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Summary 

E-sports have gained huge recognition over the past few years. One of the 

most popular e-sports is Hearthstone, which also is the focus of this essay. 

Nowadays it is easy to make money on e-sports, both as an amateur and as a 

professional player. As e-sports grow, new legal matters arise. The purpose 

of this essay is to answer one of these new legal questions: does the 

regulation of lotteries in the Swedish income taxation act 

(inkomstskattelagen (1999:1229), IL) meet the rule of law when it is applied 

on Hearthstone? 

 

The definition of rule of law is based on the theory of Lon L. Fuller 

presented in The Morality of Law. The first part of this essay is therefore 

designated to define the term rule of law. By using a legal dogmatic method, 

the following part of the essay presents the regulation of lotteries in IL. 

Since there is no legal doctrine on the subject of taxation on e-sports, the 

law, preparatory works and legal practice are used to clarify and systemise 

the contents of the law de lege lata. Prizes from lotteries held within the 

European Economic Area are, according to chapter 8 paragraph 3 IL, freed 

from taxation. The term lottery is however not defined in IL, instead the 

definition is to be found in paragraph 3 of the Swedish lottery law 

(lotterilagen (1994:1000), LL). Since the definition of lotteries is crucial in 

terms of knowing which prizes that are tax-free, the lottery definition in 

paragraph 3 LL is thoroughly recited. Both in terms of how the sections of 

the paragraph are connected to each other, and in terms of how the 

requirements are to be interpreted and understood according to preparatory 

works and legal practice. A question that often arises is how to separate a 

lottery from a competition. By examining how the demarcation has been 

solved in practice and how it has been discussed in preparatory works, the 

essay attends to this matter. 
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The next part of the essay applies the law as described in the previous 

chapter on Hearthstone. The conclusion is that the lottery definition in 

paragraph 3 LL is difficult to apply on Hearthstone. The primary reasons 

behind that conclusion are that the requirements of paragraph 3 section three 

LL have not been defined and that paragraph 3 section two LL is 

contradictory in relation to preparatory works when applied on Hearthstone. 

A conclusion concerning if Hearthstone can be defined as a lottery is not 

reached, but that lies beyond the purpose of this essay.  

 

In the analytic part of the essay the theory presented in the beginning is 

applied on the regulation of lotteries in IL when it is applied on Hearthstone. 

All criteria that the rule of law is based upon are met, except the criterion of 

clarity of laws (if the criterion of congruence is met is yet to be seen). The 

lack of clarity is, in my opinion, so big that it cannot be outweighed by the 

criteria that are fulfilled. The conclusion is consequently that the regulation 

of lotteries in IL does not meet the rule of law when applied on Hearthstone. 
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Sammanfattning 

Intresset för e-sport har ökat markant de senaste åren. En av de mest 

populära e-sporterna är Hearthstone, som också är denna uppsats fokus. Idag 

är det lätt att tjäna pengar på e-sport, både som amatör och som 

professionell spelare. Med e-sportens framväxt uppkommer nya rättsliga 

frågor. Denna uppsats syftar till att besvara en av dem: tillgodoser den 

skatterättsliga regleringen av lotterivinster rättssäkerhetsvärden när den 

tillämpas på Hearthstone?  

 

Uppsatsen inleds med att definiera vad som avses med rättssäkerhetsvärden. 

Genom att redogöra för Lon L. Fullers teori från The Morality of Law 

definieras det rättssäkerhetsbegrepp som uppsatsen baseras på. Med hjälp av 

en rättsdogmatisk metod redogörs sedermera för den gällande skatterättsliga 

regleringen av lotterivinster. Då det inte finns någon rättsdogmatisk 

litteratur om beskattning av e-sport används i stället lagstiftning, förarbeten 

och praxis för att klargöra och systematisera gällande rätt. Inledningsvis 

redogörs för hur lotterivinster hanteras i inkomstskattelagen (1999:1229), 

IL. Vinster från ett lotteri anordnat inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, EES, är skattefria. Lotteri definieras dock inte i IL, 

definitionen finns i stället att finna i 3 § lotterilagen (1994:1000), LL. Den 

största delen av avsnittet ägnas därför åt lotteridefinitionen. Inledningsvis 

redogörs för hur 3 § LL är uppbyggd och hur rekvisit ska tolkas och förstås 

enligt förarbeten och praxis. Den gränsdragningsproblematik mellan lotteri 

och tävling som ofta uppkommer behandlas avslutningsvis genom att 

undersöka hur den har kommenterats i förarbeten och lösts i praxis.  

 

I nästföljande avsnitt tillämpas gällande rätt så som den beskrivits på 

Hearthstone. Där påvisas att 3 § LL är svårtillämpad på Hearthstone. Det 

beror framför allt på att rekvisiten i 3 § tredje stycket LL inte har definierats 

och att 3 § andra stycket LL är motsägelsefull då den tillämpas på 

Hearthstone i förhållande till förarbeten. Någon slutsats kring huruvida 
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Hearthstone är ett lotteri eller ej nås inte. Detta ligger dock utanför 

uppsatsens syfte.  

 

I uppsatsens analytiska del appliceras teorin om rättssäkerhet på den 

skatterättsliga regleringen av lotterivinster då den tillämpas på Hearthstone. 

Genom att undersöka om rättssäkerhetskriterierna tillgodoses då 3 § LL 

tillämpas på Hearthstone nås syftet med uppsatsen. Alla 

rättssäkerhetskriterier utom klarhetskriteriet uppfylls (huruvida kravet på 

kongruens uppfylls återstår att se). Bristen på klarhet är enligt min åsikt så 

stor att den inte kan vägas upp av andra rättssäkerhetskriterier. Slutsatsen är 

således att den skatterättsliga regleringen av lotterivinster inte tillgodoser 

rättssäkerhetsvärden när den tillämpas på Hearthstone. 
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Förord 

Tack pappa, Lars Hellewig, för idén som resulterade i denna uppsats.  
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Förkortningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Elektronisk sport, vanligtvis förkortat e-sport, är ett begrepp som inkluderar 

alla typer av organiserat tävlande som utförs med hjälp av datorer eller 

spelkonsoller.1 Intresset för e-sport har ökat markant de senaste åren och år 

2015 beräknades det finnas runt 130 miljoner entusiaster världen över.2 Den 

här uppsatsens fokus ligger på en av de största e-sporterna, Hearthstone, 

som tidigare i år beräknades ha 50 miljoner användare världen över.3 

Marknadens svar på e-sportens framväxt har bl.a. varit att erbjuda 

plattformar där spelare kan utmana varandra om riktiga pengar.4 Det finns 

också professionella turneringar, t.ex. VM i e-sport, som år 2016 hölls för 

åttonde året i rad i Jakarta.5 

 

Med e-sportens framväxt uppkommer också rättsliga frågor. I Sverige har e-

sporten ännu inte uppmärksammats i den juridiska litteraturen. Jag tror dock 

att vi står inför många intressanta och till viss del nya frågeställningar som 

förr eller senare kommer att behöva uppmärksammas. Ett exempel härpå är 

hur vår inkomstskatterättsliga reglering av lotterivinster förhåller sig till e-

sport. E-sport var inte ett vedertaget begrepp vid tillkomsten av den 

nuvarande inkomstskatterättsliga lagstiftningen. Lagstiftaren hade 

förmodligen inte ägnat en tanke åt att regleringen skulle komma att 

tillämpas på e-sport. Är nuvarande reglering rättssäker då den tillämpas på 

ett område som inte ens fanns i periferin vid tillkomsten av den?  

 

                                                 
1 Se Svenska e-sportföreningen: Vad är e-sport? <http://www.sesf.se/esportforeningen/vad-

ar-e-sport> , besökt 2016-12-20. 
2 Se LI (2015), s. 61.  
3 Se Statista: Hearthstone, <http://www.statista.com/statistics/323239/number-gamers-

hearthstone-heroes-warcraft-worldwide/>, besökt 2016-12-20. 
4 Exempel på svenska företag är Battleriff och Gumbler. 
5 Se International e-sports federation: Hot issue <http://www.ie-

sf.com/bbs/board.php?bo_table=visual&wr_id=16> besökt 2016-12-20. 

http://www.sesf.se/esportforeningen/vad-ar-e-sport
http://www.sesf.se/esportforeningen/vad-ar-e-sport
http://www.statista.com/statistics/323239/number-gamers-hearthstone-heroes-warcraft-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/323239/number-gamers-hearthstone-heroes-warcraft-worldwide/
http://www.ie-sf.com/bbs/board.php?bo_table=visual&wr_id=16
http://www.ie-sf.com/bbs/board.php?bo_table=visual&wr_id=16


 8 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida den skatterättsliga regleringen av 

lotterivinster tillgodoser rättssäkerhetsvärden när den tillämpas på 

Hearthstone. 

 

1.3 Frågeställningar  

För att nå syftet med uppsatsen används följande frågeställningar: 

• Vad innebär rättssäkerhet? 

• Hur ser gällande skatterättslig reglering av lotterivinster ut? 

• Hur ska regleringen tillämpas på Hearthstone? 

• Tillgodoser regleringen rättssäkerhetsvärden? 

 

1.4 Avgränsningar 

Förutom inkomstskatterättsliga konsekvenser av lotterilagstiftningen finns 

även andra rättsliga aspekter av e-sport, t.ex. frågan vilka aktörer som får 

lov att anordna lotterier. Med hänsyn till uppsatsens omfattning och 

tidsramarna för uppsatsen tas endast inkomstskatterättsliga konsekvenser av 

lotterilagstiftningen upp. Vidare ligger uppsatsens fokus på den 

skatterättsliga regleringen av lotterivinster. Följaktligen sker inte någon 

genomgång av hur andra vinster, t.ex. tävlingsvinster, beskattas.  

 

1.5 Perspektiv, metod och teori 

För att beskriva gällande rätt används en rättsdogmatisk metod. 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är användandet av de 

allmänt accepterade rättskällorna, dvs. lagstiftning, rättspraxis, förarbeten 

och rättsdogmatisk litteratur.6 Utifrån dessa rättskällor är min avsikt att tolka 

lagen och klargöra innehållet i gällande rätt med utgångspunkt ur det syfte 

                                                 
6 Se Kleineman (2013) s. 21. 
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och de frågeställningar som presenterats ovan. Metoden används också i 

processen att bearbeta och systematisera den information som rättskällorna 

tillhandahåller. De allmänt accepterade rättskällorna används således som 

verktyg för att klargöra och systematisera gällande rätt avseende den 

skatterättsliga regleringen av lotterivinster för att sedan kunna tillämpa 

denna på Hearthstone.  

 

Efter att ha redogjort för gällande rätt anläggs ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Avsikten är att undersöka hur gällande rätt förhåller sig till 

rättssäkerhetsvärden när den tillämpas på Hearthstone. För att definiera 

begreppet rättssäkerhetsvärden används professor Lon L. Fullers7 teori från 

The Morality of Law. Intentionen är att kritiskt granska den skatterättsliga 

regleringen av lotterivinster när den tillämpas på Hearthstone genom att 

tillämpa Fullers definition av rättssäkerhet på gällande rätt.  

 

1.6 Forskningsläge 

Beskattningsfrågan av vinster från e-sport har inte uppmärksammats alls 

inom den rättsvetenskapliga forskningen. Beskattning av lotterier har 

diskuterats i en begränsad utsträckning. Ett exempel är Mats Tjernbergs 

artikel i Skattenytt från 1992 som behandlar beskattning av tävlingsvinster. 

Där konstaterar han att frågeställningar inom inkomstslaget tjänst sällan 

diskuteras i de rättsvetenskapliga tidskrifterna.8 Att det inte finns någon 

forskning på området gör att uppsatsen har ett nyhetsvärde.   

 

1.7 Material 

För att beskriva e-sportens framväxt i inledningen har en bilaga till 

Lotteriinspektionens, LI, utredning från 2015 om spelmarknaden i Sverige 

använts. Författaren arbetar på en intresseorganisation och det har tagits i 

                                                 
7 Hädanefter cit. Fuller. 
8 Se Tjernberg (1992) s. 660. 
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beaktande att det finns en neutralitetsproblematik. Då källan främst används 

för att beskriva spelmarknaden och i viss mån Hearthstone anser jag ändå att 

källan har ett värde, trots eventuella tendenser.  

 

Gällande metodvalet har juridisk doktrin använts. Juridisk doktrin skiljer sig 

från de andra rättskällorna genom att den inte har någon formell auktoritet 

utan auktoriteten ligger i bärigheten av de argument som framförs.9 Ett verk 

som jag anser beskriver den rättsdogmatiska metoden väl är Kleinemans 

kapitel i Juridisk metodlära. För att presentera Fullers teori används verket 

som den presenterades i: The Morality of Law från 1964.  

 

Eftersom beskattning av e-sport inte har ägnats någon uppmärksamhet i den 

rättsvetenskapliga forskningen finns ingen rättsdogmatisk litteratur att tillgå 

för att fastställa gällande rätt. I stället används lagstiftning, förarbeten och 

praxis. Det finns en del straffrättslig praxis kring lotterier, skatterättslig 

praxis är däremot begränsad och förhållandevis gammal. När praxis används 

för att fastställa gällande rätt används den således med en medvetenhet kring 

vilken lagstiftning som var gällande rätt vid tiden för avgörandet och hur 

den förhåller sig till nuvarande lagstiftning. 

 

För att beskriva hur Hearthstone fungerar och dess allmänna karaktäristik 

används främst mina egna spelupplevelser som referens och i viss mån 

elektroniska källor. Spelplattformar och spelforum är exempel på den typ av 

elektroniska källor som används. Av det följer att källorna inte är 

oberoende, men för att förklara hur Hearthstone fungerar och hur 

spelmarknaden ser ut fyller de sitt syfte.   

 

1.8 Disposition   

Uppsatsen syftar till att undersöka om gällande rätt, tillämpat på ett speciellt 

fall, är rättssäker. Uppsatsen inleds därför med att definiera rättssäkerhet 

                                                 
9 Se Kleineman (2013) s. 28. 
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utifrån de kriterier som formuleras i The Morality of Law. Avsnitt 3 ägnas åt 

att redogöra för den inkomstskatterättsliga regleringen av lotterivinster. 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka om den skatterättsliga 

regleringen är rättssäker då den tillämpas på Hearthstone krävs, för att 

uppnå uppsatsens syfte, att gällande rätt tillämpas på Hearthstone. För att 

kunna tillämpa gällande rätt på Hearthstone krävs kännedom om spelets 

karaktär och huvudsakliga drag. Avsnitt 4.2 beskriver därför hur 

Hearthstone går till. Avsnitt 4.3 redogör för hur spelare kan tjäna pengar på 

Hearthstone.  Avsnitt 4 avslutas med att tillämpa gällande rätt på 

Hearthstone. Avsnittet syftar till att undersöka hur den skatterättsliga 

regleringen av lotterivinster förhåller sig till Hearthstone för att i uppsatsens 

sista avsnitt 5 kunna besvara uppsatsens syfte.   
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2 Rättssäkerhet 

Som framgått av inledningen är en del av uppsatsens syfte att anlägga ett 

rättssäkerhetsperspektiv på gällande rätt.  En förutsättning för att uppnå 

uppsatsens syfte är därmed att presentera den teori som framställningens 

rättssäkerhetsbegrepp baseras på. Uppsatsen inleds därför med att, utifrån 

Fullers teori, definiera rättssäkerhet. 

 

År 1964 publicerades The Morality of Law där Fuller presenterade åtta 

rättssäkerhetskriterier. Rättssäkerhet kan enligt Fuller prövas genom att 

pröva föreskrifter mot dessa åtta kriterier. Fuller menar att föreskrifter måste 

möta dessa åtta kriterier för att få kallas rättsregler. Om något av kriterierna 

inte möts är föreskriften inte rättssäker.10 Kriteriernas inbördes rankning är 

beroende av vilken typ av lagstiftning som är för handen, och därför anges 

inte någon generell prioritetsordning. Fuller menar att kriterierna i varje 

enskild situation måste balanseras och vägas mot varandra.11 De åtta 

rättssäkerhetskriterierna är: 

 

(1) Kravet på generalitet  

(2) Kravet på promulgation 

(3) Retroaktivitetsförbudet  

(4) Kravet på klarhet  

(5) Kravet på koherens  

(6) Kravet på rimlighet  

(7) Kravet på permanens  

(8) Kravet på kongruens12 

 

Det första grundläggande kriteriet är att det finns regler (föreskrifter). En 

föreskrift ska vara uttryckt på ett sådant sätt att den är generellt tillämpbar.13 

Eventuella problem ska lösas med hjälp av dessa föreskrifter och inte 

                                                 
10 Jfr Fuller (1964) s. 39 ff.  
11 Ibid. s. 93. 
12 Ibid. s. 39. 
13 Ibid. s. 46. 
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behöva avgöras på ad hoc-basis.14 Kravet på promulgation innebär att en 

föreskrift ska vara offentliggjord så att alla som berörs av den har möjlighet 

att ta del av den. I Sverige offentliggörs lagstiftning genom att publiceras i 

svensk författningssamling, SFS, som finns tillgänglig för alla som vill ta 

del av lagen.15 Det tredje kriteriet behandlar retroaktivitetsförbudet. 

Innebörden av retroaktivitetsförbudet är att en föreskrift inte får tillämpas på 

händelser som ägde rum innan föreskriften trädde i kraft. Föreskriften ska 

således vara prospektiv.16 I svensk rätt är retroaktivitetsförbudet 

grundlagsskyddat i beskattningsfrågor i och med 2 kap. 10 § andra stycket 

regeringsformen, RF. 

 

Med klarhetskriteriet menas att människor ska kunna veta vilka beteenden 

som påbjuds och vilka som är förbjudna: föreskriften ska vara begriplig och 

förutsebar. Fuller förstår att lagstiftaren inte i detalj kan reglera vad som 

förväntas av en individ i varje fall där personen träffas av lagen. Han menar 

dock att plikten att klargöra lagen endast i undantagsfall bör förskjutas till 

exekutiva myndigheter. Vaga föreskrifter skapar osäkerhet och försvårar 

laglydigt beteende. Det femte kriteriet innebär att föreskrifter inte får vara 

motsägelsefulla i förhållande till andra föreskrifter. Motsägelsefulla 

föreskrifter skapar osäkerhet kring vilken föreskrift som gäller.17 Med det 

sjätte kriteriet menas att föreskrifter inte får ställa omöjliga krav på 

människors handlande. En norm som kräver ett absurt handlingssätt som 

människor inte är kapabla att efterleva är enligt Fuller inte rättssäker.18 

Kriterium nummer sju innebär att föreskrifter inte bör ändras för ofta. 

Föreskrifter som ändras konstant gör det svårt för människor att anpassa sitt 

handlande efter vad som är tillåtet eftersom det är svårt att veta vad som 

gäller. Det blir också svårare att planera för framtiden. Det är svårt att 

förutse vad som är tillåtet om gränsen för laglydigt beteende hela tiden 

                                                 
14 Se Fuller (1964) s. 39. 
15 Se Riksdagen: Beslutar om lagar, <http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-

riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/>, besökt 2016-12-20. 
16 Jfr Fuller (1964) s. 53. 
17 Ibid. s. 64 ff. 
18 Ibid. s. 70 f. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
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justeras.19 Fullers sista rättssäkerhetskriterium handlar om kongruens och 

innebär att myndighetsutövning inte får skilja sig för mycket från 

föreskriftens ordalydelse. Om lagtolkning och myndighetsutövning inte kan 

förankras i lagen råder ingen rättssäkerhet.20 Vidare riktar sig de sju första 

kriterierna till lagstiftaren. Det åttonde kriteriet riktar sig däremot till den 

exekutiva myndighet som ska tillämpa lagen i det enskilda fallet.21 Med 

andra ord har rättstillämpningen betydelse för rättssäkerheten. 

 

En rättssäker lagstiftning är sammanfattningsvis klar i sin utformning, 

lagarna stämmer väl överens med varandra, de är kända för varje 

medborgare och tillämpas aldrig retroaktivt. Lagarna är dessutom konstanta, 

ställer inga orimliga krav på mänskligt handlande och tillämpas enligt sin 

ordalydelse av exekutiva myndigheter.22 

 

 

 

                                                 
19 Jfr Fuller (1964) s. 36 ff. 
20 Ibid. s. 81. 
21 Ibid. s. 41. 
22 Ibid. 
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3 Skatterättslig reglering av 
lotterivinster 

3.1 Inledning 

I föregående avsnitt har rättssäkerhet definierats. För att ta reda på om den 

inkomstskatterättsliga regleringen av lotterivinster är rättssäker när den 

tillämpas på vinster från Hearthstone krävs en redogörelse för den 

inkomstskatterättsliga regleringen av lotterivinster. Avsnittet inleds med att 

redogöra för hur lotterivinster hanteras i inkomstskattelagen (1999:1229), 

IL. Resterande del av avsnittet ägnas åt lotteridefinitionen och den 

gränsdragningsproblematik som kan uppkomma.  

 

3.2 Inkomstskattelagen 

I 1 kap. 3 § IL föreskrivs bl.a. att fysiska personer ska betala kommunal 

inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst 

och näringsverksamhet. Detta kallas för skatt på förvärvsinkomster. Fysiska 

personers skatt på förvärvsinkomster beräknas på den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten, 1 kap. 5 § IL. I 8 kap. IL finns bestämmelser om att 

vissa inkomster är skattefria vid inkomstbeskattningen. 8 kap. 3 § IL anger 

att vinster i svenska lotterier, och lotterier som anordnas i en stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, är skattefria. Vinst i ett 

utländskt lotteri, dvs. ett lotteri som är anordnat utanför EES, ska enligt 42 

kap. 25 § IL tas upp i inkomstslaget kapital om vinsten överstiger 100 

kronor och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket. 

 

Värt att notera är att dessa vinster är skattefria för mottagaren av vinsten, 

men att därmed inte är sagt att lotterierna är helt skattefria. I de fall där 

skattefrihet uppkommer p.g.a. att vinsten kommer från ett lotteri 

punktbeskattas anordnaren av lotteriet enligt lagen (1991:1482) om 

lotteriskatt, LLS. För svenska lotterier ska lotteriskatt betalas av anordnaren 
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med 35 % av den behållning som återstår efter att de sammanlagda vinster 

som har betalats ut räknas av från de sammanlagda insatserna, 1 och 1 b §§ 

LLS. Motsatsvis följer att då lotteriet är utländskt betalas ingen lotteriskatt 

av anordnaren. I stället inkomstbeskattas vinsten hos spelaren i enlighet med 

42 kap. 25 § IL i inkomstslaget kapital. Eftersom vinster från lotterier 

anordnade inom EES är skattefria enligt 8 kap. 3 § IL och Sverige inte kan 

beskatta utländska anordnare av lotterier så beskattas varken anordnaren 

eller vinsttagaren då lotteriet är anordnat inom EES.  

 

Av det anförda framgår att lotterivinster från lotterier som anordnas inom 

EES är skattefria för mottagaren av vinsten. Skatt betalas då i stället av 

anordnaren av lotteriet (förutsatt att denne är svensk). Utländska 

lotterivinster beskattas i inkomstslaget kapital om vinsten överstiger 100 kr.  

 

3.3 Lotteridefinitionen  

3.3.1 Allmänt 

De skatterättsliga regelverken saknar en närmare definition av lotteri. Av 

förarbeten och praxis framgår att den skatterättsliga definitionen av lotteri 

finns att finna i 3 § lotterilagen (1994:1000), LL.23 I paragrafens första 

stycke definieras lotteri som  

 

[ … ] 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. 

 

I paragrafens andra stycke anges tre lotterikategorier. Uppräkningen är 

exemplifierande. Det innebär att om förutsättningarna enligt första och 

tredje stycket är uppfyllda så kan även andra kategorier av verksamheter än 

de som anges i 3 § andra stycket LL omfattas av lotteribegreppet.24 Tredje 

                                                 
23 Jfr bl.a. prop. 1999/00:2, Del 2 s. 16; HFD 2015 ref. 26; SKV: Rättslig vägledning 

<http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.3/326281.html>, besökt 

2016-12-20. 
24 Se prop. 1996/97:7 s. 24. 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.3/326281.html
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stycket anger att vid bedömningen av huruvida en verksamhet är ett lotteri 

eller inte så ska hänsyn, utöver den större eller mindre graden av slump som 

finns, tas till verksamhetens allmänna karaktär. Paragrafens sista stycke 

anger att med termen vinst avses även rätt till fortsatt spel.  

 

Ovan har, stycke för stycke, 3 § LL redogjorts för. Innan undersökningen 

går in närmare på rekvisiten verksamhetens allmänna karaktär och slump 

ska det kort redogöras för hur paragrafens olika stycken hänger samman 

med varandra. I utredningen Från tombola till internet angavs att första 

stycket ska ses som en definition, andra stycket som en exemplifierande 

uppräkning och tredje stycket som en anvisning om att verksamhetens 

allmänna karaktär ska beaktas.25 I en senare utredning, Spel i en föränderlig 

värld, kommenterades sambandet närmare. Det avgörande för om en 

verksamhet ska ses om ett lotteri eller inte är, enligt utredningen, rekvisiten i 

första stycket i förening med verksamhetens allmänna karaktär i tredje 

stycket. Det är inte nödvändigt att en verksamhet kan hänföras till någon av 

de lotterikategorier som räknas upp i andra stycket. Första stycket innehåller 

således inte ensamt tillräckliga kriterier för att ett lotteri ska föreligga. 

Anledningen till att definitionen i första stycket inte ensamt kan avgöra 

huruvida ett lotteri föreligger eller inte är att den träffar ett antal företeelser 

där vinst utgår, men som inte avsetts vara lotterier. Ett exempel är 

idrottstävlingar.26  

 

Verksamhetens allmänna karaktär infördes i 3 § tredje stycket LL för att 

fånga upp vissa verksamheter som lagstiftaren ansåg borde omfattas av 

lotteribegreppet men där slumpmomentet inte var avgörande. Exempel på 

sådana verksamheter är marknads- och tivolinöjen som numera finns i den 

exemplifierande uppräkningen av lotterier i 3 § andra stycket LL. De 

företeelser som räknas upp i andra stycket är alltid är att se som lotterier.27 

Andra stycket tar alltså upp exempel på såväl typiska lotterier som 

                                                 
25 Se SOU 2000:50 s. 120. 
26 Se SOU 2006:11 s. 204 f.  
27 Ibid. 
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företeelser som inte typiskt sett förknippas med lotterier.28 Kortspel är en 

annan aktivitet som räknas upp. I förarbetet angavs dock tydligt att bridge 

inte är ett lotteri i lotterilagens mening.29 Här föreligger alltså en 

motsättning mellan förarbeten och lagstiftning.  

 

Sammanfattningsvis kan lotteridefinitionen i 3 § LL således sägas innehålla 

fyra olika delar: vinstchans, insats, verksamhetens allmänna karaktär och 

slump.30 Verksamheter som räknas upp i andra stycket är alltid att se som 

lotterier. Andra stycket är exemplifierande, vilket innebär att även andra 

arrangemang än de som räknas upp kan anses utgöra ett lotteri om de 

uppfyller kriterierna i 3 § första och tredje stycket LL. 3 § andra stycket LL 

ställer följaktligen inte upp nödvändiga kriterier för att ett lotteri ska 

föreligga.   

 

3.3.2 Verksamhetens allmänna karaktär och 
slumpen 

Det har anförts att ett utmärkande drag för ett lotteri är den slumpmässiga 

fördelningen av vinsterna.31 Slumpen är dock inte avgörande för 

bedömningen om en verksamhet är ett lotteri eller inte. Det kan t.o.m. vara 

fråga om ett lotteri även om vinstmöjligheterna inte alls beror på slumpen. 

Av propositionen som föregick LL framgår att vid tolkning och tillämpning 

av lotteribegreppet ska hänsyn i första hand tas till verksamhetens allmänna 

karaktär och i andra hand ska slumpen beaktas.32 Propositionen anger en 

prioritetsordning, där verksamhetens allmänna karaktär får företräde framför 

slumpen. Någon närmare anvisning om på vilket sätt slumpen ska beaktas, 

när den har betydelse och hur stor betydelse slumpen har i olika fall, finns 

inte i förarbetena.33 

 

                                                 
28 Se SOU 2000:50 s. 120. 
29 Se prop. 1993/94:182 s. 53. 
30 Se SOU 2000:50 s. 115 f.  
31 Ibid. s. 105, 120.  
32 Se prop. 1993/94:182 s. 52 f. 
33 Jfr SOU 2000:50 s. 119 f. 
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Verksamhetens allmänna karaktär berördes kort i förarbetena och följande 

exempel på en verksamhet där slump- och skicklighetsmoment blandas 

gavs: Om vinnaren utses genom lottning efter att deltagarna har fått besvara 

frågor så rör det sig om ett lotteri.34 I utredningen Spel i en föränderlig värld 

angavs att de verksamheter som räknas upp i 3 § andra stycket LL kan 

”tjäna som vägledning” för att avgöra verksamhetens allmänna karaktär.35 

En annan kommentar kring verksamhetens allmänna karaktär anger att ”den 

allmänna karaktären hos ett lotteri kännetecknas [ … ] bl.a. av den 

slumpmässiga fördelningen av vinsterna”.36 Detta är dock i princip allt som 

har sagts om verksamhetens allmänna karaktär i förarbetena.37 Vad som 

avses med verksamhetens allmänna karaktär är minst sagt oklart och 

påpekades bl.a. i utredningen Från tombola till internet.38  

 

LI är enligt 48 § LL ansvarig för den centrala tillsynen över LL. LI 

kommenterade verksamhetens allmänna karaktär och kopplingen till 3 § 

andra stycket LL i samband med ett fall rörande dobbleri enligt 16 kap. 14 § 

brottsbalken (BrB). Myndigheten anförde att prövningen av verksamhetens 

allmänna karaktär torde motsvara äventyrlighetsbedömningen i 16 kap. 14 § 

BrB. Enligt LI skulle en sådan tolkning medföra att allt kortspel om pengar, 

så länge det inte rör sig om ett rent skicklighetsspel, är lotterier. LI menade 

att lagstiftaren genom förarbetsuttalanden kan undanta verksamheter som är 

rena skicklighetsspel på samma sätt som tidigare gjorts med bridge.39 

 

Eftersom innebörden av verksamhetens allmänna karaktär i princip har 

lämnats obesvarad i lagstiftning och förarbeten är det relevant att undersöka 

hur begreppet har tolkats i rättspraxis. Jag har valt att ta upp två fall där 

begreppet har diskuterats: ett där den allmänna karaktären av verksamheten 

                                                 
34 Se prop. 1993/94:182 s. 53. 
35 Se SOU 2006:11 s. 205. 
36 Se SOU 2000:50 s. 120. 
37 Begreppet har inte definierats i varken prop. 1993/94:182 eller SOU 1992:130. 
38 Se SOU 2000:50 s. 119 f.  
39 Se LI: Poker – tur eller skicklighet? 

<http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Arkiv/Poker---tur-eller-skicklighet/>, besökt 

2016-12-20. 

http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Arkiv/Poker---tur-eller-skicklighet/
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medförde att verksamheten ansågs vara ett lotteri och ett där domstolen kom 

fram till motsatsen.  

 

Begreppet diskuterades av Regeringsrätten i samband med en ansökan om 

förhandsbesked. SVT ville ha svar på om bolaget skulle vara skyldiga att 

betala skatt för de vinster bolaget kunde komma att utge i TV-programmet 

24 karat. Det var ett underhållningsprogram där deltagarna hade engagerats 

att medverka i underhållningen. Eventuell vinst kunde uppkomma vid spel 

på guldhjulet i form av pengar eller guldtackor. Regeringsrätten menade att 

vinster i programmet inte kunde anses vara lotterivinster. Med hänsyn till 

verksamhetens allmänna karaktär ansågs vinsterna i stället utgöra ersättning 

för medverkan i programmet. Den verksamhet som bolaget bedrev föll 

därmed inte inom definitionen för lotteri.40  

 

Några år senare fick Regeringsrätten anledning att beröra begreppet igen i 

samband med ett fall rörande hur vinst i spelet Bonuschansen som sändes i 

TV 4:s program Stora famnen skulle beskattas. Precis som i föregående fall 

började regeringsrätten med att konstatera att ”den allmänna karaktären hos 

den anordning på vilket företaget bygger” skulle vara avgörande för 

huruvida en verksamhet ska bedömas som ett lotteri eller inte, snarare än 

slumpen. Därefter konstaterades att ett lotteri inte krävde att slumpmomentet 

på något sätt skulle överväga skicklighetsmomentet. Regeringsrätten kom 

fram till att den allmänna karaktären och den helt övervägande graden av 

slump som utmärkte verksamheten gjorde att eventuella vinster måste anses 

komma från ett svenskt lotteri.41 

 

Trots att domstolen kom fram till olika slutsatser i fallen har de en sak 

gemensamt: någon specifikation av vilka omständigheter domstolen har 

tagit i beaktande vid bedömningen av verksamhetens allmänna karaktär 

angavs inte. Det verkar vara så att praxis lika lite som lagtext och förarbeten 

ger riktlinjer för hur en verksamhets allmänna karaktär ska bedömas. Notera 

                                                 
40 RÅ 1991 not. 163. 
41 RÅ 1995 ref. 100.  



 21 

att avgörandena baserades på 1982 års lotterilag (1982:1011) och 1928 års 

lag (1928:376) om lotteriskatt. Trots att rekvisitet verksamhetens allmänna 

karaktär ännu inte hade införts i lotteridefinitionens tredje stycke ansåg 

domstolen att detta vaga begrepp skulle ha företräde framför graden av 

slump.  Slumprekvisitet fanns då dessutom kvar i den egentliga definitionen 

av lotteri, motsvarande nuvarande lagstiftnings 3 § första stycket LL.  

 

Av det ovan anförda framgår sammantaget att vid bedömning av 

lotteribegreppet ska hänsyn i första hand tas till verksamhetens allmänna 

karaktär. Slumpen ska visserligen också beaktas, men den är inte ensamt 

avgörande för om ett lotteri föreligger eller inte. En verksamhet kan vara ett 

lotteri även om utfallet inte till någon del beror på slumpen. Innebörden av 

verksamhetens allmänna karaktär är oklar och varken förarbeten eller praxis 

har givit närmare anvisningar om vilka omständigheter som är av betydelse 

vid bedömningen. 

 

3.3.3 Gränsdragningen mellan lotteri och 
tävling  

Praxis och förarbetsuttalanden har visat att i praktiken uppkommer 

gränsdragningsproblem av lotteridefinitionen då lotteri ska avgränsas mot 

tävling.42 Resterande del av avsnitt 3 ägnas därför åt att undersöka hur 

gränsdragningen mellan lotteri och tävling har kommenterats i förarbeten 

och hanterats i praxis. Av propositionen som föregick LL framgår tydligt 

vad som inte ska betraktas som ett lotteri:  

 

Till lotterier hänförs normalt inte rena skicklighetsspel eller 

arrangemang där utgången är bestämd i förväg. Exempel härpå 

är biljard, bridge och schack. Som lotterier anses inte heller bl.a. 

tävlingar av konstnärlig eller litterär beskaffenhet eller tävlingar 

där utgången beror på yrkesskicklighet, fysiska egenskaper eller 

särskild utbildning.43  

 

                                                 
42 Se SOU 2000:50 s. 92, 105; RK 80 1:29; RÅ 1991 not. 163. 
43 Prop. 1993/94:182 s. 53. 
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Lotterier karaktäriseras av att resultatet beror på omständigheter som inte 

har kunnat kontrolleras, m.a.o. att det är slumpen som är avgörande för 

utgången. Tävlingar däremot karaktäriseras av att det är en prestation eller 

skicklighet som är avgörande. Exempel på renodlade skicklighetsspel är 

schack och biljard. Tillämpningsproblematiken ligger bl.a. i att en 

verksamhet kan innefatta en kombination av slump- och 

prestationsmoment.44  

 

I äldre praxis har distinktionen mellan skattepliktig inkomst av tjänst och 

lotterivinst berott på om aktiviteten avslutats med ett slump- eller 

prestationsmoment. Avslutas verksamheten med ett slumpmoment har det 

varit fråga om ett lotteri, om verksamheten däremot avslutas med ett 

prestationsmoment rör det sig om en tävling.45 LI har tillsammans med 

Skatteverket, SKV, och Konsumentverket i en serviceskrift slutit sig till 

denna praxis.46 

 

Avslutningsvis kan som en summering konstateras att när en verksamhet 

innefattar en kombination av slump- och prestationsmoment så kan 3 § LL 

bli svårtillämpad. Lotterier karaktäriseras av att slumpen är avgörande för 

utgången, tävlingar av att prestation eller skicklighet är avgörande. I äldre 

praxis har det avgörande för gränsdragningen varit om verksamheten 

avslutas med ett slump- eller prestationsmoment.  

 

                                                 
44 Se SOU 2000:50 s. 105 f. 
45 Jfr Tjernberg (1992), s. 661. 
46 Se LI (2009) s. 5.  
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4 Lotterilagstiftningen 
tillämpad på Hearthstone 

4.1 Inledning 

I föregående avsnitt har det redogjorts för gällande rätt avseende den 

skatterättsliga regleringen av lotterivinster. Uppsatsens nästa steg är att 

undersöka hur gällande rätt ska tillämpas på Hearthstone. I detta avsnitt 

beskrivs till att börja med hur Hearthstone går till. Att känna till spelets 

karaktär och huvudsakliga drag är relevant för att kunna tillämpa gällande 

rätt på Hearthstone så som den beskrivits i avsnitt 3. Därefter sker en kort 

redogörelse för hur spelare kan tjäna pengar på Hearthstone på olika sätt. 

Slutligen avslutas avsnittet med att tillämpa gällande rätt på Hearthstone för 

att senare kunna göra en bedömning kring huruvida regleringen är 

rättssäker.  

 

4.2 Allmänt om Hearthstone 

Hearthstone är ett taktiskt kortspel som spelas en mot en. Spelarna kan 

antingen använda färdiga kortlekar eller skapa egna. En kortlek består av 30 

kort. Tillgängliga kort beror på vilken hjälte spelaren väljer och vilken 

kategori hjälten tillhör. Spelaren representeras sedermera av hjälten i spelet. 

Spelets första fas inleds med att spelarna singlar slant om vem som får 

börja. Därefter får spelarna se sina första slumpmässigt utvalda kort från 

kortleken. I den här fasen får spelarna lov att byta ut korten de har på 

handen genom att dra nya kort. Efter att eventuellt ha bytt ut kort har 

spelarna sin första hand och första rundan47 kan börja. I början av varje 

runda drar spelaren ett kort från sin kortlek. Spelet är baserat på rundor och 

spelarna använder sin runda till att spela olika kort från handen. På så sätt 

kan spelarna t.ex. frammana trollformler eller beväpna sig för att besegra 

                                                 
47 Den engelska termen är turn, översatt till svenska är den korrekta termen tur. För att 

undvika sammanblandning med tur i betydelsen tursam används termen runda. 
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motståndaren. När någon av hjältarna dör förlorar spelaren som kontrollerar 

hjälten spelet.48  

 

Spelet innehåller en s.k. random number generator, RNG, som innebär att en 

dator slumpmässigt tar fram utvalda nummer. Kortfattat skulle en RNG 

kunna beskrivas som den digitaliserade versionen av slump. I Hearthstone 

används RNG vid slantsinglingen, i första fasen när spelarna tilldelas sina 

kort, när spelarna får lov att byta ut kort i första fasen och i varje runda när 

spelarna drar kort från sin kortlek. Utan en RNG skulle spelarna dra exakt 

samma kort, i samma ordning varje gång de spelade.49 Skickligheten i spelet 

ligger i att, efter givna förutsättningar, avgöra vilket drag som är mest 

fördelaktigt i varje enskild situation.50 Följaktligen är Hearthstone en e-sport 

som innehåller både slump- och prestationsmoment.  

 

Av det ovan anförda framgår att Hearthstone är av samma typ som de 

verksamheter som vållat tillämpningsproblem i praxis. Det innefattar en 

kombination av slump- och prestationsmoment vilket gör att det ligger i 

gränslandet mellan lotteri och tävling. 

 

4.3 Hearthstone som e-sport 

Det är förhållandevis lätt att tjäna pengar på Hearthstone. Sajten Strivewire 

erbjuder t.ex. tre olika former av turneringar: entry-fee tournaments, free-to-

play tournaments och one vs one challenge. I entry-fee tournaments betalar 

spelarna en startavgift för att få vara med i turneringen. Efter första rundan 

kan spelaren vinna tillbaka sin startavgift, och vinsten ökar för varje runda 

spelaren överlever. Deltagarna i free-to-play tournaments behöver inte 

betala någon startavgift. I stället spelar spelarna om sponsrade prispotter. I 

one vs one challenge utmanar spelarna andra spelare om pengar. Om en 

                                                 
48 Beskrivning baserad på egna spelupplevelser. 
49 Jfr Gamepedia: Hearthpedia, <http://hearthstone.gamepedia.com/RNG>, besökt 2016-12-

20.  
50 Se LI (2015) s. 61. 

http://hearthstone.gamepedia.com/RNG
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spelare vinner matchen fördubblas insatsen.51 Avslutningsvis bör förtydligas 

att Hearthstone själva inte erbjuder någon plattform för spelare att spela om 

riktiga pengar på. Det är endast via externa plattformar, som t.ex. Strivewire, 

där vinster i pengar kan uppkomma och där beskattningsfrågan blir aktuell. 

 

4.4 Beskattning av vinster från 
Hearthstone 

Om Hearthstone räknas som ett lotteri i inkomstskatterättslig mening är 

vinsterna skattefria enligt 8 kap. 3 § IL. Eftersom det inte finns någon 

definition av lotteri i den skatterättsliga lagstiftningen är definitionen av  

lotteri enligt 3 § LL avgörande för om vinsterna är skattefria eller inte.52 

Enligt paragrafens första stycke förutsätts, för att en verksamhet ska vara ett 

lotteri, att vinst utgår och att alla deltagare inte vinner lika mycket.53 Av 

ovanstående exempel på olika turneringsformer framgår att vinst utgår 

(visserligen på olika sätt) och att vinnaren i vissa fall vinner hela prispotten, 

i andra fall att vinnaren av spelet vinner mer än den som förlorar. 

Hearthstone uppfyller således kriterierna i 3 § första stycket LL. 

 

Av föregående avsnitt 3.3.1 framgick att 3 § första stycket LL inte ensamt 

innehåller tillräckliga förutsättningar för att ett lotteri ska föreligga. Således 

måste kriterierna i 3 § tredje stycket LL också undersökas: i första hand 

verksamhetens allmänna karaktär och i andra hand den större eller mindre 

graden av slump. Hänsyn måste också tas till 3 § andra stycket LL, som 

ensamt innehåller tillräckliga kriterier för att ett lotteri ska föreligga: om en 

verksamhet kan hänföras till någon av lotterikategorierna rör det sig om ett 

lotteri. Kortspel räknas upp som ett exempel på  lotteri. Sett till ordalydelsen 

av 3 § andra stycket LL är därmed Hearthstone ett lotteri eftersom det är ett 

kortspel. Detta verkar dock inte vara lagstiftarens avsikt. Bridge är också ett 

kortspel, men av förarbetena framgår tydligt att då bridge är ett rent 

                                                 
51 Se Strivewire: Are you a player? <https://strivewire.com/offers/players>, besökt 2016-

12-20. 
52 Se avsnitt 3.3.1. 
53 Se SOU 2006:11 s. 204.  

https://strivewire.com/offers/players
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skicklighetsspel så hänförs det inte till lotterier. Här finns en motsättning 

mellan förarbeten och lagstiftning och hur andra stycket ska förstås är 

oklart.  

 

Om LI:s argumentation i fallet rörande dobbleri godtas ska 3 § andra och 

tredje stycket LL förstås som att allt kortspel om pengar, så länge det inte är 

ett rent skicklighetsspel, är lotterier.54 Hearthstone skulle därmed bedömas 

som ett lotteri eftersom det inte är ett rent skicklighetsspel och inte heller är 

undantaget genom förarbetsuttalanden.  

 

Det har sagts att de verksamheter som räknas upp i 3 § andra stycket LL kan 

vara vägledande för att avgöra en verksamhets allmänna karaktär.55 Hur de 

verksamheter som räknas upp i 3 § andra stycket LL kan vara vägledande 

för en verksamhet som räknas upp i ifrågavarande stycke är dock inte helt 

lätt att förstå. Möjligtvis kan anvisningen i det här fallet förstås som att 

vägledning huruvida Hearthstone är ett lotteri eller inte kan erhållas genom 

att undersöka hur andra kortspel förhåller sig till 3 § LL. Det har anförts att 

Hearthstone kan jämföras med poker. Utmärkande för båda spelen är att 

utfallet till stor del kan påverkas av överslagsräkning och sannolikhetslära.56 

Vinster från pokerspel som anordnas för allmänheten faller under 

definitionen av lotterivinster i 3 § LL.57 Bridge å andra sidan är inte ett 

lotteri enligt 3 § LL eftersom lagstiftaren anser att slumpmomentet är 

obetydligt i förhållande till skickligheten. 

 

De oklarheter kring verksamhetens allmänna karaktär som påvisades i 

avsnitt. 3.3.2 har påvisats även vid tillämpning av rekvisitet på Hearthstone. 

Enligt 3 § tredje stycket LL ska även den större eller mindre graden av 

slump tas i beaktande vid bedömning av om en verksamhet är ett lotteri eller 

inte. Den gränsdragningsproblematik som uppstår hänför sig till om 

Hearthstone ska räknas som ett lotteri eller en tävling. Lagrummet anger 

                                                 
54 Se avsnitt 3.3.2. 
55 Ibid. 
56 Se LI (2015) s. 61. 
57 Jfr SKV (2005), bekräftat i HFD 2015 ref. 26. 
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dock ingen anvisning om hur stor inverkan slumpen ska ha på utgången för 

att det ska röra sig om ett lotteri. Det enda förarbetena har uttalat kring 

graden av slump är att det kan röra sig om ett lotteri trots att verksamheten 

inte innehåller något slumpmoment.58  

 

Hearthstone kan spelas på ett sätt där slumpen har väldigt liten effekt för 

utgången. Erfarna spelare skapar kortlekar där slumpen har underordnad 

betydelse och baserar sina drag på sannolikhetslära. Slumpmomentet blir i 

princip obetydligt i förhållande till prestationsmomentet. Av just den 

anledningen har lagstiftaren ansett att bridge är ett rent skicklighetsspel och 

därmed undantaget från lotteridefinitionen.59 Detta tyder på att lagstiftaren 

menar att om ett kortspel kan spelas på ett sådant sätt att slumpen får väldigt 

liten betydelse, så är det inte att se som ett lotteri. Något som talar mot det 

antagandet är att poker är ett lotteri. Poker kan också spelas på ett sådant sätt 

att spelarens skicklighet har stor betydelse för utgången.60 Någon generell 

slutsats om slumpens betydelse för utfallet kan enligt min uppfattning inte 

dras och hur slumpmomentet i Hearthstone ska betraktas är oklart.    

 

I äldre praxis gjordes en distinktion mellan lotteri och tävling genom att 

undersöka vilket av slump- eller prestationsmomentet som avslutade 

verksamheten.61  Spelet avslutas när någon av spelarna har spelat kort som 

gör att motståndarens hjälte dör, alltså med ett prestationsmoment.  

 

4.5 Sammanfattning 

Avsikten med detta avsnitt var att tillämpa den skatterättsliga regeringen av 

lotterivinster på Hearthstone för att få underlag till en efterföljande analys 

om regleringen är rättssäker eller inte. Jag kom inte fram till någon slutsats 

kring om Hearthstone är ett lotteri eller inte, men det var inte heller syftet. 

Jag har tillämpat gällande rätt så som den beskrivits i avsnitt 3 men funnit 

                                                 
58 Se avsnitt 3.3.2. 
59 Jfr prop. 1993/94:182 s. 53. 
60 Jfr SOU 2008:124 s. 337 f. 
61 Se avsnitt 3.3.3. 
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att gällande rätt är svårtillämpad på Hearthstone. Hearthstone uppfyller 

kriterierna i 3 § första stycket LL, men första stycket innehåller inte ensamt 

tillräckliga kriterier för att ett lotteri ska föreligga. Huruvida kriterierna i 3 § 

tredje stycket LL uppfylls är oklart. Lagstiftning och förarbeten anger inte 

vilka omständigheter som är relevanta för verksamhetens allmänna karaktär 

och slumpkriteriet är i princip odefinierat. Sett till ordalydelsen av 3 § LL så 

är Hearthstone ett lotteri eftersom kortspel räknas upp i 3 § andra stycket 

LL. Av förarbetena framgår dock att inte alla kortspel är lotterier. 

Lagstiftningen och förarbetena är således motsägelsefulla. I praktiken blir 

det att avgöra huruvida Hearthstone ska ses som ett lotteri eller en tävling. 

Den äldre praxis som finns anger att Hearthstone är en tävling eftersom 

aktiviteten avslutas med ett prestationsmoment.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Uppsatsen har hittills definierat rättssäkerhet, redogjort för gällande rätt 

avseende den skatterättsliga regleringen av lotterivinster, beskrivit hur 

Hearthstone fungerar och hur spelare kan tjäna pengar på att spela. Gällande 

rätt har sedan tillämpats på Hearthstone. I uppsatsens sista avsnitt ämnar jag 

att besvara uppsatsens syfte: tillgodoser den skatterättsliga regleringen av 

lotterivinster rättssäkerhetsvärden, enligt definitionen som gjorts ovan, när 

den tillämpas på Hearthstone? Avgörande för om vinster från Hearthstone är 

skattefria enligt 8 kap. 3 § IL är om Hearthstone definieras som ett lotteri 

enligt 3 § LL. Syftet besvaras genom att applicera rättssäkerhetskriterierna 

på 3 § LL för att nå en slutsats kring huruvida regleringen uppnår den 

definition av rättssäkerhet som formulerades i avsnitt 2.  

 

5.2 Kraven på generalitet, promulgation 
och retroaktivitetsförbudet 

3 § LL är uttryckt på ett sådant sätt att den är generellt tillämpbar. I 

lagrummet talas om verksamheten, och vilka kriterier denna verksamhet ska 

uppfylla för att anses vara ett lotteri. Lagrummet är offentliggjort genom att 

alla som vill ta del av lagen kan finna LL i SFS. 3 § LL är framåtsyftande 

och tar endast sikte på sådana handlingar som skett efter lagens 

ikraftträdande den 1 januari 1995. Således är de tre första kriterierna 

uppfyllda: 3 § LL är en lagregel, som är generellt tillämplig och har 

offentliggjorts. Den är också framåtsyftande och står följaktligen inte i strid 

mot retroaktivitetsförbudet.  
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5.3 Kravet på klarhet 

Problematiken kring 3 § tredje stycket LL om att hänsyn ska tas till 

verksamhetens allmänna karaktär och slumpen har berörts. I förhållande till 

kravet på klarhet är stycket problematiskt ur framför allt tre synvinklar. För 

det första framgår det inte av lagrummets ordalydelse att första stycket inte 

ensamt innehåller tillräckliga kriterier för att ett lotteri ska föreligga. Läst 

för sig själv kan det se ut som att 3 § första stycket LL är en fullgod 

definition. Från avsnitt 3.3.1 framgår dock att första stycket tillsammans 

med tredje stycket är en fullgod definition för ett lotteri. För det andra har 

inte verksamhetens allmänna karaktär definierats, varken i förarbeten eller i 

praxis. Detsamma gäller slump. Slump är visserligen ett vedertaget begrepp 

och har en allmän definition, men lagrummet anger ingenting om på vilket 

sätt slumpen ska beaktas. För det tredje är 3 § andra stycket motsägelsefull i 

förhållande till förarbeten. Rekvisiten är inte bara vaga, vilket ensamt kan ge 

upphov till gränsdragningsproblem. Det är dessutom sett till ordalydelsen 

otydligt att 3 § första och tredje stycket LL utgör en fullgod definition för att 

ett lotteri ska föreligga. 3 § LL är därutöver otydlig i och med att styckets 

andra paragraf är svårförståelig i fallet Hearthstone. 

 

Fuller var medveten om att lagstiftaren inte i detalj kan reglera vad som 

förväntas av en individ som träffas av lagstiftningen. Vi har flera exempel 

på oklara bestämmelser i svensk rätt. Ett exempel är generalklausulen i 36 § 

lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område, AvtL. Frågan som måste besvaras är om det är motiverat att 3 § LL 

är oklar i sin utformning, eller om ett strängare krav på klarhet kan ställas. 

Ett lämpligt första steg att ta för att nå svaret på den frågan är att se till 

vilken typ av lagstiftning det rör sig om. Eftersom 3 § LL definierar lotteri 

enligt 8 kap. 3 § IL har den betydelse för skattskyldigheten. Då 8 kap. 3 § IL 

anger vilka inkomster som inte är skattepliktiga så definierar den motsatsvis 

också vilka inkomster som är skattepliktiga: nämligen de inkomster som 

inte härrör från ett lotteri. Föreskrifter som reglerar skattskyldigheten för 

enskilda är offentligrättsligt betungande och normgivningskompetensen får 
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inte delegeras till regeringen, se 8 kap. 2 § första stycket 2 och 8 kap. 3 § 

första stycket 2 RF.  Detta talar enligt min åsikt för att det är rimligt att 

ställa strängare krav på klarhet hos 3 § LL än exempelvis 36 § AvtL som 

reglerar ett civilrättsligt område. En annan omständighet som talar för att 3 § 

LL bör vara klarare i sin utformning än vad den är i dagsläget är 

legalitetsprincipen. Riksdagen är det enda offentliga organ som, genom att 

besluta om föreskrifter, kan ålägga skattskyldighet. Det betyder att 

skattskyldighet endast kan följa av lag. Lagtexten är således den viktigaste 

rättskällan i skattefrågor. Därför menar jag att det kan och bör ställas högre 

krav på en tydlig och klar lagstiftning i skatterättsliga sammanhang än i 

andra sammanhang. Vidare finns det även andra intressen än skatterättsliga 

av att 3 § LL är klar i sin utformning. LL är en förbudslagstiftning och den 

som olovligen anordnar ett lotteri kan enligt 54 § LL dömas till böter eller 

fängelse. Straffrättsliga bestämmelser ställer höga krav på förutsebarhet, 

men så som 3 § LL är utformad idag är det svårt att avgöra om Hearthstone 

är ett lotteri eller inte. Sammanfattningsvis menar jag alltså att med hänsyn 

till den typ av föreskrift som 3 § LL är bör den vara klarare än vad den är 

idag. Klarhetskriteriet är således inte uppfyllt.  

 

5.4 Kravet på koherens 

Tidigare i uppsatsen har redogjorts för hur lotteridefinitionens olika stycken 

hänger samman med varandra. Där påpekades att Hearthstone uppfyller 

rekvisiten i 3 § första stycket LL. När 3 § andra stycket LL skulle tillämpas 

på Hearthstone uppkom dock spörsmål angående hur stycket skulle förstås. 

Enligt ordalydelsen av ifrågavarande stycke är kortspel att se som ett lotteri, 

men av förarbeten framgår att inte alla kortspel är lotterier. 

Lotteridefinitionen är inte motsägelsefull i förhållande till andra lagregler, 

men det föreligger en motsättning mellan förarbeten och lagens ordalydelse. 

Det skulle således kunna föras en diskussion kring huruvida kravet på 

koherens är uppfyllt. Å ena sidan är förarbeten inga lagregler, och i 

skatterättsliga sammanhang är en föreskrift i lag det enda som kan grunda 

skattskyldighet.  Å andra sidan är förarbeten en rättskälla av rang i svensk 
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rätt. Rättsregler som säger emot varandra skapar rättsosäkerhet eftersom 

människor inte vet vad som gäller. En motsättning mellan en lagregel och 

ett förarbetsuttalande leder till samma resultat, en osäkerhet kring vad som 

gäller. Jag anser därför att kritik kan föras mot att det föreligger en 

motsättning mellan 3 § andra stycket LL och förarbeten. Detta medför dock 

inte, enligt min mening, att kravet på koherens inte uppfylls då en föreskrift 

i lag är det enda som kan ligga till grund för skattskyldighet hos enskilda. 

 

5.5 Kraven på rimlighet, permanens och 
kongruens 

Nästa fråga att ta ställning till är huruvida 3 § LL är rimlig att efterleva och 

om den uppfyller kravet på permanens. Jag anser inte att 3 § LL ställer 

absurda eller omöjliga  krav på mänskligt handlande. Det kanske kan tyckas 

att  lagrummet ställer omöjliga krav i det hänseendet att människor inte vet 

vilket beteende 3 § LL påbjuder, men det är inte så kriteriet ska uppfattas. 

Kriteriet ställer krav på att föreskriften måste tillhandahålla regler och 

handlingsmönster som människor är kapabla att följa. Det anser jag att 

lotteridefinitionen gör. Kriterium nummer sju om att föreskriften inte får 

ändras för ofta är definitivt uppfylld. I själva verket är problemet möjligtvis 

det motsatta: att lagrummet inte har ändrats tillräckligt ofta. 3 § LL får 

därmed anses uppfylla kriterierna om rimlighet och permanens när den 

tillämpas på Hearthstone.  

 

Det sista rättssäkerhetskriteriet är kravet på kongruens. Kriteriet riktar sig 

till den exekutiva myndighet som tillämpar lagen i det enskilda fallet. Jag 

tolkar kriteriet som ett faktapåstående: om det inte föreligger en 

samstämmighet mellan skriven lag och praxis föreligger en 

rättssäkerhetsbrist. En utredning kring om kriteriet tillmötesgås eller inte 

kan således inte göras utan att det aktuella lagrummet har tillämpats. 

Exekutiva myndigheter har ännu inte behövt ta ställning till hur 3 § LL 

förhåller sig till Hearthstone, varför någon bedömning av om kravet på 

kongruens tillgodoses eller ej, inte går att göra i det här fallet.  
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5.6 Slutsats 

Fullers teori om rättssäkerhet så som den beskrevs i avsnitt 2 har nu 

tillämpats på 3 § LL för att ta reda på om regleringen är rättssäker då den 

tillämpas på Hearthstone. 3 § LL uppfyller kriterierna om generalitet, 

offentlighet, rimlighet, permanens, koherens och  retroaktivitetsförbudet när 

den tillämpas på Hearthstone. Kravet på klarhet uppfylls dock inte. 

Huruvida kravet på kongruens uppfylls återstår att se. Någon 

prioritetsordning mellan kriterierna finns inte. Kriterierna ska vägas mot 

varandra med hänsyn till de omständigheter som är för handen i det enskilda 

fallet.  

 

Med hänsyn till den typ av lagstiftning som 3 § LL är och påverkar har jag 

kommit fram till att strängare krav på tydlighet kan ställas än i exempelvis 

civilrättsliga lagstiftningar. Med hänsyn till att 3 § LL har betydelse för 8 

kap. 3 § IL som i sin tur påverkar skattskyldigheten för enskilda är 

föreskriften offentligrättsligt betungande. Eftersom skattskyldighet endast 

kan åläggas genom lag är det av stor vikt att lagstiftningen är klar och 

tydlig. Jag anser att bristen på klarhet är så stor att den inte kan vägas upp av 

andra rättssäkerhetskriterier. Min slutsats är därmed att den skatterättsliga 

regleringen av lotterivinster inte är rättssäker då den tillämpas på 

Hearthstone.  
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