inte behövde betala ersättning för medverkan i TV-program.  

 

                                                 
92 Melz, A Inkomstskatt, SN, 1996 s. 317 
93 Ibid s. 317 
94 RÅ 1995 ref. 100 
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I RÅ 1995 ref. 100 dömde Regeringsrätten vinsten som en lotterivinst. Bonuschansen ansågs 

vara ett kombinerat nummer- och skraplotteri. I ett förarbete ville utredningen införa 

nummerspel som en kategori i lotteribegreppet, men utredningen ansåg att det redan ingick i 

vadhållningsbegreppet95. I dagsläget finns fortfarande vadhållning med som en kategori i 

lotteribegreppet. I liknande program som Bonuschansen borde detta rättsfall fortfarande 

kunna användas för vägledning vid bedömningar. I rättsfallet var dock två av fem 

Regeringsråd skiljaktiga i frågan och tyckte att vinsten skulle ses som en skattepliktig inkomst 

av tjänst. Detta bör beaktas när rättsfallet används som vägledning. Det kan visa en viss 

osäkerhet på hur säkert utfallet verkligen blev.  

 
Skatteverket, Länsrätten och Kammarrätten har i mål 2542-2000 kommit fram till att vinsten i 

börs-SM skulle beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket ansåg att börs-SM var en 

pristävling medan Länsrätten och Kammarrätten ansåg att huvudmomentet var en prestation.  

Här bör det lyftas fram att instanserna drar samma slutsatser som doktrinen säger. Enligt 

doktrin handlar pristävlingar om att deltagaren ska prestera något för att vinna96. Vad 

Skatteverket, Länsrätten och Kammarrätten tycker går alltså ihop, det vill säga pristävlingar 

ska innehålla prestation. 

 
I RÅ 1958 ref. 3 gick det ut på att deltagarna skulle fylla i ord i ofullständiga meningar och 

skriva en slogan. Enligt doktrin anses det vara en prestation att skriva en slogan97. 

Regeringsrätten bedömde i detta fall att vinnaren medverkade i en tävling och att det skulle 

vara skattepliktig intäkt för honom. Den första delen som bestod i att fylla i uteslutande ord i 

ofullständiga meningar ansåg Regeringsrådet Hedfeldt i viss mån berodde på slumpen. Detta 

eftersom ett stort antal tävlingsbidrag kommit in och deltagare som hade fel på första delen 

avskiljdes och det var de återstående bidragen som granskades och bästa bidraget belönades.  

I detta fall kan ses att en viss del av tävlingen avgjordes av slump och den andre delen av 

prestation. Delen att skriva en slogan var den del som avgjorde tävlingen och att skriva en 

slogan ses som en prestation. Här har Regeringsrätten tagit samma beslut som doktrinen 

säger, dels att slogan är att prestera något samt att utgången i tävlingen avgjordes av 

prestation och ses som en tävling.  

 

                                                 
95 Prop. 1996/97:7 s. 13-15 
96 www.lotteriinspektionen.se  
97 Ibid 
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I mål 5318-04 om pokervinster kommer Länsrätten och Kammarrätten fram till olika domslut. 

Länsrätten bedömer att kortspel ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Till vägledning för sin 

bedömning har Länsrätten använt ett gammalt rättsfall98. Kammarrätten bedömer kortspel som 

ett lotteri.99 Enligt LL 3 § 2:a stycket 3:e punkten ingår kortspel i lotteribegreppet. 

Lotteriinspektionen menar att pokerspel är ett hasardspel som bedöms vara ett lotteri100. 

Kammarrätten har gjort en riktig bedömning enligt lotterilagstiftningen och tagit hänsyn till 

vad myndigheten säger, medan Länsrätten har använt ett 50 år gammalt rättsfall som 

vägledning. Det borde vara mer relevant att använda sig av LL, som kom år 1994 och som 

uppdateras i takt med samhällets utveckling, än ett 50 år gammalt rättsfall. Kammarrätten gör 

en lagteknisk rätt bedömning och Länsrätten gör en mer rättvis bedömning. Länsrätten borde 

mena att vinster från professionellt pokerspelande går att försörja sig på och gör spelaren det 

är det att jämställa med en arbetsinkomst. Kan domstolarna göra olika bedömningar här för 

olika spelare? Det kan tyckas att om en person lever på att spela och har det som inkomst, 

borde det ses som inkomst av tjänst. När denna person vinner beror det på slumpen eller är det 

en prestation? Personer som spelar någon gång för nöjesskull borde inte behöva ta upp vinsten 

som inkomst av tjänst, utan se det som en lotterivinst. Det är då slumpen som avgör. Frågan 

dyker även upp när mål nr 2625-2002 läses om deltagare kan beskattas olika. Om den ena 

deltagaren är proffsfotbollsspelare i Allsvenskan och den andra är en person som inte kan 

något om fotboll, blir en likadan beskattning rättvis? Proffsspelaren är förmodligen kunnig 

inom området och då bör det ses som en prestation. Deltagaren som inte är kunnig inom 

området borde ses vinna med hjälp av slumpen. Alltså borde proffsspelarens vinst beskattas 

som inkomst av tjänst medan den okunnigas vinst bör ses som en skattefri lotterivinst.  

 

Förarbetena ger en tydligare bild av vad lagstiftaren vill säga. I lagstiftningen kan inte allt stå 

detaljerat så förarbetena är till för att förstå lagstiftningen bättre. Förarbetena tar upp 

lotteribegreppet och försöker göra LL tydligare och lättare att förstå101. För att verksamheten 

ska ses som ett lotteri är det inte bara den större eller mindre graden av slump som avgör utan 

även den allmänna karaktären102. Domstolarna i några av de aktuella rättsfallen tar hänsyn till 

den allmänna karaktären i sina bedömningar om det är ett lotteri eller inte. I några rättsfall103 

                                                 
98 RÅ 1947 Fi 859 
99 Mål nr 5318-04 
100 ”Skatteverkets skrivelse Dnr 130 19427-05/111” 
101 SOU 1992:130 s. 261 
102 Ibid s. 102-103 
103 RÅ 1991 not 163; RÅ 1995 ref. 100; mål nr 2996-2000 
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har domstolarna fått avgöra om tävlingen i TV är ett lotteri eller inte. Enligt praxis ska 

tävlingsvinster beskattas i inkomst av tjänst om det har krävts en prestation för att vinna104. 

Det innebär att exempelvis frågesport i TV är skattepliktiga105. Utifrån praxis ska det inte vara 

svårt för domstolarna att avgöra om det är en skattepliktig vinst eller inte, men annan doktrin 

säger något annat. Enligt Konsumentverket ska kunskapsfrågor där det finns svarsalternativ 

exempelvis 1, X, 2-frågor inte ses som någon prestation106. I mål nr 2996-2000 angående 

”Vem vill bli miljonär” var det frågan om att deltagaren skulle svara på frågor med 

svarsalternativ. Kammarrätten kom fram till att tävlingen inte var något lotteri. I detta fall var 

det både frågan om att frågesport var på TV och att det fanns svarsalternativ. Den ena 

doktrinen säger en sak och den andra en annan, vilken doktrin har rätt? Här är det inte lätt för 

domstolarna att säga att en har rätt och en har fel. Domstolarna får helt enkelt titta på fallet 

och bilda sig en uppfattning om vad de tycker stämmer bäst överens med just denna tävling. I 

detta fall ansåg Kammarrätten att i slutmomentet var det deltagarens kunskap och logiska 

tänkande som avgjorde. Kammarrätten kom fram till att det inte sågs som ett lotteri även om 

det förekom slump och gissning i tävlingen. Här tittade domstolen på slutmomentet, det som 

avgjorde tävlingen om det var prestation eller slump.  

 

Doktrinen nämner att om tävlingen avgörs av prestation är det inte ett lotteri och om det 

avgörs av slumpen är det ett lotteri. Varför uppkommer då problem var gränsen går för vad 

som är lotteri och inte? I de flesta fall är det lätt att avgöra, men i vissa fall kan det vara svårt. 

En förklaring kan vara att doktrin nämner två lösningar på ett problem som i fallet ovan om 

”Vem vill bli miljonär”. I vissa fall kan det vara att det i tävlingen är lika mycket prestation 

som slump som avgör tävlingen. Det kan vara som i mål nr 5318-04 där Christopher Gjerulf 

försörjt sig på spel. I det fallet kan det vara svårt att avgöra om han använde sin prestation 

eller om det bara var slumpen som avgjorde att han vann. Om en person kan försörja sig på 

spel är det då slump? Är det rätt att inte behöva betala skatt då? Det är svåra frågor och det är 

inte lätt för domstolarna att ta beslut i sådana fall.  

 
Enligt doktrin och förarbetena ska inte bara hänsyn tas till graden av slump utan även den 

allmänna karaktären när det ska avgöras om det är ett lotteri.107 I några av de aktuella 

rättsfallen har domstolarna vid sina bedömningar beaktat den allmänna karaktären och inte 
                                                 
104 Lodin et al, 2005 s. 73-74 
105 Ibid s. 73-74 
106 SOU 2000:50 s. 102 (Konsumentverkets promemoria 1995) 
107 SOU 1992:130 s. 102-103; Prop. 1993/94:182 s. 52-53; Lodin et al, 2005 s. 73-74 
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bara graden av slump. I tre av rättsfallen108 har den högsta instansen i målet haft den allmänna 

karaktären som avgörande för sina bedömningar om det är ett lotteri eller inte. I mål 

nr 2747-03 avseende Krister Lundins vinst från en aktietävling har Länsrätten beaktat den 

allmänna karaktären i sin bedömning, men inte Kammarrätten. Varför tittade inte 

Kammarrätten på den allmänna karaktären? 

 
Under uppsatsens gång har det kunnat ses ett mönster på hur domstolarna tänker vid sina 

bedömningar. Domstolarna tar hänsyn till både doktrin på området och använder äldre 

rättsfall för vägledning. Vid deras bedömningar vill de först reda upp om det är prestation 

eller slumpen eller rent av en kombination av dessa som påverkar tävlingen. Domstolarna 

tittar på om det är slump eller prestation som avgör tävlingen. Ligger slumpen i slutet av 

tävlingen och är det som avgör tävlingen bedömer domstolarna oftast att det är ett lotteri. Om 

det är prestationen som ligger i slutet och är det som avgör tävlingen bedömer oftast 

domstolarna att vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Är det en kombination av slump 

och prestation tittar domstolarna på vilket moment som föregår det andra och bedömer utifrån 

det. Föregår slumpmomentet prestationsmomentet ses det som en tävling. Om 

prestationsmomentet föregår slumpmomentet ses det som ett lotteri. I aktuell doktrin nämns 

det som domstolarna har med i sina bedömningar exempelvis det som nämnts om prestation 

och slump samt om det är en kombination av dessa. Detta visar att domstolarna i sina 

bedömningar tar hänsyn till doktrinen och människor som spelar kan använda doktrin för att 

få vägledning om det är ett lotteri eller inte. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om det är 

ett lotteri eller inte exempelvis då det är lika mycket slump och prestation i tävlingen. I dessa 

fall får en helhetsbedömning göras utav tävlingen109.  

 
Människor som spelar kan få vägledning för vad som är ett lotteri och vad som är en tävling 

från olika myndigheter. Skatteverket har gett ut handledning för punktskatter och 

Lotteriinspektionen har tillsammans med Konsumentverket och Skatteverket gett ut 

information för att reda ut frågan om skillnaden mellan ett lotteri och en tävling. Det kan ses i 

aktuella rättsfall att domstolarna gör liknande bedömningar för vad som är ett lotteri och vad 

som är en tävling som Skatteverket, Lotteriinspektionen och Konsumentverket. Detta kan tyda 

på att domstolarna har liknande uppfattningar som myndigheterna i vad som är ett lotteri och 

en tävling. Informationen från myndigheterna ger handledning för vad som är prestation och 

                                                 
108 RÅ 1995 ref. 100; mål nr 2625-2002; mål nr 3373-02 
109 SOU 2000:50 s. 115-124 
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vad som ses som ett lotteri. Domstolarna har gjort liknande bedömningar i de aktuella 

rättsfallen som myndigheterna vad gäller prestation och lotteri. I de aktuella rättsfallen har 

domstolarna haft problem med var gränsen går på grund av att det oftast har varit frågan om 

en kombination av slump och prestation. Vet domstolarna om det är det ena och inte det andra 

har domstolarna lätt att bedöma om det är ett lotteri eller inte. Problemet är alltså att reda upp 

kombinationen av slump och prestation och ta reda på vilket av momenten som avslutar 

tävlingen.  

 

Vad är skicklighet och prestation? Skicklighet är att i ett visst avseende är en person duktig110. 

Prestationsmoment är det om vinnaren bedöms för sin individuella prestation enligt redan 

bestämda grunder och utgången får inte påverkas av slumpen.111 Både skicklighet och 

prestation gör att vinster beskattas som inkomst av tjänst.112 Prestationen ska påverka 

utgången i tävlingen, inte slumpen, för att det ska ses som en tävling.113 

 
Vad väger tyngst, slumpen eller prestationen? Enligt doktrin är det ett lotteri om 

slumpmomentet är det som avgör i slutfasen och en tävling om prestationsmomentet är efter 

slumpmomentet114. Aktuella rättsfall som studerats visar att domstolarna tittar på om 

huvudmomentet avgörs med hjälp av slumpen eller en prestation. Domstolarna tittar på den 

faktiska situationen, det går inte att säga att prestation väger tyngre än slump eller vice versa.  

 
Det är i uppsatsen svårt att göra bedömning om var gällande rätt sätter gränsen mellan 

inkomst av tjänst och ett lotteri. Stark kritik bör riktas mot lagstiftningen, då inte ens 

domstolarna som är kunniga på området kan göra likadana bedömningar. Hur ska då hela 

svenska folket kunna förstå hur lagstiftaren har tänkt när inte ens högsta instansen inom 

rättsväsendet är överens i frågan? 

 
 

 

 

                                                 
110 SOU 2000:50 s. 105-106 
111 www.lotteriinspektionen.se  
112 Blom et al, 2006/07 s. 3547; www.lotteriinspektionen.se  
113 Handledning för punktskatter 2005 s. 412 
114 www.lotteriinspektionen.se  
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