
3§ Lotterilagen
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,

‣ Lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden
‣ Marknads- och tivolinöjen
‣ Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs-

spel 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. Lag (1996:1168).

Monter
På en mässa är det viktigt att företagets monter har ett högt OBS-värde  så 
den väcker uppmärksamhet och lockar till sig ”rätt” kundgrupp.

Attention
Ett vanligt sätt att skapa  attention för att locka till sig besökare är att anordna 
ett lotteri eller annan tävling som t ex att samla in visitkort i en glasburk som 
det sedan dras en vinnare från. Det är även vanligt med tävlingar där kunden 
t ex ska gissa hur många kaffebönor, visitkort, sockerbitar, antal centiliter 
eller liknande som finns i en burk.

Olagligt
När ett lotteri eller en tävling är anordnat för allmänheten är det olagligt.

Allmänheten
Det innebär att alla har möjlighet att kunna ta en lott eller att deltaga i din 
tävling.

Sluten krets
Motsatsen till allmänhet är sluten krets. Det är en klart avgränsad och sluten 
krets av personer som har någon form av inbördes gemenskap.

Även om du anordnar ett lotteri för en avgränsad krets av personer i en för-
ening där vem som helst kan bli medlem  anses tävlingen/lotteriet vara anord-
nat för allmänheten.

Korrekt
För att du inte ska  bryta mot Lotterilagen ska  du istället anordna en tävling 
där det krävs en viss prestation av dina besökare. 

Det vanligaste är när dina besökare avkrävs en viss prestation i form av en 
motivering eller slogan om något som relateras till ditt företag. 

Därefter ska  en jury utse och presentera vinnarna på t ex  företagets webb-
plats/blogg/twitter eller i en tidning/tidskrift.
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När behövs tillstånd?
För det mesta, undantag finns dock, se Lotterilagen § 19 och § 20 .

Vilka kan få tillstånd?
Allmännyttiga föreningar som uppfyller Lotterilagens krav.

Vad kostar ett tillstånd?
Det beslutas om i din egen kommun. Här får du dock en liten fingervisning av 
vad det kan komma att kosta. Siffrorna kommer från Rättviks Kommun.

Tillstånd § 15 lotterilagen  500 kr           
Registrering § 17 lotterilagen  500 kr    
Kontrollantarvode  3% av lotteriets omslutning
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