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Sammanfattning 
 

Det förekommer dagligen företag som anordnar tävlingar och lotterier på Facebook utan att ta 

hänsyn till lagar och regler. Företagen saknar allt som oftast lotteritillstånd och bryter därmed 

mot 9 § Lotterilagen. Det kan även ifrågasättas huruvida de tar hänsyn till bestämmelserna i 

Marknadsföringslagen (MFL). Marknadsrättsliga regler om god marknadsföringssed, reklam-

identifiering och vilseledande marknadsföring är frågor som kan komma att bli aktuella vid en 

marknadsrättslig bedömning.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det är förenligt med gällande rätt (de lege 

lata) för företag att lotta ut gåvor på Facebook genom att användarna skall gilla och dela en 

statusuppdatering. Samt att undersöka på vilket sätt det kan tänkas strida mot gällande lag-

stiftning för marknadsföringsåtgärder. 

 

Det är idag tillåtet för företag att anordna pristävlingar, det som då krävs är att deltagarna ge-

nomför en viss motprestation. Saknas det krav på motprestation så anses det vara en utlottning 

i lagens mening. Ett sådant förfarande kräver lotteritillstånd, vilket ställer vissa krav på den 

ansökande.  

 

Skillnaden mellan ett lotteri och en tävling är att en tävling skall innehålla ett prestationsmo-

ment, där skickligheten skall vara avgörande, medan det i ett lotteri skall finnas ett slumpmo-

ment. Förekommer det ett prestationsmoment som sedan avgörs med hjälp av ett slumpmo-

ment så övergår tävlingen till att bli ett lotteri. Vad gäller Facebooktävlingar/-lotterier där en 

statusuppdatering skall gillas och delas handlar prestationsmomentet om två knapptryckning-

ar, något som inte kan anses vara en tillräckligt stor motprestation. Det innebär att ett sådant 

förfarande skall anses utgöra ett lotteri och därmed faller in under Lotterilagens (LL) bestäm-

melser. 

 

Lotterierna som förekommer på Facebook är att jämställa med säljfrämjande aktiviteter, vilka 

har till syfte att öka försäljningen. På den grunden kan företag i princip aldrig få ett lotteritill-

stånd då det inte har till syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. Lotterier som saknar till-

stånd strider mot 9 § LL och så även mot lagstridighetsprincipen i 5 § MFL. Vad gäller re-

klamidentifiering, så måste det anses att reklamidentifiering är så pass tydlig att det inte kan 

misstas som något annat än en marknadsföringsåtgärd och paragrafen kan därmed ej göras 

tillämplig. Att marknadsföra ett lotteri som i egentlig mening är olagligt och be användare att 

främja det anses vara att vilseleda användare att bryta mot lagen. Det handlar även om vilse-

ledande marknadsföring då lotterier marknadsförs som en tävling när det egentligen är ett 

lotteri. Genomsnittskonsumenten är sällan medveten om vad skillnaden är och antar att han 

eller hon deltar i en tävling som är lagenlig. 
  



 
 

Abstract 

 

Every day there are companies that organize contests and sweepstakes on Facebook without 

taking legislation and regulations into account. Firms all too often lack a lottery license and 

thus breaks the 9 § of the Lottery Act. It may also be questioned whether firms take into ac-

count the regulations of the Marketing Act (MFL). Marketing rules such as good marketing 

customs, advertising identification and deceptive marketing are issues that may be encoun-

tered in court. 

The purpose of this thesis is to investigate whether it is consistent with applicable Swedish 

law (de lege lata) for companies to arrange lotteries on Facebook by allowing users to like 

and share a comment. And to investigate how it might violate the legal rules for marketing 

actions. 

 

It is today permitted to arrange competitions given that the participants perform some kind of 

counter performance. If the counter performance where to be lacking, the competition then 

would be recognized as a lottery before the law. Such a process requires a lottery license, 

which imposes certain requirements on the applicant. The requirements to be met is that it 

should be provided to the public, it must be a Swedish legal entity organizing the lottery, that 

it has a non-profit making purpose and it should not be held in purpose to make a profit. 

The difference between a lottery and a competition is that a competition should contain a 

counter performance, in which skills should be paramount, while in a lottery there should be a 

random element. If there is a counter performance and the competition is settled randomly it be-

comes a lottery instead of a competition. When it comes to Facebook-competitions/-lotteries where 

comments should be liked and shared, it only demands two presses of buttons which cannot be consid-

ered as a big enough counter performance. This means that that kind of procedure should be consid-

ered as a lottery and thereby the Swedish Lottery Law is applicable. 
 

Lotteries appearing on Facebook should be recognized as sales promotion, which aim to in-

crease sales. On that basis, Facebook lotteries can never get a lottery license as it is not in-

tended to promote the public benefit. Lotteries without permission conflicts with the 9 § of the 

Lottery act and therefore also the conflict of law principles in 5 § of the Marketing act. When 

it comes to rules about advertising identification it must be considered that it is so clear that it 

cannot be mistaken as anything else than a promotional activity thus the article is not applica-

ble. To promote a lottery that strictly speaking is illegal and ask users to promote it is consid-

ered to mislead users to break the law. It is also considered to be misleading marketing when 

lotteries marketed as a contest really is a lottery. The average consumer is rarely aware of 

what the difference is between a contest and a lottery and therefore assumes that he or she 

participates in a contest that is legal. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Sedan lanseringen av Facebook 2004 har användandet av sociala medier ökat explosionsartat. 

Det som vid lanseringen endast var tillgängligt för collegestudenter i USA, i syfte att hålla 

kontakten, har i dag utvecklats till en plattform med över en miljard användare världen över.
1
  

Facebook är inte längre enbart för collegestudenter utan företag, kommuner och myndigheter 

har även de hoppat på trenden. För företag är Facebook ett enkelt, effektivt och billigt sätt att 

nå sina kunder. Genom att registrera sig har företag möjlighet att nå miljontals potentiella 

kunder till en relativt liten kostnad.
2
  

 

Många företag tror och agerar som om att Internet är en frizon när det kommer till marknads-

föring, det kan härledas till den marknadsföring som förekommer på Facebook och då särskilt 

tävlingar och lotterier. Vi har uppmärksammat att det är många företag som anordnar tävling-

ar och lotterier på Facebook, där användarna genom att gilla och dela en statusuppdatering är 

med i utlottningen av ett pris. 

 

Enligt 15 § Lotterilagen (LL) är det inte förenligt för vinstdrivande företag att anordna lotte-

rier. Företagen försöker komma undan denna regel genom att hävda att deras ”lotteri” egentli-

gen är en ”tävling”. Det finns dock ett stort MEN här, för att det ska anses vara en tävling så 

krävs det en motprestation. Frågan är huruvida en gilla-markering och ett delande av en status 

är en tillräcklig motprestation? 

 

Enligt Lotteriinspektionens jurist Johan Röhr så är myndigheten medveten om de lotterier och 

tävlingar som bedrivs via sociala medier. Han menar att det är obruten mark, då det är en rela-

tivt ny företeelse och det inte finns någon praxis på området. Det är enligt honom väldigt 

ovanligt att en privatperson eller ett företag får tillstånd att anordna lotterier. Något som kan 

utläsas på Lotteriinspektionens hemsida är att det i princip aldrig ges tillstånd till sådana aktö-

rer. Röhr likställer i princip med ett mer eller mindre aldrig.
3
  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det är förenligt med gällande rätt (de lege 

lata) för företag att lotta ut gåvor på Facebook genom att användarna skall gilla och dela en 

statusuppdatering. Samt att undersöka på vilket sätt det kan tänkas strida mot gällande lag-

stiftning för marknadsföringsåtgärder. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Det förekommer dagligen företag som anordnar tävlingar och lotterier på Facebook utan att ta 

hänsyn till lagar och regler. Företagen saknar allt som oftast lotteritillstånd och bryter därmed 

mot 9 § lotterilagen. Det kan dock tänkas att företagen kommer undan tillståndsplikten genom 

att placera tävlingen/lotteriet i ett socialt medium. Tävlingen/lotteriet kan därmed antas falla 

in under undantagen i 21-21d §§ LL. 

 

                                                           
1
 Facebook Om. http://www.facebook.com/#!/facebook/info den 2 april 2013. 

2
 Ström P. Sociala medier – Gratis marknadsföring och opinionsbildning,. Malmö 2010. s. 65. 

3
 Ajour. http://www.ajour.se/lotteriinspektionen-utreder-foretagen-som-bryter-lagen-pa-facebook/ den 13 maj 

2013. 

http://www.facebook.com/#!/facebook/info
http://www.ajour.se/lotteriinspektionen-utreder-foretagen-som-bryter-lagen-pa-facebook/
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Huruvida företagen tar hänsyn till bestämmelserna i Marknadsföringslagen (MFL) är även det 

tvivelaktigt. Marknadsrättsliga regler om god marknadsföringssed, reklamidentifiering och 

vilseledande marknadsföring är frågor som kan komma att bli aktuella vid en marknadsrättslig 

bedömning. Strider tävlingen/lotteriet mot Lotterilagen kan lagstridighetsprincipen i 5 § MFL 

göras gällande. Enligt 9 § MFL, om reklamidentifiering, ska det tydligt framgå vem avsända-

ren av marknadsföringsåtgärden är. Vilket kan bli svårtydligt efter att en statusuppdatering har 

delats och därefter synts i nyhetsflöde hos delarens vänner. Det kan även diskuteras om en 

sådan marknadsföringsåtgärd är att anse som vilseledande, enligt 10 § MFL, då företagen vil-

seleder användare att delta i ett lotteri som egentligen är olagligt. 

 

För att konkretisera syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

 Vad är gällande rätt (de lege lata) för lotterier i det sociala mediet Facebook? 

 Är det tillåtet för företag att anordna lotterier på Facebook? 

 Kan en gilla-markering och ett delande av en status anses vara ett tillräckligt prestat-

ionsmoment för att det ska anses vara en tävling istället för ett lotteri? 

 Har forumsplaceringen för ett lotteri någon betydelse? 

 Kan Marknadsföringslagen göras tillämplig vid en bedömning av lotterier/tävlingars 

utformande på Internet? 

 

1.4 Avgränsning 

 

I den här uppsatsen kommer vi fokusera på lotterier och tävlingar anordnade i sociala medier 

och då särskilt det sociala mediet Facebook. Vi kommer inte att ta hänsyn till vinstens eventu-

ella värde vid lotterier/tävlingar som företag anordnar. Det som kommer undersökas i uppsat-

sen är endast gällande lagstiftning, det vill säga inte de villkor som Facebook själva har ställt 

upp. 

 

1.5 Metod och material 

 

Uppsatsen har utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod, med avsikt att fastställa gällande rätt. 

Rättsdogmatikens huvudsakliga syfte är att tolka, systematisera och beskriva gällande rätt.
4
 

Den söker förståelse för gällande rätt genom att undersöka hur rättsreglerna uppkommit och 

hur de fungerar i verkligheten.
5
  En rättsdogmatiker försöker fastställa de rättskällor som finns 

i dagsläget (de lege lata) och ange vad som bör finnas (de lege ferenda). Det kan göras genom 

att jämföra områden med varandra eller fokusera på en specifik frågeställning.
6
  Syftet med 

uppsatsen är att undersöka gällande rätt för lotterier som anordnas via Facebook, varpå en 

specifik frågeställning kommer att besvaras. När gällande rätt ska fastställas så studeras 

rättskällorna.
7
 Vilka har en hierarkisk ordning, där vissa ska följas, bör följas eller får följas. 

Ordningen ser ut enligt följande: EG-rätt, svensk lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, sedvana 

och doktrin.
8
  

 

 

 

                                                           
4
 Olsen L. Rättsvetenskapliga perspektiv. SvJT 2004, s. 105. 

5
 Lehrberg B. Praktisk juridisk metod, Tallinn (Uppsala) 2010 s.168 f. 

6
 Ibid , s.168 f.  

7
 Ibid s. 31. 

8
 Samuelsson J & Melander J. Tolkning och tillämpning, Uppsala 2008. s. 30 ff. 
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Sedan Sverige gick med i EU år 1995, så är det krav på att EG-rätten skall implementeras i 

svensk rätt. Det innebär att EG-rätten måste följas och har en högre dignitet än svensk lag-

stiftning.
9
 Det finns dock ingen direkt reglering av spel och lotterier inom EG-rätten varpå den 

främsta rättskällan på området är svensk lagstiftning.
10

  I uppsatsen har således svensk lag-

stiftningen varit den rättskälla med högst dignitet som har studeras.  Den lagstiftning som sär-

skilt har studerats är Lotterilagen (LL) och Marknadsföringslagen (MFL).  

 

Vid oklarheter om vad som gäller i enlighet med lagtext så används förarbeten för att klargöra 

eventuella frågeställningar.
11

 I uppsatsen har propositioner och utredningar till LL och MFL 

beaktas för att få klarhet i problemformuleringen. Vidare har rättspraxis studerats, i form av 

avgöranden från domstolar och myndigheter. Både förarbeten och rättspraxis bör följas.
12

 

 

Det bör dock nämnas att Facebooklotterier för tillfället är ett relativt outforskat område, där 

det ännu inte finns några utredningar eller rättsfall. Det har därför varit nödvändigt att dra 

analogier från propositioner, utredningar och rättsfall för att kunna besvara syftet. Rättsfallen 

har valts med utgångspunkt i den aktuella problemformuleringen, huruvida Facebooklotterier 

är förenliga med gällande rätt, och därefter analyserats. I rättsfallsanalyserna har de fråge-

ställningarna med särskild relevans för uppsatsämnet lyfts fram.  

 

Lotteriinspektionen är den myndighet som övervakar att bestämmelserna i LL följs. I uppsat-

sen har viss hänsyn även tagits till uttalande från dem. Som nämnts tidigare finns det ännu 

inte så mycket skrivet på området om Facebooklotterier varpå de främsta källorna i uppsatsen 

har varit lagtext, förarbeten och rättspraxis. Doktrin har till viss del studerats närmare vid frå-

geställningar som rört MFL. Doktrin är rättsvetenskaplig litteratur där personer som är kun-

niga inom något specifikt område har uttalat sig och får följas
. 13

  

 

1.6 Disposition  
 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, syfte, problemformule-

ring och avgränsning. Därefter presenteras och diskuteras metodvalet, för att avsluta med en 

disposition av uppsatsen.  

I andra till femte kapitlet presenteras den teoretiska referensram som är relevant för uppsat-

sen. I kapitel två ges en definition av sociala medier och Facebook, för att därefter i kapitel tre 

diskutera olika lagvalsmetoder. I kapitel fyra presenteras LL för att därefter avsluta med MFL 

i femte kapitlet.    

I det sjätte kapitlet analyseras den teoretiska referensramen för att kunna fastställa gällande 

rätt och svara på syftet. Först diskuteras gällande rätt och därefter Facebooklotterier. 

I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som framkom efter analys av 

gällande rätt (de lege lata) och förslag till vidare åtgärder. 

 

  

                                                           
9
 Samuelsson J & Melander J. Tolkning och tillämpning, Uppsala 2008s. 37. 

10
 Prop. 2001/02:153, s. 11. 

11
 Samuelsson J & Melander J. Tolkning och tillämpning,. Uppsala 2008. s. 42. 

12
 Ibid s. 39 ff.  

13
 Ibid. s. 48. 
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2.  Sociala medier 

 

“Social media involves a natural, genuine conversation between people about something of 

mutual interest, a conversation built on the thoughts and experiences of the participants”.
14

  

 

Sociala medier är samlingsnamnet för webbaserade program och tjänster som tillåter använ-

dare att komma samman på nätet och utbyta, diskutera, kommunicera och delta i någon form 

av social interaktion. Interaktionen kan omfatta text, ljud, bilder, video och andra medier, in-

dividuellt eller i kombination med varandra.
15

 Till skillnad från traditionella medier har an-

vändarna möjlighet att ändra innehållet och bidra med information.
16

  

 

Sociala medier är inget nytt utan har funnits ända sedan Internet introducerades. Vad som har 

förändrats under de senare åren är mediernas räckvidd och penetration, deras anpassning till 

användares vardag och ökningen av användargenererat innehåll samt responsen på det.
17

  

 

Det finns många olika typer av sociala medier, det finns inte en renodlad utan ofta är det en 

blandning av flera olika. Trots det har författarna Ryan och Jones försökt sig på en indelning 

av sociala medier enligt nedan
18

: 

 

 Bokmärkssajter där användaren kan bygga sig ett eget bibliotek av intressanta länkar. 

 Forum och diskussionssajter. 

 Videoklippssajter, sajter där användare delar med sig av olika klipp, t.ex. Youtube.  

 Recensioner och betygs sajter, användare delar med sig av recensioner på t.ex. filmer. 

 Sociala nätverk, mötesplatser på nätet t.ex. Facebook och Twitter. 

 Bloggar, ett medium för användare att uttrycka sina åsikter i form av blogginlägg. 

 Podcast, en serie av digitala filer (ljud och bild) som distribueras via internet. 

 Microbloggar, en kortvariant av en blogg t.ex. Twitter. 

 Wiki, ”uppslagsverk” som uppdateras av användarna t.ex. Wikipedia. 

 

2.1 Facebook 

 

Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg och var då menat att användas för att be-

hålla kontakten som skapats under studietiden, samt underlätta kommunikationen vid studie-

uppgifter. Den sociala sidan blev dock väldigt populär och utökades till att alla som har till-

gång till Internet kan registrera sig. Idag räknas Facebook till en av de tio populäraste sidorna 

i världen, sett till antalet medlemmar som uppgår till en miljard.
19

 

År 2010 hade redan tre miljoner svenskar registrerat sig på Facebook, något som med all sä-

kerhet har ökat tills idag 2013.
20

 

 

 

                                                           
14

 Evans  D. Social Media Marketing: An Hour a Day,. Hoboken, USA 2008. s. 31. 
15

 Damian R & Calvin J. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Gen-

eration, London GB 2012. s. 152-153. 
16

 Evans  D. Social Media Marketing: An Hour a Day, Hoboken, USA 2008. s. 32-34. 
17

 Damian  R & Calvin J. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Gen-

eration,. London GB 2012. s. 153. 
18

 Ibid s. 157 ff.  
19

 Nationalencyklopedin Facebook. http://www.ne.se/lang/facebook, hämtad den 23 april 2013. 
20

 Ström P. Sociala medier – Gratis marknadsföring och opinionsbildning. Malmö 2010, s. 64. 
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Facebook klassas som ett socialt nätverk där användare kan umgås via nätet.
21

 Webbplatsen är 

uppbyggd så att användare med deras profiler skall kunna knyta kontakt med nya och gamla 

vänner, samt människor med liknande intressen. Det främsta sättet som kommunikation och 

interaktion sker på är genom text och bild, där användarna kan välja om de ska vara offentliga 

eller endast för den närmaste vänskapkretsen.
22

  

 

2.1.1 Företag på Facebook 

 

Idag är det vanligt att även företag är aktiva i sin marknadsföring på Facebook då det når ut 

till en bred målgrupp. Det har blivit ett lätt sätt för företag att kommunicera och marknadsföra 

sig och sina produkter.
23

 

 

Det finns flera olika sätt för företag att registrera sig på i det sociala mediet, det kan vara ge-

nom att registrera sig som en vanlig fysisk person, skapa en grupp, en sida eller ett evene-

mang.
24

 De olika registreringssätten förklaras på följande vis:
 25

  

 

 Fysisk person: Företag kan registrera sig som vanliga personer på Facebook genom 

att registrera företagsnamnet som för- och efternamn. Vid en sådan registrering kom-

mer aktuella statusuppdateringar som företaget gör upp i flödet hos alla vänner. 

Då ett företag registrerar sig på det här sättet måste de hela tiden godkänna eventuella 

vänförfrågningar som kommer från olika användare. 

 

 Grupp: Vem som helst kan registrera ett företag som en grupp på Facebook. Det gör 

att företaget kan skicka meddelanden eller e-post till alla som går med i gruppen. 

Grupperna visas på deltagarnas sida, vilket kan göra att andra kan gå med i dem. Per-

soner som går in på sidan behöver endast trycka på en gilla-knapp för att finnas med i 

gruppens vänskapskrets, det behövs med andra ord inget godkännande från berört fö-

retag.  

 

 Sida på Facebook: När ett företag har registrerat sig på en sida på Facebook kan det 

liknas med en marknadsföringsaffisch som förekommer på stan. Sidorna liknas med 

egna små sajter inom ramen för Facebook. Alla som har en Facebooksida kan skapa 

en sida för ett företag. De här sidorna är tillgängliga för vem som helst att delta i, 

främst förs det diskussioner kring företagen och dess produkter. Liksom med grupp-

registreringen krävs det här inget godkännande från företaget om det är någon som 

vill gå med. 

 

 Evenemang: Företaget annonserar ut aktuella evenemang där användarna träffas på 

ett fysiskt sätt och inte bara över Internet. Det företag som skapar ett sådant evene-

mang kan välja om det skall vara öppet för alla, eller endast för de som är medlemmar 

eller vänner på sidan. 

 

Det är viktigt att företagare tänker på att hålla sin sida uppdaterad, samtidigt som den inte 

skall uppdateras hela tiden. Anledningen till det är att medlemmar och potentiella kunder inte 

skall kännas sig trakasserad av företaget.
 26

   

                                                           
21

 Facebook Newsroom Keyfacts,  http://newsroom.fb.com/Key-Facts, hämtad den 22 april 2013. 
22

 Nationalencyklopedin Facebook. http://www.ne.se/lang/facebook, den 23 april 2013. 
23

 Carlsson L. Sociala medier- en lathund,. Mölndal 2010 s.14. 
24

 Ström P. Sociala medier – Gratis marknadsföring och opinionsbildning,. Malmö 2010. s. 65. 
25

 Carlsson L. Sociala medier - en lathund,. Mölndal 2010. s. 75. 
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2.1.2 Facebooktävlingar/-lotterier  

 

På Facebook förekommer det att företag anordnar tävlingar/lotterier där användaren har möj-

lighet att vinna priser i form av varor och tjänster. Exempel på sådana tävlingar/lotterier är när 

företag uppmanar konsumenter att gilla och dela ett inlägg för att sedan ha chansen att vinna i 

en senare utlottning. Företagen lägger upp en statusuppdatering som har en hänvisande text 

för hur lotteriet/tävlingen skall gå till. I det flesta fall handlar det om att användare skall gilla 

sidan och statusuppdateringen, samt dela statusuppdateringen med sina vänner för att delta. 

Vid en sådan delning kommer tävlingen upp i nyhetsflödet hos vännerna som följer personen 

på Facebook. Sådana tävlingar/lotterier har sedan ett datum då de avgörs genom att en vinnare 

dras bland deltagarna. Dragningarna kan genomföras på olika sätt vid lottningsförfarandet.
27

 

 

2.1.3 Facebooks regler för tävlingar och lotterier  

 

Enligt villkor för Facebooksidor skall administratören för en sida se till att kampanjer hanteras 

på ett lagenligt sätt.
28

 Det vill säga att det inte ska förekomma lotterier utan att det innehas ett 

tillstånd för det, eller att företag förmedlar information eller marknadsföring på ett sätt som 

strider emot gällande lagstiftning. Vid minsta osäkerhet kring huruvida marknadsföringsåt-

gärden eller motsvarande åtgärd är tillåten eller ej så skall det kontrolleras genom att kontakta 

en expert inom det aktuella området.
29

  

 

Vid fortsatt läsning i villkoren så står det under paragraf E punkt 3, som handlar om kam-

panjer, att det inte är godkänt att kräva att en användare måste gilla ett logginlägg eller kom-

mentera det eller ladda upp en bild för att få delta i den aktuella kampanjen.
30

  

Där blir den stora frågan huruvida det kan anses vara i enlighet med Facebooks regler när 

användaren ska gilla och dela ett inlägg för att få delta vid ett lotteri eller tävling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
26

 Carlsson L. Sociala medier - en lathund, Mölndal 2010. s. 75. 
27

 Ajour. http://www.ajour.se/tavlingarna-som-bryter-mot-regler-och-lagar-pa-facebook/ den 6 maj 2013. 
28

 Facebook Villkor för Facebook-sidor https://www.facebook.com/page_guidelines.php. den 6 maj 2013. 
29
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30
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3. Lagval  
 

Vid civilrättsliga konflikter med internationell karaktär är ett lagval nödvändigt för att veta 

vilket lands lag som ska tillämpas. Ett lagval har ej till syfte att lösa konflikten, utan hänvisar 

endast till vilket lands lag som ska tillämpas.
 31

 Inom den så kallade internationella privaträt-

ten finns ett flertal principer som kan komma att bli tillämpliga vid en konflikt. Inom mark-

nadsrätten är det i första hand effektlandsprincipen som blir aktuell.  Svensk marknadsförings-

lagstiftning har under en längre tid ansetts vara tillämplig på marknadsföringsåtgärder som 

har ”effekt” på den svenska marknaden, även om marknadsföringen har sitt ursprung i ett an-

nat land.
 32

 Det finns även två andra principer som kan komma att bli aktuella vid marknads-

föring och försäljning via internet, vilka är etableringslandsprincipen och ursprungslandsprin-

cipen.  

 

3.1 Effektlandsprincipen 
 

Effektlandsprincipen innebär att lagen från det land där marknadsföringen har effekt ska till-

lämpas.
 33

 Det vill säga att svensk marknadsrättslig lagstiftning är tillämplig på marknadsfö-

ring som riktar sig till den svenska marknaden.
 
 För att avgöra huruvida marknadsföringen är 

riktad till en viss marknad ska hänsyn tas till språk, produktens förekomst på den aktuella 

marknaden samt andra marknader, prisuppgifter i aktuell valuta, samordning med kampanjer i 

andra medier osv.
34

 Svensk lagstiftning ska även tillämpas på marknadsföringsåtgärder som är 

producerade utanför landet men som riktar sig till den svenska marknaden.
 35

   

 

3.2 Etableringslandsprincipen 
 

Etableringslandsprincipen implementerades i svensk rätt efter ett direktiv och innebär att det 

lands lag där företaget är etablerat ska tillämpas. Svenska företag med webbplatser som vän-

der sig till flera länder inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) ska således 

tillämpa svensk lagstiftning. Utländska företag ska tillämpa sina nationella regler, oavsett om 

de endast riktar sig till den nationella marknaden eller flera länder inom EES.
36

 

 

3.3 Ursprungslandsprincipen 
 

Ursprungslandsprincipen även kallad sändarlandsprincipen eller hemlandsprincipen består av 

två delar, där den första delen innebär att varje medlemsstat ska se till att nationella företag 

tillhandahåller tjänster som överensstämmer med nationella bestämmelser. Den andra delen 

innebär att medlemsstaterna inte får begränsa den fria rörligheten för företag med ursprung i 

en annan medlemsstat.
37

 I praktiken tillämpas principen på så sätt att lagen där företaget är 

etablerat ska tillämpas.
38

 Med ursprungsland avses den ort där företaget bedriver sin faktiska 

näringsverksamhet, den så kallade etableringsorten.
39

 

                                                           
31

 Prop. 2001/02:150 s. 50. 
32

 Ibid s. 39. 
33

 Nordell P J, Marknadsrätten - En introduktion (5:e upplagan), , Stockholm 2010  s. 113. 
34

 Svensson et. al. Praktisk marknadsrätt (7:e upplagan). Stockholm 2002 s. 57. 
35

 Nordell P J, Marknadsrätten - En introduktion (5:e upplagan),. Stockholm 2010 s. 113. 
36

 Svensson et. al. Praktisk marknadsrätt (7:e upplagan) Stockholm 2002. s. 57. 
37

 Prop. 2001/02:150 s. 27. 
38

 Svensson et. al. Praktisk marknadsrätt (7:e upplagan) Stockholm 2002. s.58. 
39

 Prop. 2001/02:150 s. 27. 
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Syftet med principen är att företag som är etablerade inom EES ska kunna erbjuda sina varor 

och tjänster inom hela EES-området, utan att behöva beakta andra länders lagstiftning och 

krav. Det räcker i princip om företaget beaktar de lagar och regler som finns i etableringslan-

det.
40

 Ursprungslandprincipen kan därför uttryckas som motsatsen till effektlandsprincipen 

och kommer till uttryck i EG-direktivet Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 

artikel 3.  
 
 

                                                           
40

 Prop. 2001/02:150, s. 27. 
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4. Lotterilagen  

 

4.1 Lotteriinspektionen 

 

Lotteriinspektionen är den statliga myndighet som skall säkerställa att det endast förekommer 

spel och lotterier som är lagliga, säkra och tillförlitliga på den svenska marknaden.
41

 Några av 

de uppgifterna som hamnar under begreppet säkerhet är att se till så att konsumenter inte ris-

kerar att utveckla spelberoenden eller liknande sociala skadeverkningar. Uppbyggnaden i Lot-

teriinspektionen är en styrelse som i sin tur har en generaldirektör som är direkt ansvarig för 

att arbetet leds på rätt sätt och att verksamheten följer med i utvecklingen på spel- och lotte-

rimarknaden.
42

  

 

Lotteriinspektionen skall följa och analysera marknaden av de spel och lotterier som före-

kommer, och sedan rapportera vad som kan behöva uppmärksammas till regeringen och då 

närmare bestämt Finansdepartementet.
43

 Tillsammans med kommuner, länsstyrelser och Re-

geringen så är det Lotteriinspektionen som delar ut tillstånd till näringsidkare att bedriva verk-

samhet där det förekommer spel- eller lotterihantering.
44

 Finns det inget tillstånd bryter nä-

ringsidkaren emot 9 § LL. Skulle ett företag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet anordna 

olovliga lotterier enligt LL så är det straffbart.
45

 Den som är ansvarig kan genom åtal i dom-

stol dömas till böter eller fängelse enligt 54§ LL.  

 

4.2 Lotterilagens tillämpningsområde 

 

I 1 § Lotterilagen (1994:1000) regleras det på vilket sätt lotterier gentemot allmänheten får 

anordnas. Vad som avses med allmänheten är inte närmare definierat i lagtext. I förarbeten 

framgår dock att med allmänheten avses en större grupp och inte en mindre sluten krets.
46

  

 

4.2.1 Praxis 

 

I rättsfallen NJA 1986:35 och mål nr: 1781-98 diskuterade dömande instanser huruvida lotte-

rierna var anordnade för allmänheten eller inte. 

 

NJA 1986:35 

 

I NJA 1986:35 hade Norbergs slalomklubbs supporterklubb lottat ut medlemskap till klubben. 

Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen hade att avgöra huruvida lotteriet var att anses 

som anordnat för allmänheten eller ej. Supporterklubben rekryterade sina medlemmar bland 

slalomklubbens medlemmar och deras anhöriga. Antalet medlemmar i klubben var begränsat 

till 150 stycken och deltagandet i lotteriet till en ”lott” per medlem.   

Tingsrätten fann att lotteriet var anordnat endast för klubbens medlemmar och kunde därför 

inte anses vara anordnat för allmänheten. Hovrätten fastställde Tingsrättens dom och anförde 

att lotteriet var anordnat för en relativt liten och sluten krets där medlemmarna utgjorde en 

                                                           
41

 Lotteriinspektionen http://www.lotteriinspektionen.se/ den 2 maj 2013. 
42

 Lotteriinspektionen Om oss. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Om-oss/ den 3 maj 2013. 
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44
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46
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gemenskap. När sådana omständigheter föreligger kan ett lotteri ej anses vara anordnat för 

allmänheten. Högsta domstolen fastställde även de Tingsrättens dom.
47

  

 

Länsrätten i Västerbotten, mål nr: 1781-98  

 

I ett rättsfall från länsrätten i Västerbottens län hade dömande instans tagit ställning till 

huruvida en förening hade anordnat ett lotteri i en sluten krets eller för allmänheten. Det Läns-

rätten lade tyngdpunkt på var att om vem som helst hade möjlighet att bli medlem i förening-

en så skulle lotteriet anses vara anordnat för allmänheten. I den aktuella föreningen handlade 

det om att av de 190 stycken medlemmar i föreningen så deltog 15-20 stycken vid varje lotte-

ritillfälle, vilket innebar att lotteriet var anordnat för allmänheten.
48

 

 

4.3 Lotteribegreppet i 3 § Lotterilagen  
 

”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 bedömningen 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.” (uppsatsförfattarnas 

understrykning) 

 

I 3 § 1st LL kan det utläsas att ett förfarande räknas som lotteri både när det krävs insats och 

när det inte krävs någon insats. Det behöver ej betyda att anordnare har någon ekonomisk 

vinning som syfte. Det som räknas till ett sådant förfarande är bl.a. gissningstävlingar, tombo-

lalotterier och bingospel. Det som skall vara uppfyllt för de olika förfarandena är att deltagar-

na inte skall ha någon möjlighet att påverka utgången, det skall avgöras av ett slumpmo-

ment.
49

 

 

Vid marknadsföringsåtgärder används många gånger gissningsförfaranden där deltagarna 

skall gissa antalet av någonting eller gissa när något kommer att inträffa för att komma fram 

till ett korrekt svar. Det är att anse som ett lotteri då det är slumpen som avgör och inte skick-

ligheten. Med det menas att reklamlotterier som enbart anordnas i säljfrämjande syfte samt 

massmedielotterier omfattas av LL även då det inte kräver någon insats.
50

 Deltagarna skall 

även kunna vinna ett pris som har ett högre värde än vad övriga deltagare erhåller. 

 

I förarbeten till LL framgår det vidare att:
51

 

 

1. ”Vinster skall kunna tillfalla en eller flera deltagare, 

2. Alla deltagare inte skall kunna få lika värdefulla vinster även om alla vinster i lotteriet 

skulle vara värda lika mycket, 

                                                           
47

 NJA 1986:35.  
48

 Länsrätten Västerbottens län, mål nr: 1781-98. 
49

 Prop. 1993/94:182, s.52 f. 
50
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51
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3. Verksamheten skall grunda sig på lottning, gissning, vadhållning eller liknande tillvä-

gagångssätt där deltagarna inte kan påverka utgången med egna åtgärder.” 

 

Det räknas i 3 § 2 st. LL upp exempel på vad det finns för olika varianter av lotterier, där 

framkommer bl.a. lottning och gissning som två utav formerna. I och med den tekniska ut-

vecklingen ändrade regeringen lagtexten till att exemplifiera olika typer av lotterier istället för 

att vara en uteslutande uppräkning. Ändringen motiverades av behovet av att skydda allmän-

heten från beroendeframkallande spelformer och med hänsyn till konkurrensneutraliteten.
52

  

 

Ett lotteri är inte beroende av slumpmomentet för att innefattas av lagen. I förarbeten framgår 

det att hänsyn ska tas till slumpen vid en bedömning huruvida det är ett lotteri eller inte. Det 

är dock främst verksamhetens allmänna karaktär som ska beaktas och inte endast slumpmo-

mentet.
 53

  

 

Skicklighetsspel, tävlingar av litterär eller konstnärlig natur eller kunskapstävlingar regleras 

inte av LL. Tävlingar där vinnaren lottas bland de korrekta svaren innefattas dock av bestäm-

melserna. I förarbeten kan det utläsas att reklamlotterier innefattas av lagstiftningen. Reklam-

lotterier definieras som lotterier som anordnas i kommersiellt syfte för att främja försäljningen 

eller att uppmuntra till en viss handling.
54

   

 

4.3.1 Praxis 
 

I följande domslut diskuterades det huruvida en tävling baserats på ett skicklighetsmoment 

eller ett rent slumpmoment.  

 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6764-2000  

 

AT-Aktietrend AB anordnade en tävling som gick ut på att deltagare skulle förutse vilka sju 

aktier på aktiemarknaden som skulle komma att utvecklas bäst på en vecka. Vinnaren fick vid 

rätt svar en vinst i form av aktier eller fonddepåer. Lotteriinspektionen ansåg inte att det var 

en kunskapsbaserad tävling, utan jämförde det mer med vadslagning och gissning. Att avgöra 

aktiemarknadens upp- och nedgång har inget med yrkesskicklighet att göra, utan aktiemark-

naden ändras från dag till dag på grund av opåverkbara faktorer. Länsrätten och Kammarrät-

ten var eniga med Lotteriinspektionen i dess beslut om att tävlingen inte var baserad på kun-

skap utan var mer av ett gissningsmoment.
55

 
 

Vid anordnanden av lotterier kom Kammarrätten fram till att insatsen inte har någon bety-

delse. I följande rättsfall togs frågan upp och diskuterades. 

 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6662-09 och 6663-09 

 

I målet Bidster UK Limited mot Skatteverket var huvudfrågan huruvida Bidster UK Limited 

skulle erhålla avdrag för ingående mervärdesskatt avseende en viss redovisningsperiod eller 

ej. Bolaget bedrev yrkesmässig verksamhet genom försäljning av varor till privatpersoner, och 

eftersom bolaget tog betalt för varorna så genererade det en viss omsättning. I Mervärdesskat-

                                                           
52

 Prop. 1996/97:7, s. 14.  
53

 Prop. 1993/94:182, s. 52.  
54
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55
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telagen angavs att varor var skattepliktiga om de inte fanns med under undantagen i lagen, 

något som bolagets varor inte gjorde. 

 

Skatteverket hade med anledning av det inte godkänt bolagets avdrag på mervärdesskatten, då 

deras varor inte fanns med under undantagen. Enligt Skatteverket var undantaget för spel och 

lotterier enligt mervärdesskattedirektivet inte EG-rättsligt harmoniserat. Med anledningen av 

det tog inte Skatteverket hänsyn till att skattemyndigheten i England bedömt att bolagets 

verksamhet var skattepliktig. 

 

Bolagets huvudsakliga verksamhet var lägsta-bud auktioner där det bedrevs försäljning av 

varor. Det fanns ingen specifik juridisk definition av vad begreppet auktion innebar. Skatte-

verket menade att försäljning via auktioner var att anse som lotteri då det inte från början var 

klart vem som vann budgivningen. De menade att utökningen av lotteribegreppet hade för 

avsikt att skydda allmänheten från att skapa beroendeframkallande spelformer.  

Bolaget hävdade att deras verksamhet inte avgjordes av slumpen utan med hjälp av logik och 

taktik. 

 

Länsrätten fann att bolaget genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt för lotteriverk-

samheten hade inkommit med felaktiga uppgifter. De fann därmed att det inte fanns tillräck-

liga skäl till att företaget skulle slippa skattetillägget i yrkandet och Länsrätten avslog yrkan 

på ersättning. 

 

Kammarrätten följde Länsrättens linje vid sin bedömning, och gick på de uttalanden som 

Skattverket och Lotteriinspektionen hade gjort. Lotteriinspektion menade att lägsta-bud aukt-

ioner inte avsåg auktioner i egentlig mening utan mer hade formen av ett lotteri. Det fanns en 

vinnare vid gissningen av det krontal som varan såldes för, det hade ingen betydelse om 

huruvida insats erlagts eller ej. 

 

4.4 Lotteri via elektromagnetiska vågor (EMV-lotterier)  

 

EMV-lotterier regleras i 21a- 21d §§ LL. Med EMV-lotterier förstås lotterier som förmedlas 

genom elektromagnetiska vågor, dit räknas lotterier som sker via Internet och mobiltelefo-

ner.
56

 För att få delta i EMV-lotterier så krävs det att deltagaren skall ha fyllt 18 år.
57

 Att 

verksamheten bedrivs via Internet påverkar inte bedömningen om huruvida det utgör ett lot-

teri eller inte. Det vill säga att den använda kanalen inte påverkar karaktären av lotterispel-

verksamheten.
58

  Avgörande är om verksamheten uppfyller kraven i 3 § första stycket LL.
 59

 

 

I 21 a§ LL anges det att lotterier ska vara förmedlade via elektromagnetiska vågor för att falla 

in under paragrafen. Kravet på att lotteriet ska förmedlas är endast uppfyllt om de elektro-

magnetiska vågorna utgör en förbindande länk mellan anordnaren och deltagaren. Det räcker 

dock att anordnaren via elektromagnetiska vågor möjliggör för deltagaren att delta. Med andra 

ord krävs det inte att deltagaren deltar med hjälp av elektromagnetiska vågor.
 60

 

 

 

                                                           
56

 Prop. 2001/02:153, s.29. 
57

 Lotteriinspektionen Lotterier. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Fragor--Svar/Lotterier/ den 20 maj2013. 
58
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59
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60
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4.4.1  Praxis 

 

I rättsfallen NJA 2011:75 och mål nr: 3792-07 diskuterades det på vilket sätt lotterier hade 

förmedlats. Sättet som lotterierna förmedlades på var avgörande för om det var att anse som 

EMV-lotterier eller ej.  

 

NJA 2011:75 

 

I NJA 2011:75 hade O.U. ställt upp spelautomater, i DVD-City lokaler i Skara, med avsikt att 

anordna lotteri för allmänheten. I rättsfallet hade dömande instanser att fastställa ett flertal 

frågor för att kunna avgöra i målet. En av frågorna var huruvida spelautomaterna var att anse 

som spelautomater i lagens mening. Hovrätten anförde att spel på sådana automater i fråga var 

att betrakta som automatspel i enlighet med 6 § LL.  Vidare fanns det i 21a § specialregler 

gällande lotterier som förmedlas via elektromagnetiska vågor. Sådana lotterier var att anse 

som egentliga lotterier. I förarbeten till 21a§ kunde det utläsas att spel som var utformade som 

automatspel och skedde via Internet var att anse som egentliga lotterier. Båda typerna av lotte-

rier var tillståndspliktiga och föll in under lagen. Hovrätten fann att spelautomaterna inte 

kunde anses vara spelautomater i lagens mening, då automaterna inte själva avgjorde spelets 

utgång. Spelet skedde med hjälp av elektromagnetiska vågor via Internet till en server i Lux-

emburg. Hovrätten fann att det rörde sig om ett lotteri anordnat med elektromagnetiska vågor, 

ett så kallat egentligt lotteri.
 61

   

 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3792-07 

 

I rättsfallet hade Kammarrätten bland annat att avgöra huruvida Pantlotteriet hade förmedlas 

via elektromagnetiska vågor eller ej. I utredningen framkom att Pantlotteriet var ett förhands-

draget lotteri. Innan lotteriet startade genererades vinstlotterna i en central spelserver. Själva 

pantmaskinen innehöll inte någon spelrelaterad teknologi, men den sände elektromagnetiska 

vågor till en central server. Lotteriet aktiverades genom att trycka på en knapp på pantmaski-

nen, för att det skulle vara möjligt krävdes att pantmaskinen var uppkopplad. Pantmaskinen 

var därmed helt beroende av elektromagnetisk kommunikation med en central server.  

 

Kammarrätten fann att lotterna skapades med hjälp av elektromagnetiska vågor, således ut-

gjorde de en del av själva utrustningen. Dock förmedlades inte själva lotteriet med hjälp av 

elektromagnetiska vågor, utan de utgjorde endast en förbindande länk. Pantlotteriet uppfyllde 

därför inte kraven på ett sådant lotteri som avses i 21 a§ LL.
62

  
 

4.5 Säljfrämjande aktiviteter  

 

Säljfrämjande aktiviteter är handlingsbaserade marknadsföringsåtgärder i syfte att ha en direkt 

effekt på företagets kunder.
 
Det handlar oftast om att öka försäljningen av en specifik produkt, 

genom olika typer av aktiviteter.
63

 Exempel på säljfrämjande aktiviteter är reklamlotterier, 

reklamtävlingar och gåvoutdelningar.  

 

                                                           
61

 NJA 2011:75. 
62

 Kammarätten i Stockholm, mål nr: 3792-07. 
63

  Peter J.P. et al. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. London 2008. S. 182. 
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4.5.1 Reklamlotterier 

 

Reklamlotterier har blivit ett allt vanligare sätt för företag att marknadsföra nya produkter på. 

Det handlar om säljfrämjande aktiviteter av både varor och tjänster, samt om rena gåvoutdel-

ningar som är att anse som egentliga lotterier.
64

 Skillnaden mellan ett reklamlotteri och en 

reklampristävling är den att i lotteriet är slumpen den faktor som styr, medan det i tävlingen 

skall bedömas enligt individuell skicklighet. Det som är viktigt att nämna är att ett lotteri är 

tillståndspliktigt enligt 9 § LL, medan en tävling kan anordnas utan att något giltigt tillstånd 

fordras.
65

 Det kan ibland vara svårt att vid en bedömning avgöra huruvida det handlar om ett 

lotteri eller tävling. Ibland förekommer det att det först handlar om ett prestationsmoment som 

sedan övergår till att avgöras av en slumpvis dragning, det blir då ett lotteri. Skulle det däre-

mot vara tvärtom att slumpmomentet kommer före prestationsmomentet så är det däremot att 

anse som en tävling.
66

 

 

4.5.2 Reklamtävlingar 

 

I en reklamtävling skall det alltid finnas ett prestationskrav gentemot deltagarna. Det kan t.ex. 

vara att det skall skapas en slogan, lösa ett korsord eller svara på kunskapsfrågor. Vinnaren 

skall därefter utses genom att tävlingsbidragen individuellt skall bedömas genom i förväg 

uppställda kriterier. Skulle det vara flera deltagare som har angett rätt svar eller bidragit med 

en likvärdig prestation skall de antingen vinna likvärdiga priser eller så skall en utslagstävling 

genomföras. Det får inte avgöras med hjälp av ett slumpmoment då det i så fall är att klassas 

som ett lotteri, vilket därmed kräver tillstånd från Lotteriinspektionen.
67

 

 

För prestationstävlingar som anordnas i kommersiellt syfte finns det inga specifika rättsreg-

ler.
68

 Det regleras under 9 § MFL där det enbart anges att väsentlig information kring mark-

nadsföringen tydligt skall lämnas. Enligt MFL är det tillåtet att förena en reklamtävling med 

ett visst köptvång av en produkt, men det är relativt ovanligt då de flesta tävlingar är fri-

stående.
69

 

 

Det finns vissa krav på vad som skall finnas vid utformningen av en reklamtävling:
 70

 

 

 Tidsgränser och villkor för tävlingen 

 Tydlig tävlingsuppgift  

 Information om köptvång finns, samt prisexempel 

 Det skall inte vara särskilt gynnsamt för vissa deltagare 

 Opartisk och vederhäftig bedömning 

 Bedömningsgrunder 

 På vilket sätt vinnare utses 

 Vinstens värde och modell 

 Information om eventuell vinstskatt 

                                                           
64
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 Om personuppgifterna är avsedda att användas i kommande reklamändamål 
 

4.5.2.1 Praxis 

 

I följande rättsfall har det fastsällts på vilket sätt reklamtävlingar och reklamlotterier skiljer 

sig åt. Det som är avgörande då det skall vara en tävling är att prestationsmomentet skall före-

gås av ett slumpmoment, skulle det vara tvärtom är det att anse som ett lotteri. 

 

RÅ 1961 fi 1280 

 

I ärendet togs frågan upp huruvida en tävling var att anse som lotteri eller ej. En kvinna var 

med i en tävling från en kvällstidning genom att besvara en ordgåta. Svaret på ordgåtan skick-

ades in till tidningen för att bedömas och därefter drogs det en vinnare bland de rätta svaren.  

 

Regeringsrätten fann vid sin granskning att tävlingen var arrangerad som ett lotteri. Det var 

från början en tävling om att gissa rätt på ordgåtan, men när de rätta svaren skickats in till 

kvällstidningen så drogs en vinnare ur högen bland de rätta svaren. Det var vid det sista mo-

ment som tävlingen övergick till ett lotteri då slumpen blev det avgörande momentet.
 71

 

 

Rå 1995 ref. 100- mindre prestationsmoment 
 

TV-programmet Stora Famnen som sändes på TV4 (1994-95) innehöll ett spelmoment som 

kallades för Bonuschansen. I spelet fanns det fyra olika spel, varav ett av momenten var ge-

nom köpta lotter: 

 

1. Först var det nummerdragning samt tre olika skrapmoment, där vinsten var en 

weekendresa till Stockholm. 

2. Andra momentet var en utlottning där två av de tio vinnarna från moment ett 

fick spela Bonuschansen. 

3. Tredje momentet vid vinst i Bonuschansen var ett minnesspel i form av ett py-

ramidspel. 

4. I det fjärde och sista momentet var vinnaren från moment tre med i ett rent lot-

teribetonat spel. 

 

Regeringsrätten kom fram till att i det här fallet var att anse som ett lotteri då minnesmomen-

tet inte kunde vara att betrakta som en tillräckligt stor motprestation.
72

 

 

4.5.3 Gåvoutdelningar  

 

Det finns en tredje form utöver reklamlotterier och reklamtävlingar vid marknadsföring av 

varor och tjänster, och det är gåvoutdelningar. Med gåvoutdelning förstås att företag delar 

gåvor till kunder utan någon motprestation. För att det skall anses vara en godkänd gåvoutdel-

ning skall följande rekvisit vara uppfyllda:
 73

 

 

 Det ska inte avgöras beroende av slumpen. 
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72
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73
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 Det ska finnas en viss spridning. T.ex. geografisk spridning såsom kommun eller ål-

dersspridning där det fördelas efter vilket årtal personerna är födda.  

 

 

4.6 Krav på tillstånd enligt 9 § Lotterilagen  

 

Enligt huvudregeln i 9§ LL krävs det ett tillstånd för att få anordna lotterier. Tillståndet finns 

att ansöka om hos Lotteriinspektionen.
74

 Enligt Lotteriinspektionen skall ett arrangemang som 

avgörs med hjälp av slumpen inte anses utgöra en tävling, det skall räknas som ett lotteri och 

därmed krävs det tillstånd. De betonar vidare att tillstånd inte kan ges till privatpersoner eller 

företag.
75

 Lotteriinspektionen utfärdar lotteritillstånd till juridiska personer att ordna spel och 

lotterier om pengar.
76

 I förarbeten till äldre LL kan det läsas att det krävs tillstånd även vid 

lotteri om pengar eller pengars värde.
77

 

 

4.6.1 Praxis 
 

I rättsfallet konstaterade dömande instans att lotteritillstånd var nödvändigt för att få anordna 

lotterier. 

 

NJA 2011:75 

 

I rättsfallet NJA 2011:75 fastställdes det huruvida spelautomater ansågs vara uppställda för 

allmänheten att spela på. De spelautomater som fanns uppställda i DVD-Citys lokaler var att 

anse som olagliga då de saknade tillstånd för att bedrivas i näringsverksamhet på den svenska 

marknaden.
78

 Även då spelkonsolerna endast var uppställda och inte uppkopplade till spelser-

vern så ansågs det ändå att de stod där för att främja spel för allmänheten.  

I rättsfallet kunde det konstateras att det var nödvändigt att inneha lotteritillstånd då lotteri-

verksamheten var avsedd för allmänheten.
79 

 

4.7 Tillstånd vid egentliga lotterier enligt 15 § Lotterilagen 

 

Enligt huvudregeln i första stycket 15§ LL är det endast ideella föreningar som är juridiska 

personer, som kan få tillstånd att anordna lotterier. I förarbeten till lagen framgår det att en 

ideell förening anses vara en juridisk person när förening antagit stadgar och tillsatt en sty-

relse. Kravet på att en ideell förening ska vara en svensk juridisk person innebär således att en 

fysisk person, utländska ideella föreningar och en del av en ideell förening inte kan få tillstånd 

att bedriva lotteri.
80

  

 

I första stycket punkt 1 framgår det att föreningens främsta syfte ska vara att främja allmän-

nyttiga ändamål inom landet. En närmare beskrivning av vad som avses med allmännyttigt 

ändamål anges inte, men enligt förarbeten ska det vara ett ändamål som en bred samling anser 

vara värd att stödja. En förening får i viss utsträckning bedriva lotteri för egennytta, men 
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egennyttan får inte ta över allmännyttan. Det betonas särskilt i förarbeten att föreningar som 

har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen ej kan ansöka om tillstånd för 

lotteriverksamhet.
81

  

 

I den andra punkten första stycket kan utläsas att föreningen ska bedriva en verksamhet som 

tillgodoser allmännyttan. Föreningens ideella verksamhet måste således utgöra den största 

delen.
82

  

 

I första stycket punkt 3 framgår att en person får ej vägras inträde i föreningen, om det inte 

finns särskilda skäl. En ideell förening ska vara öppen för alla. Det får dock göras undantag 

från denna regel om föreningens verksamhet bygger på att medlemmarna t.ex. bor inom ett 

visst område, har ett visst yrke eller utövar en viss sport. Föreningen måste vara av större stor-

lek för att få göra undantag från regeln.
83

  

 

Den fjärde och sista punkten i 15§ första stycket LL anges att tillstånd får lämnas till ideella 

föreningar som behöver lotteriinkomster för att hålla igång sin verksamhet. Innan tillstånd 

medges ska det ske en prövning om huruvida föreningen behöver lotteriinkomster. Vid pröv-

ning ska föreningens alla inkomster vägas in.
84

  

 

I andra stycket 15 § LL anges undantag från första stycket. Tillstånd får lämnas till en juridisk 

person som inte är en ideell förening om syftet med lotteriet är att ” främja ett allmännyttigt 

ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det”.  

 

4.7.1 Praxis   

 

I följande avgörande diskuterades syftet med verksamheten, vilket är avgörande då ett företag 

eller verksamhet ansöker om lotteritillstånd. 

 

RÅ 2005 ref. 54 

 

I RÅ 2005 ref. 54 Ladbrokes World Wide Betting mot Regeringen fastslog Regeringsrätten 

Regeringens beslut. Ladbrokes World Wide betting hade hos Regeringen ansökt om tillstånd 

att bedriva spelverksamhet i Sverige. Regeringen fann att ansökan skulle avslås.  

Ladbrokes World Wide Betting överklagade beslutet hos Regeringsrätten och hänförde att de 

svenska lagreglerna stred mot EG-rätten vad gäller fri rörlighet för varor och tjänster.   

Instansen fann att LL var förenlig med EG- rätten och har som de EG-rättsliga reglerna till 

syfte att skydda allmänheten och se till att verksamheten bedrivs i allmännyttigt syfte. Rege-

ringsrätten fastslog Regeringens beslut om att avslå ansökan, då de ansåg att verksamheten 

inte avsåg att främja ett allmännyttigt ändamål.
85

  

 

4.8 Undantag i Lotterilagen 

 

I 19-21d §§ LL anges undantag från tillstånd enligt 15§.  Det som regleras i 19-20 §§ är lotte-

rier som anordnas i samband med tillställningar, sammankomster och nöjestillställningar till 
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förmån för allmännyttiga ändamål, där överskottet går till det allmännyttiga ändamålet. Den 

här typen av lotterier måste inte nödvändigtvis vara anordnade av en ideell förening.
86

  

 

I 21- 21d §§ regleras lotterier som anordnas i massmedia. I förarbeten till lagen framgår det 

att med lotteri införda i massmedia avses tävlingar där deltagarnas ska lösa gåtor, rebusar, 

korsord och liknande. Vinnaren ska därefter utses med hjälp av slumpen. Det huvudsakliga 

syftet med tävlingen bör vara att ge förströelse.
87

 Lotteriet ska således inte anordnas i vinst-

syfte.  Tanken med en, i massmedia, införd tävling är att skicklighetsmomentet skall vara av-

görande.
88

   

 

21 § behandlar lotterier som är införda i periodiska tidsskrifter. I paragrafen anges att lotterier 

får anordnas utan tillstånd förutsatt att det inte krävs tillgång till tidsskriften för att delta, att 

någon insats ej behöver betalas och att vinsten ej får uppgå till mer än 1/60 prisbasbelopp. 

Även här finns ett krav på att lotterier skall vara anordnat i förströelsesyfte.
89

 

 

21 a-c §§ behandlar lotterier som sker i samband med radio, TV eller elektromagnetisk sänd-

ning och är att avse som egentliga lotterier. Med elektromagnetisk sändning menas lotterier 

som sker via Internet.
90

 Huvudregeln om att lotterier kräver tillstånd framgår i 21 b §. Till-

stånd att anordna egentlig lotterier i TV och radio får ges förutsatt att marknaden för lokala 

lotterier inte försämras.
91

 Undantag från tillståndsregeln gällande lotterier anordnade i TV och 

radio får göras förutsatt att någon insats för att delta ej behöver betalas in och att vinsten ej 

överstiger 1/60 prisbasbelopp, enligt 21 c § LL. 

 

Enligt 45§ LL får regeringen lämna särskilt tillstånd att anordna lotteri. Det får dock inte läm-

nas tillstånd till kedjebrevsspel, automatspel som ger kontantvinster, värdebevis, spelpolletter 

eller liknande.  

 

4.9 Förbjudna förfaranden enligt 38 § Lotterilagen 

 

I lagrummet regleras det vad som inte är tillåtet för en näringsidkare att göra vid anordnande 

av ett lotteri. I 38 § LL  anges det att paragrafen blir tillämplig då lotteriet förekommer i en 

yrkesmässig verksamhet eller i ett annat förvärvssyfte. Med förvärvssyfte menas det att verk-

samheten inte får anordna lotterier som har för avsikt att genererar inkomster. Några exempel 

på vad som avses med förvärvssyfte är ideella föreningar som anordnar lotterier för att få in 

pengar till sin klubb eller förening, eller när det anordnas gratisspel för att locka till sig flera 

kunder.
92

 Det är inte tillåtet att främja spel enligt följande punkter: 

 

 När det gynnar ett inom landet anordnat lotteri som saknar tillstånd eller ett utom lan-

det anordnat lotteri. 

 

 Genom att sälja lotter, ta emot insatser eller föremedla vinster i ett tillåtet lotteri utan 

att ha ett tillstånd från anordnaren. 
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I 38 § 2 st. LL  kan det utläsas att endast Regeringen är den instans som har rätt att göra un-

dantag från vad som ej är tillåtet enligt 1 st. Det finns riktlinjer för när sådana undantag kan 

göras:
93

 

 

 Om det förekommer ett lotteri med internationellt samarbete där ett svenskt delta-

gande skall förekomma. 

 

 Om den utländska lotterianordnaren har rätt enligt landets regler att anordna ett lotteri 

eller vadhållning samtidigt som arbetet utförs internationellt. 

 

Som det kan utläsas i 38 § 1 st. LL är det inte tillåtet att främja deltagandet i ett ej tillåtet lot-

teri inom landet. Det är vidare inte tillåtet att gynna ett utländskt lotteri som vill etablera sig 

på den svenska marknaden, enligt 38 § 1 st. LL. Anledningen till att det är förbjudet enligt det 

ovan sagda är på grund av att det föreligger ett statligt monopol på den svenska lotterimark-

naden. Det är Regeringen som beslutar om vilka riktlinjer som skall finnas för lotterier, och 

därefter är det Lotteriinspektionen som ser till att riktlinjerna efterlevs.
94

 Undantag för sådana 

lotterier är det endast Regeringen som har möjlighet att reglera, då svenska staten innehar 

monopol på lotterimarknaden i Sverige.
95

  
 

4.9.1  Praxis 

 

I rättsfallen RÅ 2004, ref. 95, samt NJA 2007, s.718 fastställdes det huruvida den svenska 

lagstiftning uppfyllde kravet på fri rörlighet för varor och tjänster enligt EG-fördraget. 

 

HFD 2011 ref. 46 

 

I rättsfallet HFD 2011 ref.46 uppkom frågan huruvida Lotteriinspektionens förbud mot uppvi-

sande av utländska spelbolags logotyp i s.k. sponsringsmeddelanden vid tv-sändningar var att 

anse som korrekt. Högsta Förvaltningsdomstolen upphävde Lotteriinspektionens förbud då de 

ansåg att begreppet kommersiell reklam inte skulle ges en sådan vid tolkning som motverkar 

ändamålet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vidare ansåg Högsta Förvaltningsdomsto-

len att oddsuppgifter kunde anses ha underhållnings- och informationskaraktär vilket inte 

kunde räknas som kommersiell reklam.
96

 

 

RÅ 2004, ref 96 

 

I rättsfallet handlade det om huruvida en banner för ett utländskt spelbolag som förekom på en 

hemsida stod i strid med 38 § LL. Kammarrätten och Regeringsrätten var eniga med Lotteri-

inspektionens förbud där det framgick att det handlade om främjande av ett utländskt spel-

/lotteribolag. Frågan kring huruvida 38 § LL stod i strid med EG-rättsliga regler lyftes fram 

och det som konstaterades var att gällande regler hade implementerats på ett bra sätt i den 

svenska lagstiftningen.
97
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HD, mål nr: B 3559-11 

 

I ett rättsfall från 2012 där Expressens chefredaktörer ställdes till svars för sitt införande av 

spelannonser i kvällstidningen gjordes en annorlunda bedömning än i RÅ 2004, ref. 96. 

Där ansågs 54 § LL stå i strid mot artikel 56 i fördraget om Europeiska Unionens Funktions-

sätt (EUF) och därmed blev det svårt att angripa problemet genom 38 och 54 §§ LL. Anled-

ningen till att det inte kunde göras en bra bedömning var på grund av att det vid främjande av 

utländska lotterier blev ett strängare straff än vid ett liknande fall inom Sverige. Något som 

kunde anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. 

 

Åklagaren tryckte på att 54 § LL inte stred mot det diskrimineringsförbud som fanns reglerat 

EG-rättsligt och att det inte heller användes på ett diskriminerande sätt. Vidare menade åkla-

garen att regleringen som finns i LL uppfyllde de krav som fanns uppställda av EU-

domstolen, vad gällde villkoren för de fria rörligheterna, var tillräckliga.
 98
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5. Marknadsföringslagen  

 

När det förekommer lotterier som strider mot lagstiftningen skall de i första hand dömas i 

enlighet med LL. Skulle det däremot vara så att ett företag anordnar ett lotteri enbart i reklam-

syfte så kan marknadsföringslagen (MFL) bli tillämplig. Det finns inget som hindrar att ett 

förbud enligt MFL meddelas om det handlar om ett brott. Viktigt är att fallet bedöms korrekt 

och hänsyn tas till hur stor sannolikhet det är att handlingen kommer att upprepas.
99

  

 

Vid en tolkning av marknadsföringslagstiftningen kan följande figur användas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I första steget skall det avgöras om marknadsföringsåtgärden strider emot de absolut för-

bjudna förfaranden som återfinns i svarta listan. Strider marknadsföringen mot någon av de 

31 punkterna i svarta listan är den att anse som direkt otillbörlig och kan förenas med en 

marknadstörningsavgift och ett förbud. Skulle det vara så att åtgärden inte är av den art att den 

strider mot något av de förbjudna förfaranden som framkommer i svarta listan, så kan det 

ändå vara en otillbörlig marknadsföringsåtgärd enligt de preciserande bestämmelserna. 

Där hamnar reglering för bland annat vilseledande, aggressiv och jämförande marknadsföring. 

Strider marknadsföring emot något av följande kan det utdömas vite eller skadestånd. Är 

handlingen gjord med uppsåt eller oaktsamhet kan det däremot komma att bli aktuellt med ett 

utdömande av en marknadsstörningsavgift.
100

 

 

I ett tredje steg kan generalklausulen i 5 § MFL komma att bli aktuell, det innebär att mark-

nadsföringsåtgärden strider mot god marknadsföringssed som räknas till de allmänna be-

stämmelserna.
101

 I ett fjärde steg kan det handla om att marknadsföringen inte är utformad på 

ett etiskt korrekt sätt. Det kan handla om att det på något sätt verkar stötande till exempel ge-

nom könsdiskriminering eller diskriminering på grund av ras.
102

 

 

 

 

 

                                                           
99

 Svensson et. al. Praktisk marknadsrätt (7:e upplagan) Stockholm 2002 s. 57. 
100

 Svensson, C A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen (14:e upplagan),. Danmark 2008 s.38 ff. 
101

 Ibid, s.43 ff.  
102

  Ibid s.22.  

Etik Allmänna bestämmelser 

G 

Preciserade bestämmelser 

Svarta listan 



- 23 - 
 

5.1 Lagstridighetsprincipen 
 

I generalklausulen 5§ MFL anges att marknadsföring ska stämma överens med god marknads-

föringssed. Med god marknadsföringssed avses god affärssed, god yrkessed och andra veder-

tagna normer inom näringslivet. Normerna utgörs bland annat av speciallagar, ICC:s grund-

regler för reklam och marknadskommunikation, konsumentverkets författningssamling och 

MD-praxis. En av normerna gör sig uttryck som lagstridighetsprincipen.
103

 Principen innebär 

att marknadsföringsåtgärder som strider mot annan lag eller uppmanar till brott faller under 5 

§ MFL.
104

 Lagstridighetsprincipen återfinns i artikel 1 i ICC:s grundregler för reklam och 

marknadskommunikation.
105

 För att 5§ MFL ska vara tillämplig krävs att transaktionstestet i 

6§ MFL uppfylls, det vill säga att marknadsföringsåtgärden påverkar eller sannolikt påverkar 

genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

Till MFL tillkommer en bilaga (svarta listan) där det finns 31 olika förbud mot marknadsfö-

ringsåtgärder som alltid är att anse som otillbörliga, förutsatt att rekvisiten i respektive punkt 

är uppfyllda. I punkt 9 kommer lagstridighetsprincipen särskilt till uttryck, där framgår det att 

det alltid är otillbörligt att indikera att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet.
106

  

 

5.1.1 Praxis   
 

Vid ett flertal avgöranden från Marknadsdomstolen (MD) har det kunnat konstateras att 

marknadsföringsåtgärder som strider mot annan lag är att anse som otillbörlig enligt lagstri-

dighetsprincipen.  

 

MD 2003:30 

 

I MD 2003:30 hade Sat teknik i Malmö AB tillverkat och marknadsfört så kallade smartcards, 

som användes för att avkoda TV-sändningar. Korten var inte olagliga i sig förutsatt att de till-

verkats med godkännande från tjänsteleverantören. Sat teknik hade tillverkat ”tomma” smart-

cards i syfte att avkoda TV-sändningar utan tjänsteleverantörens vetskap. I tidigare MD-fall 

hade Marknadsdomstolen funnit att sälja och marknadsföra ”tomma” kort utgör olovlig av-

kodning. MD fann i sitt avgörande att Sat tekniks smartcards bröt mot dekoderlagen, varpå 

deras marknadsföringsåtgärder var att anse som otillbörliga enligt lagstridighetsprincipen.
107

  

 

MD 2010:15 

 

I MD 2010:15 behandlades frågan om huruvida Valios produkt” Mjukt smör” fick marknads-

föras som smör eller inte. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska smör innehålla en viss 

procenthalt mjölk för att en produkt ska få gå under namnet smör. Valios ”mjuka smör” upp-

fyllde inte procenthalten, varpå produkten var mer att anse som en matfettsblandning istället 

för smör. MD fann att marknadsföringen stred mot lagstridighetsprincipen i punkt 9 svarta 

listan.
108
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MD 2012:8 

 

I MD 2012:8 hade Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S använt sig av påståenden 

som ”lindrar efter tre minuter” och ”verkar upp till fyra timmar” i sin marknadsföring av lä-

kemedlet Galieve. Enligt 5 § Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanlä-

kemedel, LVFS 2009:6, ska påståenden som används i samband med marknadsföring av lä-

kemedel stämma överens med produktens egenskaper som finns återgivet i produktresumén.  

Marknadsdomstolen fann att påståendena inte stämde överens med läkemedlets produktre-

sumé.  I och med att påståendena stred mot läkemedelsverkets föreskrifter kunde lagstridig-

hetsprincipen göras gällande enligt 5 § MFL.  

 

MD 2013:7 

 

I MD 2013:7 hade Marknadsdomstolen att avgöra huruvida Z. M. med registrerad firma Maxi 

Elit Norrköping (Z.M.) marknadsföring av bantningsprodukter, kosttillskott och andra hälso-

produkter stred mot punkt 9 i svarta listan alternativt 5§ MFL.  Z. M. hade på sin hemsida 

marknadsfört bantningsprodukter, kosttillskott och andra hälsoprodukter med påståenden som 

fick produkterna att framstå som läkemedel. Produkter får endast marknadsföras som läkeme-

del efter en registrering hos Läkemedelsverket. Z.M. hade ej registrerat produkterna som lä-

kemedel, varpå MD fann marknadsföringen som otillbörlig. Läkemedelsverket hade inte gett 

Z. M. godkännande att sälja produkterna som läkemedel vilket gjorde marknadsföringsåtgär-

den oförenlig enligt lagstridighetsprincipen och otillbörlig enligt punkten 9 i den svarta listan 

och 5 § MFL.
109

  

 

5.2 Reklamidentifiering 
 

I 9§ MFL framgår att all marknadsföring ska ha en avsändare. Det vill säga att det ska tydligt 

framgå att det rör sig om marknadsföring och vem avsändaren är.  Syftet är att konsumenter 

lätt ska kunna identifiera vem som står bakom marknadsföringsåtgärden och därmed även 

kunna komma i kontakt med dem.
 110

 Avsändaren ska framgå såpass tydligt att det ej kan för-

växlas med redaktionellt material.
 
Det kan således i fråga om reklamidentifiering enligt 9 § 

MFL bli aktuellt att avgöra huruvida marknadsföringsåtgärden är redaktionellt material eller 

ej. Redaktionellt material faller inte under MFL utan Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och 

Tryckfrihetsförordningen (TF). 
111

 För att 9 § MFL ska kunna göras gällande krävs det att 

transaktionstestet i 8 § MFL är uppfyllt, det vill säga att marknadsföringsåtgärden påverkar 

eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbe-

slut. 

 

Enligt punkt 11 i svarta listan är det otillbörligt för en näringsidkare att i media marknadsföra 

sina produkter utan att ange vem avsändaren är. I punkt 22 anges vidare att det alltid är otill-

börligt att som näringsidkare ge intryck av att det är någon annan än näringsidkaren själv som 

står bakom marknadsföringsåtgärden.   

 

5.2.1 Praxis 

 

I rättsfall där 9 § MFL har gjorts gällande har det allt som oftast diskuteras huruvida det rört 

sig om redaktionellt material eller ej. Skulle det vara så att en marknadsföringsåtgärd är att 
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anse som redaktionellt material faller den in under YGL eller TF och MFL kan inte tillämpas. 

I fallen som diskuteras nedan har dömande instans kommit fram till att det inte rört sig om 

redaktionellt material och att marknadsföringsåtgärden skulle dömas enligt MFL. 

 

MD 2006:15 

  

I rättsfallet MD 2006:15 hade Metro försett tidningen med omslag, så kallade wraps. Det 

handlade om två olika wraps där det ena var en annons för GB Glace och den andra en annons 

för Xbox- spelet Halo 2. Konsumentombudsmannen (KO) anförde att utformandet av annon-

serna och dess omfattning kunde misstas för redaktionellt material och saknade tydlig avsän-

dare. MD fann att syftet med annonsen i dess utförande var rent kommersiellt, då omslagen 

endast innehöll annonser om de påtalade produkterna och inget redaktionellt material. Vad 

gäller avsändare för annonsen menade MD att ”det inte är tillräckligt att konsumenten kan ana 

och så småningom förstå att det är frågan om marknadsföring, utan det skall från början tyd-

ligt framgå att det är fråga om en sådan åtgärd.” MD fann att reklamidentifieringen inte var 

tillräcklig tydlig och förbjöd Metro vid vite att fortsätta medverka till marknadsföring på sätt 

som skett.
112

  

 

MD 2009:15 

 

I MD 2009:15 hade MD bland annat att avgöra huruvida svenska Postkodsföreningen utfor-

mande av annonstidningen Postkod Nyheterna hade presenterats och utformats på ett sådant 

sätt att det tydligt framgick att det rörde sig om marknadsföring. Annonstidningens rubriksätt-

ning och format påminde om det av en dagstidnings; MD ansåg att intrycket förstärktes av att 

artiklarna var uppbyggda på samma sätt som i en dagstidning.  MD fann i sitt domslut att an-

nonstidningen kunde av en genomsnittskonsument uppfattas som redaktionellt material och 

hindra konsumenten från att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Postkodföreningen hade inte 

angivit på ett tydligt sätt att det rörde sig om marknadsföring och marknadsföringsåtgärden 

förbjöds därmed. 
113

 

 

5.3 Vilseledande marknadsföring 
 

I 10 § MFL anges att det är förbjudet att använda sig av vilseledande påståenden och andra 

framställningar gällande näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares verksamhet 

vid marknadsföring. Med framställningar förstås både muntliga och skriftliga ord, bilder och 

tecken
114

. Att vilseleda kan jämställas med att luras och kan göras på många olika sätt. Ett 

vanligt exempel är att påstå att en produkt har egenskaper som den egentligen inte har eller 

påstå att den är bättre än vad den egentligen är. 
115

  I ICC:s grundregler för reklam och mark-

nadskommunikation artikel 5 framgår att all marknadsföring ska vara vederhäftig och ej vilse-

ledande. Det vill säga att all marknadsföring ska vara sanningsenlig och verifierbar.  

I andra stycket 10 § MFL ges exempel på när en marknadsföringsåtgärd inte får vara vilsele-

dande.
 
Exemplifieringen i andra stycket är inte uttömande.

 116
 Paragrafen är inte enbart till-

lämplig på påståenden och framställningar som är oriktiga eller falska, utan är även tillämplig 

då utformingen av marknadsföringsåtgärden har till syfte att vilseleda konsumenten trots att 
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informationen är korrekt i sak. Det är även fråga om vilseledande marknadsföring då det i 

framställningen har utelämnats information eller om informationen i fråga leder till missupp-

fattningar som framstår som vilseledande.
 117

 För att 10 § MFL ska kunna göras gällande 

krävs det att transaktionstestet i 8 § MFL är uppfyllt, det vill säga att marknadsföringsåtgär-

den påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrun-

dat affärsbeslut. Vilseledande marknadsföring enligt punkterna 1-23 i svarta listan är alltid att 

anse som otillbörlig.
 118

 

5.3.1 Praxis 
 

MD 2009:41  

 

I MD 2009:41 hade G.H. och G.H. marknadsfört hälsoprodukter som enligt dem kan analy-

sera, kontrollera eller diagnostisera sjukdomar. De har även marknadsfört produkter som lä-

kemedel trots att de inte har godkänts som läkemedel. Produkterna sägs även kunna bota eller 

lindra sjukdomar eller därmed jämförliga tillstånd. Vidare har de även marknadsfört produkter 

som cancerbehandlande utan att uppfylla lagkrav, samt att de även påstått att deras klinik är 

auktoriserad när så inte är fallet.  

 

MD fastslog att ”speciellt höga krav på vederhäftighet ställs när det gäller framställningar 

som rör medicinsk argumentering vilken riktar sig till grupper som kan antas vara mindre 

kritiska än konsumenter i allmänhet, t.ex. sjuka. Den som i marknadsföring använder ett på-

stående ska kunna bevisa dess riktighet, i annat fall ska påståendet anses ovederhäftigt”.
 119

 

MD fann att G.H. och G.H. inte kunde bevisa att hälsoprodukten kunde analysera, kontrollera 

eller diagnostisera sjukdomar. För att en marknadsföringsåtgärd med följande påstående gäl-

lande läkemedel ska anses vara vederhäftig krävs uppvisande av vetenskapliga studier som 

kan påvisa den påstådda effekten. G.H. och G.H. saknande sådana vetenskapliga studier för 

produkten. MD gjorde gällande att påståendena stred mot 10 § MFL, då de ej kunde verifie-

ras. 

 

Enligt 5 § läkemedelslagen får ett läkemedel säljas först sedan det godkänts för försäljning 

eller registrerats. G.H. och G.H. saknade ett sådant godkännande för den påtalade produkten, 

varpå lagstridighetsprincipen enligt punkt 9 i svarta listan gjordes gällande. 

 

Att påstå att en produkt kan bota eller lindra sjukdomar eller därmed jämförliga tillstånd krä-

ver även det vetenskapliga bevis. G.H. och G.H. saknade bevis på produktens medicinska 

effekt, varpå MD fann att marknadsföringsåtgärden stred mot punkt 17 i svarta listan, ”att 

oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildning-

ar.” Gällande påståendet att produkten var cancerbehandlande valde MD att inte pröva påstå-

endet. 

 

Vad gäller det sista påståendet att verksamheten var auktoriserad, krävdes det att näringsidka-

ren kunde styrka påståendet annars var marknadsföringen att anse som vilseledande. Enligt 

punkt 4 i svarta listan är det otillbörligt att i marknadsföring ange att en verksamhet är aukto-

riserad eller dylikt när så inte är fallet. MD fann i det här fallet att punkt 4 i svarta listan ej 

kunde göras gällande då G.H. och G.H. själva gett sig en auktorisation om ändock på oklara 

grunder. MD fann att åtgärden var vilseledande enligt 10 § MFL. MD förbjöd G.H. och G.H. 
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vid vite om 750 000 kr att fortsätta marknadsföra hälsoprodukterna med tidigare nämnda på-

ståenden.
120

  

 

MD 2012:2 

 

I MD 2013:2 hade MD att avgöra huruvida Antura AB:s påstående om att deras tjänster var 

ledande i Sverige var vederhäftigt eller ej. Antura AB hade marknadsfört sina tjänster med 

påståendet "Sveriges ledande projekt- och portföljhanteringssystem”. Enligt 10 § MFL ska all 

marknadsföring vara vederhäftig och kunna styrkas. Antura AB kunde inte styrka påståendet, 

varpå MD fann att marknadsföringsåtgärden stred mot 10 § MFL. MD dömde därmed Atura 

AB vid vite om 1 miljon kr att upphöra använda liknande påståenden utan att kunna verifiera 

dem.
 121

 

 

MD 2013:4 

  

I MD 2013:4 hade MD bland annat att avgöra huruvida Arla Foods AB påstående om att de 

öppnat en ostbutik i Paris var vilseledande eller ej. Det visade sig att det i själva verket rörde 

sig om en tillfällig försäljning i en så kallad shop-in-shop. MD fann att en tillfällig shop-in-

shop inte kan anses vara detsamma som en butik. Arlas påstående om att de öppnat en butik i 

Paris ansågs därför vara felaktigt och vilseledande enligt 10 § MFL. 
122

 
 

5.4 Reklamtävlingar i MFL 
 

Reklamtävlingar faller inte in under LL och kräver därmed inget tillstånd. De regleras däre-

mot i MFL i svarta listan punkt 19 och 31. I punkt 19 anges att vid anordnande tävlingar och 

säljfrämjande åtgärder så måste den utlovade varan delas ut, annars är marknadsföringsåtgär-

den att anse som otillbörlig. Enligt 31:a punkten är det otillbörligt att vid reklamtävlingar 

oriktigt skapa intryck av att deltagarna redan vunnit eller kommer att vinna ett pris. 

 

5.5 Sanktioner 
 

De sanktioner som kan göras gällande vid otillbörlig marknadsföring, enligt 5§, 6§, 9§ och 10 

§ MFL, är förbud enligt 23§ och åläggande enligt 24 §. Företaget förbjuds att fortsätta med 

marknadsföringsåtgärden eller åläggs att rätta sig.
 123

 Förbuden och åläggandena kan även 

förenas med vite, enligt 26 §. Vite kan liknas vid böter, men de skiljer sig dock åt på två sätt.   

För det första är böter en rent straffrättslig sanktion och kan endast riktas mot fysiska perso-

ner, medan vite även kan riktas mot juridiska personer. För det andra är böter en avgift som 

betalas för något som redan skett. Vite däremot fungerar som ett påtryckningsmedel att inte 

agera eller agera på ett visst sätt.
 
 Det finns ingen övre beloppsgräns för vite, utan de fastställs 

till vad som anses vara verkningsfullt.
124

  

Ett företag kan även bli dömt till att avlägga marknadsstörningsavgift enligt 29 §, förutsatt att 

marknadsföringsåtgärden har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Marknadsstörningsavgift 

utdöms till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor, avgiften får dock inte över-

stiga tio procent av företagets årsomsättning.
125
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5.6 Konsumentverket (KOV) 

 

Konsumentverket arbetar för att öka privatpersoners kunskap och skydd kring vad som gäller 

när de ingår avtal med näringsidkare.
126

 Det gör myndigheten genom att finnas tillgänglig 

med konsumentvägledare i kommuner runt om i landet.
127

 Myndigheten ansvarar bland annat 

för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte står i strid mot gällande 

lagstiftning om att vara vilseledande eller otillbörlig.
128

 

 

5.6.1 Konsumentombudsmannen (KO)  
 

KO är den person som för konsumenters talan i domstol om det uppkommer tvister gentemot 

näringsidkare. KO kan vidta åtgärder mot marknadsföring som är vilseledande, om det före-

kommer oskäliga avtalsvillkor, felaktig information kring varor och tjänster m.m.  

I de fall då företag bryter mot lagar och andra regleringar kan KO påverka det genom att ut-

färda förelägganden eller gå till domstol. Det finns två olika förelägganden som kan delas ut: 

 

 Förbudsföreläggande vilket innebär att företag förbjuda att använda en viss mark-

nadsföring eller vissa avtalsvillkor. 
 

 Informationsföreläggande som innebär att företag måste lämna ut viktig information 

om varan eller tjänsten i marknadsföring. 
 

Det som sker när ett sådant föreläggande godkänts av ett företag är att det gäller på samma 

sätt som en dom från en domstol. Skulle företaget inte gå med på det som KO anger i sitt före-

läggande väntar en stämning som inlämnas till Tingsrätten.  

Skulle det vara så att föreläggande inte kan utfärdas på grund av ett oklart rättsläge stämmer 

KO företaget inför MD. 
129

 

 

Under det senaste året har konsumentombudsmännen i de nordiska länderna slagit fast att 

MFL kan göras gällande när det gäller reklam som förekommer på sociala medier. Det finns 

tidigare reglering för att en konsument måste ha gett sitt medgivande till ett företag för att 

denne skall få skicka ut reklam via e-post eller sms. Har inte konsumenten gett något medgi-

vande så har denne all rätt att säga nej till marknadsföringsåtgärden.  

Nu finns även den möjligheten när det kommer till reklam via bl.a. det sociala mediet Fa-

cebook.  

 

Förutom att det skall finnas en möjlighet för konsumenter att tacka nej till reklam via med-

delanden som skickas ut i e-post, sms eller i sociala medier, så skall det även framgå på ett 

tydligt sett att det handlar om reklam. Det handlar om reklamidentifiering som skall kunna 

göras enligt 9 § MFL.
130
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6. Analys  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det är förenligt med gällande rätt (de lege 

lata) för företag att lotta ut gåvor på Facebook genom att anordna lotterier eller tävlingar. 

Samt att undersöka på vilket sätt det kan tänkas strida mot gällande lagstiftning för marknads-

föringsåtgärder. Det finns dagligen företag på Facebook som lägger upp statusuppdateringar 

och vill att medlemmar skall gilla och dela den för att vara med i tävlingar eller lotterier. Frå-

gan är huruvida det är att anse som tävling eller lotteri då det slumpmässigt dras en vinnare 

från de som gillat och delat uppdateringen.  

De frågeställningar som skall försöka besvaras är följande: 

  

 Vad är gällande rätt (de lege lata) för lotterier i det sociala mediet Facebook? 

 Är det tillåtet för företag att anordna lotterier på Facebook? 

 Kan en gilla-markering och ett delande av en status anses vara ett tillräckligt prestat-

ionsmoment för att det ska anses vara en tävling istället för ett lotteri? 

 Har forumsplaceringen för ett lotteri någon betydelse? 

 Kan marknadsföringslagen göras tillämplig vid en bedömning av lotterier/tävlingars 

utformande på Internet? 

 

6.1 Lagval 

 

När rättsfrågor på ett internationellt område ska avgöras, bör hänsyn tas till vilket lands lag 

som ska tillämpas. Vid ett så kallat lagval finns det ett flertal principer att utgå ifrån. När det 

gäller försäljning och marknadsföring på Internet är det främst tre principer som blir aktuella, 

effektlandsprincipen, etableringslandsprincipen och ursprungslandsprincipen. 

 

Facebook är en internationell webbsida där aktörer från olika länder agerar, varpå ett lagval är 

nödvändigt för att veta vilket lands lag som ska tillämpas. För att avgöra på vilken marknad 

en marknadsföringsåtgärd har effekt skall hänsyn tas till språket, produktens förekomst på 

aktuell marknad, prisuppgifter i SEK och samordning av kampanjen i andra medier beaktas.  

De tävlingar och lotterier som förekommer på Facebook uppfyller allt som oftast minst ett av 

kriterierna. Språket som används är svenska, produkten som tävlas eller lottas ut är vanligt 

förekommande på den svenska marknaden och prisets värde anges i SEK. Det är dock mindre 

vanligt att kampanjen samordnas i ett flertal olika medier. Med det som utgångspunkt kan 

tävlingar och lotterier på Facebook bedömas enligt effektlandsprincipen eftersom de riktar sig 

till svenska konsumenter, varpå svensk lagstiftning blir tillämplig på området.  

 

6.2  Gällande rätt - Lotterilagen 

 

6.2.1 Lotteri anordnat för allmänheten  

 

I 1 § LL anges att lagstiftningen främst är till för att tillämpas på lotterier som anordnas för 

allmänheten. I praxis kan utläsas att lotterier som anordnats för ett slutet sällskap inte är att 

anse som anordnade för allmänheten. I NJA 1986:35 fann instanserna att lotteriet var anordnat 

för en sluten krets på grund av att det endast var slalomklubbsmedlemmar och deras anhöriga 

som kunde delta i lotteriet, och att antalet medlemmar var begränsat till 150 st.  

Skulle det däremot vara en sammanslutning där vem som helst kunde delta så anser dömande 

instanser att det är att anse som ett lotteri anordnat för allmänheten. 
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I rättsfallet från Länsrätten i Västerbottens län kunde vem som helst bli medlem i den aktuella 

föreningen. Trots att medlemsantalet inte var så olikt tidigare avgörande i NJA 1986:35, an-

sågs det vara anordnat för allmänheten då det inte var en sluten krets. Det vill säga är ett lot-

teri anordnat för ett öppet sällskap är det att anses som anordnat för allmänheten, är det däre-

mot anordnat i en sluten krets faller det utanför LL.   

 

6.2.2 Lotteri  
 

Med ett lotteri avses ett förfarande där det genom ett slumpmoment lottas ut någon form av 

vinst. Ett sådant förfarande innefattar vissa riktlinjer: 

 

 Deltagare skall kunna delta oavsett om det krävs insats eller ej. 

 Alla deltagare skall inte kunna vinna likvärdiga priser. 

 Ett lotteri är ofta präglat av något slags slumpmoment t.ex. lottning eller gissning. 

 

I uppsatsens undersökta rättsfall har det inte i något av dem diskuterats huruvida insatsen har 

varit av betydelse. Det som kan utläsas i förarbeten är att insatsen i ett lotteri inte skall ha nå-

gon betydande roll vid ett lotteri eller liknande förfarande. Det är dock en fråga som aldrig 

tagits upp i någon avgörande instans.  

 

Det finns idag ingen rättspraxis kring begreppet om att alla inte skall kunna vinna likvärdiga 

priser. I förarbeten fastställs endast att vinnaren skall kunna vinna ett pris som har ett högre 

värde än vad övriga deltagare erhåller.  

 

I förarbeten till lagen anges det att ett slumpmoment inte är avgörande för att bedöma om det 

är ett lotteri eller inte, det som avgör är anordnandet i sin helhet. I de rättsfall som återfinns på 

området så är det sällan slumpmomentet som är huvudfrågan. De dömande instanserna har 

inte haft som utgångspunkt att urskilja slumpmomentet, men hamnar allt som oftast vid denna 

diskussion. Slutsatsen har vanligen blivit att ett slumpmoment har varit involverat och därmed 

har förfarandet fallit in under LL.  
 

Tävlingsanordnare faller ofta på att det avgörande moment helt är beroende av slumpen. Det 

är då det uppkommer frågor kring huruvida tävlingen är att anse som tävling eller lotteri. Vid 

sådana tillfällen borde det finnas tydligare information kring vad som skall uppfyllas för att 

tävlingar skall vara lagenliga, något som i dagsläget inte framgår klart och tydligt i Lotterila-

gen eller i någon annan information på området. Det är först när praxis och förarbeten stude-

ras som det framkommer vad som egentligen är godkänt, och på vilket sätt dömande instanser 

tolkar tävlingsbegreppen. 
 

6.2.3 EMV-lotterier  

 

EMV-lotterier innebär att lotteriet förmedlas genom elektromagnetiska vågor, främst genom 

Internet och mobiltelefoner. I NJA 2011:75 fastställdes det att lotterier som anordnas genom 

elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. Rättsfallet handlade om huruvida 

spelautomater var att anse som spelautomater eller EMV-lotterier. Hovrätten fann att de inte 

var att anse som spelautomater då de inte avgjorde spelets utgång. Spelet skedde genom 

elektromagnetiska vågor till en server i Luxemburg, där vinnaren drogs. I och med att spelau-

tomaterna var att anse som EMV-lotterier föll bedömningen in under begreppet egentliga lot-

terier.   
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Det som avgör om det är att anse som ett egentligt lotteri är kraven som ställs i 3 § första 

stycket LL. Uppfyller lotteriet kraven är det att anse som ett egentligt lotteri och är därmed 

tillståndspliktigt.  

 

Till skillnad från Hovrätten i NJA 2011:75 fastslog Kammarrätten i målet med Pantlotteriet 

att själva lotteriet inte förmedlades genom elektromagnetiska vågor. Det utgjorde endast en 

förbindande länk mellan deltagaren och anordnaren. Anledningen var att vinnaren på förhand 

drogs och hela förfarandet inte skedde via elektromagnetiska vågor i den bemärkelsen. 

 

Det vill säga att avgörande för om det rör sig om ett EMV-lotteri är om utgången i förfarandet 

sker via elektromagnetiska vågor. I NJA 2011:75 var utgången av lotteriet beroende av 

elektromagnetiska vågor, medan det i Pantlotterifallet endast utgjorde en förbindande länk.  

 

Vid tolkning av vad som gäller för EMV-lotterier kan det till viss del tänkas att sociala medier 

skall innefattas av lagtolkningen eftersom de utförs på Internet. Som det kan utläsas i praxis 

har endast spelautomater varit uppe för diskussion och bedömning vilket gör det svårt att veta 

var gränsen mellan EMV-lotterier och egentliga lotterier går. En tävling eller lotteri via ett 

socialt media förmedlas liksom spelautomater via Internet, skall inte samma regler gälla för 

dem? Lagtexten skulle behöva uppdateras för att bättre anpassas till dagens samhälle och de 

frågeställningar som kan uppkomma. Vidare kan det diskuteras huruvida en åldersgräns om 

18 år skulle kunna anpassas på lotterier eller tävlingar som utförs på social medier. Det är den 

gräns som finns för att få delta i ett EMV-lotteri idag, men allt som oftast kräver ett sådant 

lotteri en insats något som skiljer sig från Facebooklotterier-/tävlingar. Krävs det insatser för 

att vara med i ett lotteri är det med största sannolikhet högre vinstsummor det handlar om, till 

skillnad mot lotterier utan insatskrav. 

 

6.2.4 Säljfrämjande aktiviteter 
 

Säljfrämjande aktiviteter är aktiviteter som företag anordnar i syfte att öka försäljningen av en 

viss produkt. Exempel på sådana aktiviteter är reklamlotteri, reklamtävlingar och gåvoutdel-

ningar. Aktiviteterna regleras inte i LL men faller ändå där under. 

 

Reklamlotterier faller in under LL på grund av att de är att anse som egentliga lotterier och 

kräver därmed tillstånd.  De företag som anordnar reklamlotterier kan aldrig få ett tillstånd, då 

deras verksamhet har till syfte att inbringa vinster till dess ägare. För att erhålla ett lotteritill-

stånd krävs det bland annat att verksamheten bedrivs i ett allmännyttigt ändamål. Reklamlot-

teriers syfte är att öka försäljningen av en viss produkt och på så sätt öka företagets vinst, vil-

ket inte kan anses som ett allmännyttigt ändamål. 

 

Reklamtävlingar regleras främst i punkterna 19 och 31 i svarta listan (bilagan till MFL), men 

kan även komma att innefattas av LL. Det som är avgörande för huruvida en tävling egentlig-

en är en tävling eller ett lotteri är slumpmomentet. Det kan här härledas till RÅ1961 fi 1280 

där det förekom ett prestationsmoment vilket sedan följdes av ett slumpmoment. Det handlade 

om att lösa en ordgåta i en tidning, och sedan skicka in den. När vinnaren skulle utses avgjor-

des det genom en dragning. Vilket innebar att tävlingen övergick till ett lotteri genom att pre-

stationsmomentet inte blev avgörande utan ett slumpmoment utsåg vinnaren.  

En annan avgörande faktor, om det ska anses som en tävling eller inte, är slumpmomentet. 

I RÅ 1995 ref 100 fann regeringsrätten att prestationsmomentet inte var en tillräckligt stor 

motprestation för att det skulle anses var en tävling, de bedömde det hela som ett lotteri. Det 

trots att slumpmomentet föregick prestationsmomentet. I utredningar kring LL anges det att 
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det som särskiljer reklamtävlingar från reklamlotterier är att det skall finnas ett prestations-

moment. Vid en kombination av de två så skall slumpmomentet föregå ett eventuellt prestat-

ionsmoment för att det skall anses vara en reklamtävling. 

 

Gåvoutdelningar regleras inte heller de i LL, men kan även de komma att omfattas av lagen 

beroende på dess utformande. För att en gåvoutdelning ska vara godkänd krävs det att den 

inte avgörs med hjälp av slumpen och att den har en viss spridning. Ett förfarande som inte är 

att anse som godkänt är när företag skriver att de fem första kunderna får en viss vara eller 

tjänst. Anledningen till det är att det inte går att förutsäga vilka de fem första personerna 

kommer att vara, det är slumpen som avgör vem som kommer först. Det övergår därmed till 

att bli ett egentligt lotteri, som kräver tillstånd.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att huruvida säljfrämjande aktiviteter faller in under LL är be-

roende av hur de utformas. Reklamlotterier är alltid att anses som otillbörliga, då de är egent-

liga lotterier och kräver tillstånd. Reklamtävlingar kan även de anses som egentliga lotterier, 

om prestationsmomentet efterföljs av ett slumpmoment eller om prestationsmomentet inte är 

tillräckligt stort. Gåvoutdelningar är beroende av att slumpen ej ska avgöra vem som får gå-

van, utan alla inom en viss spridning ska ha samma chans. Annars övergår det till att bli ett 

lotteri.  

Alla egentliga lotterier (med undantag från de som anordnas i massmedia i förstörelsesyfte) 

kräver tillstånd. För att erhålla ett lotteritillstånd krävs bland annat att verksamheten har till 

syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. I förarbeten till LL nämns att ett lotteri ej ska ha till 

syfte att ge dess anordnare ekonomisk vinning. Syftet med säljfrämjande aktiviteter är att öka 

försäljningen och avkastningen för ägarna. På följande grunder bör därmed ett företag som 

vill anordna säljfrämjande aktiviteter, som är att anse som egentliga lotteri, aldrig kunna få ett 

lotteritillstånd.  

 

Eftersom det blir allt vanligare idag med säljfrämjande aktiviteter från företags sida så vore 

det bra om även en del i lotterilagen skulle behandla denna frågeställning. Som det ser ut idag 

är det endast i förarbeten som det kan utläsas vad som gäller för sådana handlingar, något som 

kan anses vara besvärande för företag som nyttjar detta som en typ av marknadsföringsåtgärd.  

 

6.2.5 Tillstånd för att anordna egentliga lotterier 

 

Vid anordnande av ett lotteri är kravet att anordnaren skall vara en svensk juridisk person som 

är en ideell förening. Anledningen till att det skall vara en ideell förening kan sammankopplas 

med det allmännyttiga ändamålet. Ideella föreningar har inte ett rent vinstsyfte på samma sätt 

som företag. Exempel på allmännyttigt ändamål kan vara en ideell idrottsförening som vill 

anordna lotteri för att inbringa inkomster till sin förening.  

 

I tidigare rättsfall är det just det allmännyttiga ändamålet som det lagts tyngdpunkt vid, då det 

varit avgörande för om verksamheterna skulle få lotteritillstånd eller ej.  I RÅ 2005 ref. 54 

fann Regeringsrätten att Ladbrokes World Wide Bettings verksamhet inte avsåg att främja ett 

allmännyttigt ändamål utan att det handlade om ett rent vinstsyfte. Företaget ville etablera 

sina vadslagningstjänster på den svenska marknaden, vilket Regeringsrätten avslog. 

 

I LL finns det undantag från tillståndskravet, det är i massmedia tillåtet att anordna lotterier. 

Kravet är då att det skall anordnas i förströelsesyfte bl.a. i form av korsord, frågesport eller 

ordgåtor. Tanken är att skicklighetsmomentet skall vara avgörande vid ett tävlingsmoment. 
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Det viktiga är att det massmediala forumet inte skall avse att skapa vinster för anordnaren. 

Exempel på sådan massmedia kanaler är TV, tidningar och radio. 

 

6.2.6 Undantag i Lotterilagen 

 

Det är under undantagen i Lotterilagen som forumsplacering kan komma att bli aktuell för om 

ett lotteritillstånd behövs eller ej. Ett lotteri som är anordnat i massmedia i förströelsesyfte 

faller i under undantagen och kräver inget tillstånd. Frågan är huruvida ett så kallat Faceboo-

klotteri även det faller in där under? Kan det dras en parallell mellan massmedia och sociala 

medier på Internet? Tolkas undantagen kan Internet räknas till dagens massmedia, det med 

tanke på att det blir mer och mer vanligt att läsa tidningen via appar eller Internet, kommuni-

cera via sociala medier samt få information angående aktuella kampanjer från olika butiks-

kedjor. Frågan är hur långt en sådan tolkning kan dras, ska det endast gälla motsvarigheter till 

det som idag räknas in under begreppet massmedia, eller ska det finnas andra avgränsningar?   

 

6.2.7 Förbjudna förfaranden  
 

Enligt 38 § LL är det förbjudet att främja ett otillåtet lotteri. Det är således förbjudet att sprida 

information om lotteriet vidare. Enligt det utformande som Facebooklotterier har där statusen 

gillas och sedan delas, så sprids marknadsföringsåtgärden vidare. Därmed borde det stå i strid 

mot det som nämns som förbjudet i 38 § LL. Det står vidare att ett lotteri anordnat i förvärvs-

syfte är förbjudet då det med all sannolikhet genererar en ekonomisk vinning för företaget. 

Skall en parallell dras till Facebooklotterier/-tävlingar så genererar det en vinning i sig genom 

att företagen kan marknadsföra sina produkter samt visa upp sitt företagsnamn helt utan kost-

nad.  

 

6.2.8 Sammanfattning gällande rätt (de lege lata) 

 

Ett företag som anordnar en tävling eller ett lotteri skall för att det skall vara tillåtet ha ett gil-

tigt lotteritillstånd som är utfärdat av Lotteriinspektionen. Vid anordnande av ett lotteri skall 

det enbart föreligga ett slumpmoment eller så skall slumpmomentet föregås av ett prestat-

ionsmoment för att anses vara ett lotteri. Det som avgör om det är ett godkänt lotteri är föl-

jande: 

 

 Finns det ett lotteritillstånd 

 Är slumpmomentet den avgörande faktorn 

 Föreligger det något prestationsmoment 

 Vilket syfte finns; är det allmännyttigt ändamål eller i förströelsesyfte 

 

 

6.3 Gällande rätt - Marknadsföringslagen 
 

6.3.1 Lagstridighetsprincipen 

 

Facebooklotterier är närmast att anse som en säljfrämjande aktivitet. Som diskuterat i 6.2.4 

kan en säljfrämjande aktivitet inte erhålla ett lotteritillstånd, då de har till syfte att inbringa 

vinster till företaget. Utan ett lotteritillstånd är det ej tillåtet att anordna lotterier, det vill säga 

att det står i strid med LL. 
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Skulle marknadsföringsåtgärden av lotteriet strida mot annan lag än MFL, strider det mot den 

så kallade lagstridighetsprincipen. Vilket innebär att om ett företag skulle marknadsföra ett 

lotteri utan att ha erhållit något tillstånd för det, skulle det kunna dömas enligt det sanktions-

system som finns i MFL. För att lagstridighetsprincipen i 5 § MFL skall kunna göras tillämp-

lig krävs det att transaktionstestet i 6 § MFL är uppfyllt. Det innebär att genomsnittskonsu-

menten skall vara förhindrad att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Genomsnittskonsumenten 

kan uppfatta ett anordnat lotteri som lagenligt, då det i själva verket är utformat på ett vilsele-

dande sätt.  Många gånger marknadsför företag sina produkter och sig själva på ett sätt som 

inte är tillåtet enligt LL och MFL. Det som framkommer i praxis är att om marknadsförings-

åtgärden strider mot en lag, såsom LL, så strider det även mot MFL, enligt lagstridighetsprin-

cipen. 
 

6.3.2 Reklamidentifiering 

 

Marknadsföringsåtgärder i olika former är i dag vardagsmat i sociala medier. Åtgärderna kan 

ta form på många olika sätt. Det är många företag som har egna Facebook sidor där de mark-

nadsför sig själva och sina produkter. Vad gäller reklamidentifiering vid företags egna sidor 

på Facebook är informationen om vem avsändaren är tydlig.  Det finns ofta en företagsbe-

skrivning och en länk till företagets egna hemsida. 

 

Vid delandet av ett företags statusuppdatering på Facebook kan det dock bli otydligt vem av-

sändaren är. Det är i första hand delarens namn som syns överst och därefter företagets. Enligt 

9 § MFL ska det tydligt framgå vem avsändaren av en marknadsföringsåtgärd är. När företag 

ber användare att dela deras status för att delta i ett lotteri alternativt tävling blir reklamidenti-

fieringen otydlig.  Statusuppdateringen kan misstas komma från användaren som delar den i 

stället från det faktiska företaget.  

 

Det kan diskuteras om det rör sig om yttrandefrihet när en privatperson delar med sig av ett 

företags status. Indirekt är det dock fortfarande företaget som står bakom åtgärden och lotte-

riet/tävlingen. Vid en helhetsbedömning bör det därför ses som en marknadsföringsåtgärd, då 

syftet är att få fler deltagare i lotteriet och därmed öka medvetenheten om produkten och före-

taget. Marknadsföringsåtgärden bör således dömas enligt MFL. Den vane internetanvändaren 

är van att sålla bort annonser, vet hur de ser ut och vart de kan hitta vem avsändaren är. Ge-

nomsnittanvändaren (läs genomsnittkonsumenten) är medveten om hur annonser och delande 

av statusuppdateringar ser ut och bör således vid en bedömning av ett statusdelande inse att 

det är marknadsföring och vem avsändaren är.  

 

6.3.3 Vilseledande marknadsföring 

I punkten fyra svarta listan anges att det är vilseledande att ange att en verksamhet eller dess 

produkter har blivit godkända av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet. Det krävs 

att godkännandet/auktorisationen kan verifieras. Att erhålla ett lotteritillstånd från Lotteriin-

spektionen kan närmast jämställas med ett godkännande eller en auktorisation från ett organ. 

Som nämns i 6.2.5 så krävs det tillstånd för att bedriva lotteri, samt att en del andra krav ska 

vara uppfyllda. De lotterier som förekommer på Facebook uppfyller sällan något av de kraven 

och erhåller därmed inte heller något tillstånd. Att företagen saknar tillstånd hindrar dem dock 

inte från att anordna lotterier. Genomsnittskonsumenten är oftast omedveten om att det krävs 

ett tillstånd från Lotteriinspektionen och om de krav som ligger bakom. Det vill säga att ge-

nomsnittskonsumenten tror att allt är i sin ordning och att lotteriet är lagenligt och att anord-
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naren har erhållit ett lotteritillstånd. Med andra ord vilseleder företag användare att tro att de 

är ”godkända” av Lotteriinspektionen att anordna lotterier när så inte är fallet.  

Ett godkännande av de slaget kan härledes till MD 2009:41 där G.H och G.H hade påstått att 

deras klinik var auktoriserad när så inte var fallet. MD valde visserligen inte att tillämpa punkt 

4 i svarta listan, då företaget själva hade gett sig auktorisationen, om än på oklara grunder.  

MD valde i stället att tillämpa 10 § MFL och fann att påståendet var vilseledande. Skulle MD 

finna att ett Lotteritillstånd ej kan jämställas med kraven i punkt 4 svarta listan, kan bristen på 

ett sådant ändå anses vara vilseledande.  

Att felaktigt påstå att en sak är en annan än vad det egentligen är, är även det vilseledande. I 

MD 2013:4 påstod Arla Foods AB att de öppnat en ostbutik i Paris när det i själva verket var 

en shop-in-shop. MD fann att ett sådant påstående var vilseledande då de angett att det var en 

egentlig butik när det visade sig vara något annat. 

 

6.4 Facebook 

 

6.4.1 Facebooklotterier anordnat för allmänheten? 
 

Det finns fyra olika sätt för ett företag att registrera sig på Facebook, antingen som en fysisk 

person, som en grupp, som en sida på Facebook eller som ett evenemang. När ett företag regi-

strerar sig som en fysisk person eller som ett evenemang väljer de vilka som ska ingå i vän-

skapskretsen. Vid registrering som en grupp eller som en sida så har vem som helst möjlighet 

att ingå i företagets vänskapskrets. Registreringstyperna kan komma att ha betydelse vid ett 

avgörande huruvida ett lotteri eller en tävling är att anse som anordnat för allmänheten.  

 

Sett till den praxis som finns på området kring lotterier anordnade för allmänheten så har in-

stanserna vid sin bedömning tagit ställning till gruppens storlek och möjligheten att ingå i 

gruppen. Skulle ett företag som är registrerade som antingen en grupp eller en sida på Fa-

cebook anordna ett lotteri, skulle det med all sannolikhet anses vara anordnat för allmänheten 

då vem som helst har tillgång att vara med. Är det däremot ett företag som registrerat sig som 

en fysisk person eller ett evenemang borde bedömningen ligga i antalet medlemmar och anta-

let deltagare i lotteriet. 

 

Ett företag borde ha som mål att få så många vänner eller följare som möjligt då deras verk-

samhets oftast bedrivs i vinstsyfte. I praktiken borde därför lotterier anordnade av företag i det 

sociala mediet vara att anse som anordnade för allmänheten och därmed falla in under LL.  

 

6.4.2 Facebooklotterier – tävling eller lotteri? 

 

Det är idag vanligt att företag på Facebook anordnar tävlingar, där deltagarna skall gilla och 

dela en status. Deltagarna har därefter möjlighet att vinna ett specifikt pris, antingen en vara 

eller en tjänst. Förfarandet går oftast till på så sätt att företaget drar en vinnare bland de delta-

gare som gillat och delat statusuppdateringen.  

 

Sett till tidigare praxis skall det för att räknas som en tävling innehålla ett prestationsmoment. 

Momentet får inte vara av en för enkel karaktär och den får heller inte följas av ett slumpmo-

ment. Skulle så vara fallet är den så kallade tävlingen att anse som ett egentligt lotteri. 

 

Frågan kring Facebooktävlingar är huruvida begreppet att gilla och dela en statusuppdatering 

är att anse som ett tillräckligt stort prestationsmoment?  
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Det handlar om två knapptryckningar för att vara med och delta i tävlingen. Först skall inläg-

get gillas och sedan skall deltagarna dela det.  I rättsfallet RÅ 1995 ref 100 har det diskuterats 

huruvida en mindre minnesprestation var att anse som ett tillräckligt stort prestationsmoment. 

Dömande instans fann att minnesprestationen inte kunde räknas som en tillräckligt stor mot-

prestation. Vilket kan härledas till förfarandet då en status skall gillas och delas på Facebook. 

En motprestation bestående av två knapptryckningar kan knappast vara ett tillräckligt stort 

prestationsmoment.  

 

När tävlingstiden har gått ut skall företaget utse en vinnare. Där kommer allt som oftast ett 

slumpmoment in, då vinnaren lottas fram. Förfarandet vid en sådan tävling gör att det skall 

klassas som ett lotteri, sett till tidigare praxis RÅ 1961 fi 1280. Anledningen är att prestat-

ionsmomentet föregår slumpmomentet. Hade det istället skett i omvänd ordning hade det 

kunnat diskuteras huruvida det vore att anse som en tävling.  

Förfarandet för att få fram en vinnare i sådana Facebooktävlingar är att anse som egentliga 

lotterier då det avgörs genom ett rent slumpmoment. 

 

Används praxis analogt till aktuell frågeställning anser vi att det som marknadsförs som en 

tävling på Facebook i realiteten är ett lotteri, och därmed bör vara ett förbjudet förfarande 

enligt LL. Dels så innefattar de ett för enkelt prestationsmoment samt att de övergår till att bli 

rena lotterier vid slutförfarandet, vilket står i strid med LL.  

 

6.4.3 Tillstånd för lotterier på Facebook 

 

De företag som anordnar lotterier på Facebook uppfyller oftast inte något av de krav som 

finns angående lotteritillstånd. För att kunna erhålla tillstånd krävs det att ett företag är regi-

strerat som en juridisk person. De företag som är registrerade som juridiska personer har oft-

ast ett vinstdrivande syfte, vilket strider mot kravet på att lotterier skall anordnas för ett all-

männyttigt ändamål. 

 

Det egentliga syftet med ett lotteri är att det skall främja ett allmännyttigt ändamål och inte ha 

ett vinstinbringande syfte. Företagen på Facebook har ett vinstdrivande syfte då de skapar 

företagssidor med avsikt att marknadsföra sig och sina produkter. Enligt de här grunderna bör 

företagen inte erhålla något lotteritillstånd.  

 

Skulle det handla om ett företag som marknadsför sitt lotteri i massmedia skall det enbart vara 

för förströelses skull och därmed inte ha något vinstsyfte. Det som kan tala för att det handlar 

om ett förströelsemoment är att det är gratis för deltagarna att delta, det är en mindre prestat-

ion, och deltagarna kan vinna fina priser utan att behöva lägga någon insats.  

 

6.4.4 Utformning av Facebooktävlingar/-lotterier 

 

Utformningen av lotterier och tävlingar på Facebook kan ta form på många olika sätt. Gemen-

samt för de flesta är att deltagarna skall gilla och dela en statusuppdatering för att kunna vara 

med och tävla om vinsten. I vissa fall finns det tävlingsmoment som kräver en större motpre-

station, det kan då handla om att formulera en slogan eller svara på någon form utav kun-

skapsfrågor. 
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Reklamtävlingar 

 

Det finns företag som anordnar tävlingar på Facebook, där de uppmanar deltagarna att krea-

tivt skapa någonting, eller besvara någon typ utav kunskapsfrågor. Det är ett exempel på ett 

förfarande som är att anse som lagenligt då det ställer krav på en viss prestation hos de som 

vill delta i tävlingen. Exempel på hur det kan se ut:  

 

Exempel 1 

 

Tävling! 

I sommar spelar x under evenemanget. Till och med xxxx-xx-xx tävlar vi varje dag ut biljetter 

till evenemanget, genom att du som är mellan 18 och 30 år skapar din egen poster. Innan 

postern skickas in, så skall du skriva en kort motivering om varför just du skall vinna. 

Du kan då ha möjlighet att vinna biljetter till dig och en vän.  

Tävla nu på vår hemsida! 
 

Det här exemplet visar på hur en korrekt uppbyggd tävling kan se ut. Deltagarna kan genom 

att tillverka en egen poster vara med och vinna evenemangsbiljetter till sig och en vän.  

Prestationsmomentet måste anses vara tillräckligt stort för att det skall kunna räknas som en 

tävling. I tävlingsreglerna på hemsidan framkommer det att en jury kommer att utse vinnarna 

av biljetterna baserat på posterutförandet och motiveringen till varför just du skall vinna. Det 

kan konstateras att det inte förekommer någon slumpmässig lottning för att få fram vinnarna i 

tävlingen, då en jury är tillsatt för att bedöma tävlingsbidragen och deras beslut inte går att 

överklaga. 

 

Exempel 2  

 

Ett annat exempel på en mer svårbedömd tävling kan se ut på följande sätt: 

 

Tävling! 

Vinn varan (värde ca 400 kr) genom att svara på frågan, samt gilla och dela statusuppdate-

ringen! 

När grundades företaget? 

 

1 X 2 

  

Tips! Svaret finns på vår hemsida!  

Tävlingen avslutas xxxx-xx-xx. 

 

Denna tävling går ut på att deltagarna skall svara rätt på en lättare fråga samt gilla och dela 

statusuppdateringen.  

Tävlingen är uppdelad i två olika moment: 

 

 Först skall deltagaren gilla och dela statusuppdateringen. 

 Sedan skall frågan besvaras. 

 

Besvarandet av frågan kan anses utgöra ett enklare prestationsmoment då det inte krävs någon 

större ansträngning för att ta reda på rätt svar. Frågan är huruvida de två momenten kan anses 

utgöra tillräckligt stora prestationsmoment för att det räknas som en tävling. 
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Även om det skulle handla om ett större prestationsmoment så dras det med all sannolikhet en 

vinnare bland de rätta svaren av frågan, vilket blir ett slumpmoment. Exemplet borde därmed 

anses utgöra ett lotteri istället för en tävling. 
 

Reklamlotterier 

 

Många företag utformar tävlingar/lotterier på sätt som framkommer här nedan i två exempel:  

 

Exempel 1 

 

Tävling! 

Vi lottar ut en av de tre kvarvarande priserna 1), 2) och 3). 

Tävlingssteg: 

 

1. Gilla företagets sida 

2. Gilla och dela denna bild offentligt 

 

Tävlingen avslutas ikväll! 

Vinnaren utses några dagar efteråt! 

 

I det här lotteriet ”tävlar” deltagare om tre specifika priser. Kraven är att de som deltar skall 

gilla företagssidan, samt gilla och dela statusuppdateringen offentligt. Det utgör inte en speci-

ellt stor motprestation och det borde därmed vara ett förbjudet förfarande enligt bestämmel-

serna i LL. Det kan nämnas att företaget som formulerat denna tävling har använts sig utav en 

klumpig formulering. Det benämns först som en tävling men i första mening så framkommer 

det att de lottar ut priserna. 

 

Exempel 2 

 

Ni har väl inte missat utlottningen av vårt pris. 

Det är bara ett fåtal dagar kvar nu . Gilla och dela bilden så är ni med i utlottningen av pri-

set. 

Tävlingen pågår till xxxx-xx-xx. 

 

Enligt 38 § 1 st. LL är det inte tillåtet att främja ett otillåtet lotteri inom landet. I denna tävling 

uppmanar företaget konsumenter att delta i tävlingen/lotteriet, något som kan anses som främ-

jande av förvärvssyftet. Lotteriförfarandet strider mot LL då lotteriet med all sannolikhet sak-

nar tillstånd vilket grundas på kraven i 15 §.  

 

I båda exemplen handlar det om marknadsförda tävlingar som i själva verket är egentliga lot-

terier. I de fallen skall lotteritillstånd innehas för att det skall vara lagenligt. Troligtvis skulle 

inget av företagen få ett sådant då deras verksamhet bedrivs i vinstsyfte, därmed anser vi att 

förfarandena är att anse som otillåtna. Marknadsföring av otillåtna lotterier strider även mot 

lagstridighetsprincipen i 5 § MFL och är därför att anse som en otillbörlig affärsmetod. 
 

Gåvoutdelningar 

 

Med gåvoutdelningar avses en marknadsföringsåtgärd där företag delar ut en vara eller tjänst. 

För att få utföra en sådan gåvoutdelning finns det vissa krav, det skall inte avgöras genom ett 

slumpmoment och det skall finnas en viss spridning. 



- 39 - 
 

Exempel på hur en gåvoutdelning på Facebook kan se ut är följande: 

 

Idag kör vi fredagsmys på riktigt! 

Vi bjuder på en valfri chipspåse, 300 g. Allt du behöver göra är ett dela inlägget och säga till 

i kassan. Erbjudandet gäller 1 påse/person fram till stängning eller så långt lagret räcker. 

Välkomna! 

 

I det här exemplet är det ett företag som delar ut en chipspåse till konsumenter som delar sta-

tusuppdateringen på Facebook. Förfarandet uppfyller inte något av de två kriterier som tidi-

gare nämnts. Det kan bli så att chipsen tar slut och det därmed blir slumpen som avgör vilka 

som hinner få varan. Det riktar sig heller inte till en specifik grupp, utan alla som har delat 

inlägget skall kunna få en vara. Ett förfarande där varan skulle kunna ta slut är att räkna som 

ett egentligt lotteri och inte en gåvotudelning, då det är slumpen som avgör vilka som får va-

ran.  

 

6.4.5 Utformingen ur ett marknadsrättsligt perspektiv 

 

Lagstridighetsprincipen 

 

Företag som marknadsför otillåtna lotterier på Facebook utför ett marknadsföringsförfarande 

som står i strid mot LL och så även mot lagstridighetsprincipen. Det på grund av att det enligt 

38 § LL är förbjudet att främja otillåtna lotterier, något som även framkommer i lagstridig-

hetsprincipen. De argument som finns för att det är på det viset är att deltagarna indirekt spri-

der företagets namn och varumärke till andra konsumenter. Att gilla och dela ett inlägg upp-

manar indirekt andra att delta och främja ett otillåtet lotteri, förfarandet uppmanar deltagarna 

att bryta mot lagen vilket är oförenligt med lagstridighetsprincipen. Hindras konsumenter från 

att fattat ett välgrundat affärsbeslut så uppfylls kravet på transaktionstestet som finns i 6 § 

MFL. Kravet i 6 § måste vara uppfylld för att lagstridighetsprincipen skall kunna göras till-

lämplig.  

 

Reklamidentifiering 

 

När statusen har delats av andra användare, är det då möjligt att den misstas som något annat 

än en marknadsföringsåtgärd från avsändande företag?  

Att dela en statusuppdatering sprider informationen vidare under delarens namn med företa-

gets under. Det kan se ut enligt följande: 

 

Anders Andersson har delat Företagets X statusuppdatering. Bredvid användarens namn 

finns en profilbild. Under texten följer själva statusuppdateringen. Det finns även en direkt-

länk till Företagets X Facebooksida om användaren trycker på dess namn.  

 

I rättsfallen MD 2006:15 och MD 2009:15 hade Metro och Postkodsföreningen utformat an-

nonser i likhet med tidningar som kunde misstas för redaktionellt material. MD fann att det ej 

var tillräckligt tydligt vem avsändaren var och att genomsnittskonsumenten kunde bli vilse-

ledd att tro att det var redaktionellt material när så inte var fallet. Skulle rättsfallen dras ana-

logt till Facebooklotterier kan konstateras att de ej rör sig om redaktionellt material och av-

sändaren måste anses som den tydligt framgår. Företagsnamnet framgår och det finns även en 

direktlänk till företagets Facebooksida.  
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Vilseledande marknadsföring 

 

Rättsfallet MD 2013:4 kan dras analogt till utformandet av vissa Facebooklotterier där anord-

naren hävdar att det är en tävling när det i själva verket rör sig om ett egentligt lotteri. Ge-

nomsnittskonsumenten är antagligen inte medveten om skillnaden mellan en tävling och ett 

lotteri och blir därmed vilseledd till att tro att han eller hon deltar i en tävling som egentligen 

är ett lotteri och kräver tillstånd. Med den utgångspunkten kan lagstridighetsprincipen bli till-

lämplig då lotteriet/tävlingen inte enbart bryter mot LL utan även mot MFL då det blir en vil-

seledande framställning av förfarandet. Företaget framställer tävlingen/lotteriet som ett tillåtet 

förfarande då det i själva verket är otillåtet. 
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7. Slutsats och egna kommentarer 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det är förenligt med gällande rätt (de lege 

lata) för företag att lotta ut gåvor på Facebook genom att användarna skall gilla och dela en 

statusuppdatering. Samt att undersöka på vilket sätt det kan tänkas strida mot gällande lag-

stiftning för marknadsföringsåtgärder. 

 

7.1 Slutsats 

 

Gällande rätt för lotterier på Facebook  

 

Lotterier anordnade på Facebook är att anse som egentliga lotterier enligt 3 § LL 

För att lotteriformen skall räknas till egentliga lotterier skall den motsvara de krav som finns i 

3 § LL, vilka är följande: 

 

 Det skall vara anordnat för allmänheten. 

 Deltagarna skall kunna delta oavsett om det krävs insats eller ej. 

 Alla deltagare skall inte kunna vinna likvärdiga priser. 

 Lotteriet skall innehålla ett slumpmoment. 

 

För att ett lotteri skall anses vara lagligt krävs det ett lotteritillstånd enligt 15 § LL. För att 

erhålla ett sådant finns det krav på att: 

 

 Det skall vara en svensk juridisk person som är en ideell förening. 

 Det måste alltid finnas ett allmännyttigt ändamål, med undantag för massmedia. 

 För lotterier i massmedia måste det ske för förströelses skull och inte ha något vinst-

syfte. 

 

Är det förenligt för företag att anordna lotterier på Facebook? 

 

Enligt de krav som ställs upp här ovan så är det inte förenligt med gällande rätt för företag att 

anordna Facebooklotterier. Lotterierna är att anse som anordnade för allmänheten då de vän-

der sig till alla som har en profil på Facebook. Det enda kravet som finns är att användare går 

med i grupperna, följer sidorna eller blir vän med företaget. De företag som anordnar lotterier 

på Facebook bedriver sin verksamhet i vinstsyfte, vilket gör att de inte uppfyller kravet på att 

lotteriet är avsett för ett allmännyttigt ändamål.  Med den informationen kan det antas att före-

tagen inte skulle erhålla något lotteritillstånd av Lotteriinspektionen.  

 

Kan en gilla-markering och ett delande av en statusuppdatering vara att anse som ett tillräck-

ligt prestationsmoment för att det skall anses vara en tävling istället för ett lotteri? 

 

Sett till tidigare praxis har det framkommit att det krävs en motprestation som inte är av för 

enkel karaktär, för att det ska anses vara en tävling. Exempel på en sådan prestation kan vara 

att lösa ett korsord, skriva en slogan eller lösa en ordgåta. En gilla-markering och delande av 

en statusuppdatering, vilket kräver två knapptryckningar, bör inte anses utgöra en tillräckligt 

stor motprestation.  

 

Det som blir avgörande vid ett tävlingsförfarande är att det inte skall avgöras med hjälp av ett 

slumpmoment. Det skall ske en bedömning av varje bidrag för att få fram vinnaren. Annars 

anses tävling övergå till att bli ett egentligt lotteri. 
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Har forumsplaceringen för ett lotteri någon betydelse? 

 

Den här frågeställningen kan vara svårtolkad då det idag finns så mycket modern teknik som 

fungerar som vår tids massmedia. Förr handlade det om tidningar där det sattes in rebusar 

eller korsord i förströelsesyfte, medan vi idag kan underhålla oss med liknande moment på 

Internetsidor. Det kan därför vara svårt att översätta den lag som idag reglerar lotterier till att 

sätta gränserna för vart dagens förströelsemoment skall gå. Skall Facebooklotterer/-tävlingar 

räknas till EMV-lotterier eller skall det räknas in under undantagen som finns i LL? 

 

Kan MFL göras tillämplig vid en bedömning av lotterier/tävlingars utformande på Fa-

cebook? 

 

Det korta svaret på frågan är ja till viss del.  Bland annat kan lagstridighetsprincipen göras 

gällande, delvis på grund av att lotterierna som förekommer på Facebook saknar tillstånd och 

delvis på grund av att det strider mot LL att främja den typen av lotterier. Vad gäller 9 § MFL 

om reklamidentifiering, så måste det anses att reklamidentifiering gällande lotterier och täv-

lingars utformanden är så pass tydliga att det ej kan misstas som något annat än en marknads-

föringsåtgärd och paragrafen kan därmed ej göras tillämplig. I frågan om en sådan marknads-

föringsåtgärd är vilseledande så måste svaret bli ja. Att marknadsföra ett lotteri som i egentlig 

mening är olagligt och be användare att främja det kan inte annat än anses vara att vilseleda 

användare att bryta mot lagen. 10 § MFL kan också göras tillämplig då marknadsföringsåt-

gärden marknadsförs som en tävling när det egentligen är ett lotteri. Genomsnittskonsumenten 

är sällan medveten om vad skillnaden är och antar att han eller hon deltar i en tävling som är 

lagenlig.  

 

7.2 Egna kommentarer 
 

Vi har kunnat konstatera att Facebooktävlingar/-lotterier inte endast bryter mot lagen utan 

även mot Facebooks egna villkor. Det kan vara svårt för Facebook att se över alla lotterier då 

sajten har över en miljard användare. Vi anser att det borde finnas bättre reglering och kon-

troll över vad som sker i det sociala mediet. 

 

Huruvida det finns någon granskning av Facebooklotterier är i dagsläget svårt att avgöra då 

det inte finns några aktuella rättsfall på området. Det som framkommit är att Lotteriinspekt-

ionen har uppmärksammat problemet, men deras arbete har inte lett till några utredningar eller 

specifika betänkanden. 

 

Det är ingen självklarhet att sociala medier inte faller in under undantagen i LL. Det borde 

vara något som kan ses över genom en tillsatt utredning. Vissa begrepp skulle behöva definie-

ras på ett bättre sett, t.ex. lotterier som förmedlas via elektromagnetiska vågor, så kallade 

EMV-lotterier. 

 

Det finns många aspekter gällande lotterier på Facebook som är tveksamma i lagens mening. 

Förfarandet där användare skall gilla och dela ett företags statusuppdatering gör så att vänner 

till användaren får se den vidarebefordrade företagsreklamen. Frågan är huruvida det är att 

anse som oönskad reklam i enlighet med 19 § MFL. Finns det möjlighet att tacka nej till re-

klamen? 
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Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

 

ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation 

 

Lotteriinspektionen – en presentation. Elanders Sverige AB. 

 

Prop. 1981/82:170 Förslag till lotterilag m.m. 

 

Prop. 1993/94:182 Ny lotterilag.   

 

Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag 

 

Prop. 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor. 

 

Prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m. 
 

Prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. 

 

Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag. 

 

Prop. 2009/10:115 En ny radio- och TV-lag. 

 

Regleringsbrev 2013. Finansdepartementet Regeringen 2012. 

 

SOU 2000:50 Från tombola till Internet – översyn av lotterilagstiftningen. 

 

SOU 2006:11 Spel i en Föränderlig värld. 

 

Rättsfallsregister 

 

HD, mål nr: B 3559-11. 

 

HFD 2011, ref. 46.  

 

Kammarätten i Stockholm, mål nr: 3792-07. 

 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6764-2000. 

 

Länsrätten i Västerbottens län, mål nr: 1781-98. 

 

MD 2003:30 STOP, Scandinavian TV Organisations mot Piracy - Sweden Aktiebolag mot 1. 

Sat teknik i Malmö AB m.fl. 

 

MD 2006:15 Konsumentombudsmannen (KO) mot Tidnings Aktiebolaget Metro 

 

MD 2009:15 Konsumentombudsmannen (KO) mot Svenska Postkodföreningen och Noveme-

dia Svenska PostkodLotteriet AB 
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MD 2009:41 Konsumentombudsmannen (KO) mot G.H och G.H 

 

MD 2010:15 Svensk Mjölk AB mot Valio Sverige Aktiebolag 

 

MD 2012:2 CANEA Partner Group Aktiebolag mot Antura AB 

 

MD 2013:4 Skånemejerier ekonomisk förening mot Arla Foods AB 

 

MD 2013:7 Konsumentombudsmannen (KO) mot Z. M. med registrerad firma Maxi Elit 

Norrköping (Z. M.) 

 

NJA 1986:35 Fråga om lotteri var att anse som anordnat för allmänheten eller jämställt med 

sådant lotteri. 1 och 8 §§ lotteriförordningen. 

 

NJA 2011:75 Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för 

sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten. 

 

RÅ 1961 fi 1280 

 

RÅ 1995 ref. 100 

 

RÅ 2004 ref. 96 

 

RÅ 2005 ref. 54 
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