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Vi kommer fortfarande ihåg tiden när penningspel betyd-
de penninglotter, pajazzo i barer och stryktips – lämna-
des in på onsdagar. Och det fanns ju också pokerringar i 
bakrummen där man kunde förlora sitt lönekuvert. Sedan 
dess har penningspel blivit vanligare och de har blivit ett 
nöje för hela folket.

Det är roligt att spela. Spelen medför spänning i den gråa 
vardagen. Nuförtiden är det också väldigt lätt att spela, 
eftersom penningspelen är närvarande nästan överallt i 
vardagen i Finland. Man kan lotta vid butikskassan. Det 
finns spelautomater i kiosker, butiker och barer. Man kan 
spela när som helst med mobilen eller på datorn. Finlän-
darna är faktiskt på fjärde plats på listan över vem som 
spelar mest penningspel i världen.

Penningspelen har också blivit allt populärare bland pen-
sionärer. Det kommer hela tiden nya spel, så det behövs 
verkligen information om penningspel och spelande. Vad 
är sannolikheten för att vinna högsta vinsten på lotto? Var 
kunde gränserna för mitt eget spelande ligga?

Handboken Pensionen på spel är ett informationspaket 
som riktats till pensionärer, men alla som spelar kan ha 
nytta av det. Handbokens första kapitel går igenom hur 
penningspelen fungerar samt relaterade felaktiga slut-
satser. Det andra kapitlet innehåller tips på hur man kan 
behärska spelandet. I handboken ges det också råd om 
hur man ska inleda diskussionen om man misstänker att 
en närstående spelar för mycket.

Inledning
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Handbokens innehåll har planerats av en redaktion be-
stående av pensionärer och representanter för Eläkeliitto, 
Pensionstagarnas Centralförbund och Pensionärerna rf. 
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf 
ansvarar för handbokens innehåll och praktiska förverkli-
gande.

Vi hoppas att denna handboken ökar läsarens spelutbild-
ning.

Eläkeliitto ry
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Finländarna spelar mycket penningspel

I Finland finns penningspelen överallt, och vi spelar ovan-
ligt mycket. Vi kommer på fjärde plats på listan över de 
mesta spelande folken i världen. Fyra femtedelar av fin-
ländarna har spelat under det senaste året. 

I Finland spenderas det 4,9 miljoner euro på att spela var-
je dag. En del spelar sällan, lämnar in en lottokupong nu 
och då. Andra spelar väldigt ofta och med stora summor.

Att spela penningspel har blivit vanligare i Finland under 
de senaste femton åren. En orsak till detta är att det är 
allt lättare att spela. Det finns spel i nästan varje matbutik 
och kiosk. Att spela på webben har stadigt ökat vid sidan 
om mer traditionella former av penningspel.

Pensionärer föredrar turspel

De populäraste penningspelen i Finland är lotto, skraplot-
ter och spelautomater, varav lotto är populärast. Pensio-
närer skiljer sig inte i detta avseende, utan de gillar också 
turspel, d.v.s. lottospel, keno och Veikkaus skraplotter.
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Varför spelar pensionärer?

”För att ha möjligheten 
att vinna mycket pengar”      

              ”För att det är roligt 
 eller spännande”

”För att få den 
framgångskänsla 

som vinster medför”

Pengar

Känslor

Få spelar vadslagnings-
spel för pengar. Pensio-
närernas främsta orsaker 
att spela penningspel är 
önskan om stora vinster, 
tidsfördriv och att det är 
roligt.



All slags penningspelande minskar med åldern. Pensionä-
rerna lägger i genomsnitt mindre pengar på att spela än 
de yngre generationerna. Bland seniorerna spelar män-
nen också mer än kvinnorna.

De spelar betydligt mindre på spelmaskiner än de yngre 
generationerna. Mångas föreställning om gamla tanter 
som fyller matbutikernas entréer är också fel: kvinnor 
spelar mindre på spelautomater än män. 

Visste du att
•  I Finland finns det penningspel på cirka 10 000 försälj 
   ningsställen. De finns i kiosker, butiker, restauranger 
   och servicestationer.

•  Försäljningsmodellen för finländska penningspel är unik   
    i hela världen. Till exempel i Europa finns det inget annat  
    land där spelen är lika närvarande i vardagen som hos  
    oss. I andra länder spelar man i särskilda spelsalar, på 
    kasinon eller på vadslagningsställen.
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 Bland alla pensionärer är de 
stora åldersklasserna de flitigaste 

spelarna.

                 Sedan de var unga har antalet 
penningspel ökat, och att spela har förvandlats från 

männens hobby till hela folkets kultur.

år år



Hur mycket vet du om penningspel?

Om du spelar penningspel, hur mycket vet du egentligen 
om dem? Här har vi tio frågor med vilka du kan testa din 
spelbildning – eller till exempel tävla med dina kompisar 
om vem som har de bästa kunskaperna. De rätta svaren 
på alla frågor finns i slutet av testet. Det vore bra för alla 
som spelar penningspel att förstå hur spelen fungerar. 
Den här handboken innehåller mer information och svar 
om spel.

1.  Någon har just förlorat mycket pengar i den här spel- 
     automaten. Nu har den blivit fylld, så sannolikheten att  
     vinna är större. Stämmer det?

 a.   Så klart. Sannolikheten att vinna ökar när andra   
  först fyllt på maskinen.
 b.   Kanske, för det delas ut ett visst antal vinster per dag.
 c.   Nej, möjligheten att vinna är den samma varje gång   
  man spelar.

2.  Två körsbär dyker upp på vinstlinjen i ett fruktspel. Det  
      tredje körsbäret stannar en symbol från vinstlinjen. Var  
      vinsten nära?

 a. Ja, jag vann nästan.
 b. Nej. I penningspel antingen vinner man eller så vinner  
  man inte.
 c. Det var nära, det lönar sig att fortsätta försöka.

3.  Vem vinner säkert i penningspel?

 a. En spelare som har turen med sig
 b. En skicklig spelare
 c. Spelarrangören
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4.  I rulett har vinsten landat på rött nio gånger. Är det 
      mer sanno likt att det blir rött eller svart när man snur- 
      rar på ruletten för tionde gången?

 a. Svart, för det har inte blivit svart på ett tag.
 b. Rött.
 c. Rött och svart är lika sannolika.

5.  De finländska spelautomaternas återbetalningspro
     cent är cirka 90. Hur stor möjlighet har du att vinna?

 a. Du har 90 procents chans att vinna.
 b. Du får åtminstone 90 cent tillbaka för varje euro 
  du spelar.
 c. Ju mer du spelar, desto sannolikare är det att du 
  förlorar.

6.  Din kompis har förlorat mer pengar på nätkasinot än 
      vad han tänkte spela. Han tror att hans tur kommer att  
      vända, så att en stor vinst skulle täcka förlusterna. Är 
      det en fungerande strategi?

 a. Nej. Ju mer man spelar, desto sannolikare är det att  
  man förlorar.
 b. Oftast. Allas tur vänder för eller senare.
 c. Ja, för det är helt enkelt så spelet fungerar.

7.  Din kompis berättar att han är på vinst efter att ha spe
     lat blackjack på kasino i flera år. Hur sannolikt är det  
     här?

 a. Praktiskt taget omöjligt.
 b. Beror på kompisens skicklighet i spelet.
 c. Det är helt möjligt, han har tur.
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8.  Förra veckans lottonummer var 2, 7, 11, 23, 30, 32 och 37.  
     Vilken är sannolikheten att samma nummer kommer att 
     dras följande vecka?

 a. Det är omöjligt att samma nummer skulle komma upp  
  två gånger på rad.
 b. Sannolikheten är den samma som alltid, 1:18,6 miljoner.
 c. En rad som inte innehåller föregående veckas vinstnum 
  mer är en mer sannolik vinnare.

9.  Du har följt ditt favoritlag noggrant i ligan och du har en   
     stark känsla av att laget kommer att vinna mot ligans 
     sämsta lag i nästa match. Är det här ett bra tillfälle att  
     vinna stort?

 a. Ja. Det lönar sig alltid att slå vad när man har rätt 
  känsla.
 b. Det verkar så, eftersom det är mycket osannolikt att mitt  
  lag kommer att förlora.
 c.          Knappast, eftersom oddset erbjuds av spelarrangören,  
  som räknat ut det till sin fördel.

10.  På skraplotten står det att var fjärde lott vinner. Du har 
       köpt tre lotter, och ingen av dem hade någon vinst. Nu 
       om någonsin lönar det sig att köpa en lott, eller hur?

 a. Ja, nu har du en bra chans att få tillbaka din insats.
 b. Nej. Sannolikheten att vinna har inte ökat.
 c. Det kan löna sig om du går till kiosken där man oftast  
  vinner.
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Rätt svar Motivering

1. C Spelautomater baserar sig på slumpen. Det har ingen betydelse hur 
mycket pengar någon förlorat till automaten. Sannolikheterna är alltid 
de samma.

2. B Vinsten var inte närmare än i något annat spel som du förlorat. Det kan 
kännas att du nästan vann. I verkligheten berättar maskinen för dig att 
du inte vann. I penningspel finns det endast vinster eller förluster.

3. C Ja. Spelare vinner ibland och förlorar ibland, men i penningspel finns 
det bara en garanterad vinnare. Det är spelarrangören, som alltid tar sin 
andel.

4. C Sannolikheten för svart och rött är alltid den samma. Sannolikheten att 
få en grön nolla är 1:37. I turspel påverkar föregående rond inte följande 
rond, och de kan inte användas för att förutspå kommande händelser.

5. C Ju mer du spelar, desto sannolikare är det att du förlorar. Spelautoma-
terna återbetalar cirka 90 procent av alla spelade insatser. Det garan-
terar ändå inte att just du skulle vinna något alls. Eftersom skicklighet 
spelar liten roll i spel kan man inte slå spelarrangören i längden.

6. A Fastän en stor vinst skulle jämna ut förlusterna kan man inte räkna 
med det. Det beror på att i synnerhet i slumpspel är seger- och för-
lustsviterna slumpmässiga, och det är inte alls sannolikare att en förlust 
följs av en vinst än av en förlust. En av spelarens vanligaste fallgropar är 
att spela mer i hopp om att vinna tillbaka pengarna man förlorat.

7. A Få skryter om sina förluster. Det är mycket osannolikt att din kompis är 
på vinst. I praktiken är det nämligen omöjligt att gå på vinst i blackjack 
om man spelar det länge. På lång sikt är spelarrangören den enda 
säkra vinnaren.

8. B Sannolikheten för varje rad med sju nummer är alltid den samma (1: 18 
600 000). Det hjälper inte att försöka vara taktisk när man väljer sina 
numror.

9. C Det lönar sig knappast, eftersom oddsen är ett sätt att ange sanno-
likheten som spelarrangören räknat ut för matchens resultat. Oddset 
räknas omsorgsfullt ut till spelarrangörens fördel, och på det sättet 
garanterar arrangören att hen vinner. I teorin kan du försöka räkna 
ut oddset bättre än spelarrangören, men det är mycket svårt. Många 
spelare överskattar sin skicklighet och kunskap, och det leder till deras 
förlust. Den egna sakkunskapen spelar roll i vadslagning om sport, men 
slumpen är alltid närvarande.

10. B Precis, sannolikheten att vinna har inte förbättrats märkbart. Eller, ja, du 
har ju tagit bort tre lotter ur omloppet av tusentals skraplotter, men det 
har ingen praktisk betydelse. Dessutom kan lottens vinst vara mycket 
liten, vilket betyder att du kanske bara ”vinner” tillbaka din insats – om 
ens det.
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Slumpen avgör

Hur fungerar spelautomater? Vad är sannolikheten för 
att vinna högsta vinsten på lotto? Spelar det roll var man 
köper sin skraplott? Penningspel är ett trevligt tidsfördriv 
när man kan spela dem med eftertanke. Vetskap om hur 
spelen fungerar och vilken sannolikhet man har att vinna 
hjälper en att göra smarta val och njuta av spelandet.

Slumpen – man kan inte veta på förhand

En slump är en händelse som man inte kan förutse. 
Slumpmässighet betyder vanligtvis brist på lagbunden-
het, alltså att man inte kan förutse en slumpmässig hän-
delse. Även i slumpmässiga händelsekedjor förekommer 
det ibland perioder som ser regelbundna ut och som lätt 
kan tolkas till något annat än slump (se spelarens felakti-
ga slutsats). 

Majoriteten av penningspelen har utvecklats så att spel-
resultatet är slumpmässigt. Man kan införa slumpen i 
spelet på olika sätt: genom tärningar, med ett rulettbord 
med 37 siffror, och med en slumptalsgenerator i spelau-
tomater. 

I spel som baserar sig på slumpen är dragningarna alltid 
separata. Man kan alltså inte förutspå följande dragnings-
resultat på basis av tidigare resultat. Dragningens ut-
gångsläge är alltid det samma om och om igen, och alla 
resultat har alltid samma sannolikhet. Inte ens tio klavar 
i sträck ändrar sannolikheten att få klave nästa gång till 
något annat än 50 procent. Sannolikheten fördelas inte 
nödvändigtvis jämnt på kort sikt.

I praktiken baserar sig alla penningspel åtminstone delvis 
på slumpen. Ändå delas penningspelen oftast in i turspel 
och skicklighetsspel.
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I turspel är resultatet helt slump-
mässigt. Som turspel räknas till 
exempel lotto, rulett eller spelau-
tomater. När du spelar turspel går 
du på längden alltid med förlust 
medan spelarrangören – spelbo-
laget – går med vinst. Spelen är 
planerade att fungera så att spel-
bolaget har bättre vinstodds.

långvariga spel oftast går så 
att den skickligare spelaren 
går med vinst jämfört med 
den sämre spelaren. I ett 
enskilt spel har slumpen en 
större inverkan, så om en ny-
börjare har tur kan hen vinna 
mot en erfaren proffsspelare.

Skicklighetsspel – skicklighet och slump

Vissa proffsspelare livnär sig genom 
penningspel som kallas skicklighetsspel, 
men den stora majoriteten av pokerspe-
lare eller personer som sysslar med vad-
slagning förlorar mer än de vinner. 

Vadslagningsspel kan också räknas som 
färdighetsspel. I dem kan man förbättra 
sina avkastningsförväntningar genom 
kalkylerade insatser.
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Turspel – det är bara fast i turen

I skicklighetsspel kan du förbättra dina möjligheter att 
vinna med hjälp av dina färdigheter eller kunskaper. 
Poker är ett typiskt skicklighetsspel där det i synnerhet i



Sannolikheten att vinna – matematik

Om sannolikheten att vinna i ett lotteri är 1:100, hur 
många lotter måste du då köpa för att garantera en vinst?

Före du svarar lönar det sig att ta reda på hur många lot-
ter det finns i lotteriet. Sannolikheten 1:100 betyder att om 
det finns 1 000 lotter i lotteriet, då innehåller 10 lotter en 
vinst medan 990 inte innehåller en vinst. För att garante-
ra en vinst måste du alltså köpa minst 991 lotter.

Sannolikhet är en matematisk storhet. Med sannolikhet 
beskriver man hur vanlig en viss händelse är. Vinstens 
sannolikhet varierar mellan olika penningspel, men i alla 
spel är det mer sannolikt, alltså vanligare, att förlora än att 
vinna.

Återbetalningsprocenten – hur mycket får 
spelbolaget?

En chef berättas ha sagt att penningspelverksamheten 
som han leder är affärsverksamhet där kunden ger ho-
nom en euro och han ger 50 cent tillbaka.

Reglerna för spel som baserar sig på slumpen är sådana 
att spelbolaget på längden alltid går med vinst, och spe-
larna får tillbaka mindre än 100 procent av pengarna de 
satsat. I finländska spel varierar återbetalningsprocenten 
från 40 procent för lotto till 92 procent för spelautomater. 
Återbetalningsprocenten är ett teoretiskt tal som främst 
berättar hur mycket spelbolaget får av alla pengar som 
spelas. Det berättar inget om de verkliga vinsterna och 
förlusterna när du spelar.
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Exempel: Du började spela på en spelautomat med 50 
euro, men nu har du bara 5 euro kvar. Var är din återbetal-
ningsprocent på 90 procent?

           •   En 90 procents återbetalningsprocent betyder 
               inte att du hela tiden kommer att vinna 90 procent.
           •   Den betyder inte att du kommer att få tillbaka 90 
               procent av det som du förlorade.
           •   Den betyder inte att du överhuvudtaget kommer   
               att vinna.
           •   Den betyder inte att du kommer att få tillbaka 90 
               procent av summan som du hade när du började 
               spela.
           •   Den betyder att i genomsnitt förlorar du tio pro
              cent av varje insats du spelar.

Myter om penningspel

Man kan inte förutse en slumpmässig händelse, men vi 
människor är ändå benägna att dra fel slutsatser om sa-
ker som är slumpmässiga. Detta fenomen stöds av att allt 
inte alltid är som det verkar i penningspel. Ibland har det 
avsiktligen införts egenskaper i spelen som till viss grad 
styr spelaren att dra fel slutsatser.

Varje vecka dras lottonumrorna 
bland samma numror, 1–40. Före-
gående ronds nummer läggs till-
baka med de andra bollarna, och 
de används för att dra följande 
veckans nummer. Lottomaskinen 
kan inte undvika förra veckans 
nummer – den kommer inte ens 
ihåg dem.
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Myt 1: Det lönar sig att lotta 
med nummer som inte dragits 
på ett tag.



I slumpspel förutspår det föregående resultatet inte 
följande resultat. Förväntas du dig i pokerautomatens 
dubbling ett stort kort efter tre små? När vi kombinerar 
resultaten från separata händelser och försöker förutspå 
följande händelser på basis av dem kallas det för spela-
rens felaktiga slutsats.

”Nummer 11 har inte kommit upp på ruletten på länge, 
snart måste den komma!”

Människans hjärna är dålig på att identifiera slumpmäs-
sighet. Den söker efter regelbundenhet. Om man någon 
gång råkar på en lyckosam segersvit till exempel på en 
spelautomat eller i rulett med nummer 11 betyder inte 
det att man kan förvänta sig dem regelbundet. I spel som 
baserar sig på slumpen finns det ingen regelbundenhet, 
även om man ibland råkar ut för en segersvit med sam-
ma siffra.

Lottofakta (om lotto med 7/40 nummer)

•  Sannolikheten att vinna huvudvinsten: 1:18 643 560, alltså det  
    finns miljoner rader att välja mellan, och bara en av dem är rätt.

•  Återbetalningsprocent: 41 % av pengarna som spelats delas ut 
   till spelarna som vinster, och resten samlas in som avkastning  
   till spelbolaget.

• Varför man spelar: man kan delta i utlottningen av en stor vinst 
   med en liten insats. Drömmar om en lottovinst fungerar också 
   som motivering till att lotta. Ju större potten är, desto fler spelare.

• Hur spelar man vanligtvis: de flesta väljer någon av tabellens 
   lodräta kolumner som sin rad, eller sina familjemedlemmars.
   födelsedatum.
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Myt 2: Det är lättare att vinna på en spelautomat om 
ingen vunnit på den på ett tag.

Fakta om penningspelautomater

•  Sannolikheten att vinna huvudvinsten: varierar beroende 
    på spel från 1:1 000 till 1:10 000

•  Återbetalningsprocent: cirka 90 %, alltså i genomsnitt tar 
    maskinen 10 % av varje insats som avkastning

•  Varför man spelar: spelautomater finns i flera olika utrymmen 
    där man kan spela på dem medan man väntar. För några    
    spelens snabba rytm, färger, ljud och grafik erbjuder under-  
    hållning, som ger spänning och ibland vinstupplevelser.

Spelautomaten är en dator som 
följer det utbetalningsformulär 
som programmerats in. Den 
bryr sig inte om föregående 
spelare vann eller förlorade. 
Vinstbetalningsmaskineriet kan 
ses som ett separat kärl inom 
maskinen. När kärlet är fullt 
faller mynten som flödar över 
kanterna till ett separat avkast-
ningskärl, och därifrån samlas 
maskinens avkastning i sinom 
tid. Maskinen kan inte dela ut 
vinster från de här pengarna.
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Myt 3: Nybörjare har tur när de köper lotter. Därför lö-
nar det sig inte att köpa lotter från samma kiosk flera 
gånger.

Fakta om skraplotter

•  Sannolikheten att vinna huvudvinsten: varierar beroende på 
    spel från 1:60 000 till 1:1 000 000

•  Återbetalningsprocent: cirka 56–61 %

•  Varför man spelar: man köper möjligheten till en stor vinst 
    med en ganska liten summa. Man får veta resultatet snabbt.    
    När man själv får välja sin lott kan man tänka att man påver-  
    kar slutresultatet.

Alla nybörjare har inte tur, men det 
är mer sannolikt att de nybörjare 
som har tur spelar samma spel 
på nytt. Majoriteten tycker att just 
vinnandet är det som är roligt med pen-
ningspel. Om man aldrig vunnit är man 
inte heller intresserad av spelen. Många 
som är entusiastiska för ett spel har sin 
egen vinsthistoria. De är ofta på plats och 
berättar sin historia när en nybörjare prövar 
sin lycka.

Vi har ofta föreställningar 
om tur.

” Förra veckans torsdag köpte jag en 
lott och vann hundra euro. Den här 
veckan tänker jag också köpa en lott 
på torsdag.”

16

Med den här 

kniven kan jag 

skrapa mig till 

vinsten igen!



Myt 5: Om jag övar lite kommer jag snart att bli skick-
lig på att spela på spelautomater.

Skicklighet spelar mindre roll än man kunde tro. Människ-
an är benägen att överskatta sin egen inverkan på hän-
delser. I penningspel kan en felbedömning förvandlas till 
inbillningar om sina egna färdigheter. När du till exempel 
får välja kort i videopoker eller du låser den vinnande lin-
jen i fruktspelet kan du tänka att det har större betydelse 
för spelets resultat än det verkligen har. Oftast är det här 
spelarrangörens sätt att öka känslan av att spelaren har 
möjlighet att påverka spelets gång.

Myt 4: I föregående spel vann jag 
nästan, jag kommer nog att vinna 
snart. 

Att nästan vinna i penningspel är det 
samma som att förlora. Två körsbär 
på vinstraden och en tredje genast 
ovanför är fruktspelets sätt att säga 
att du inte vunnit. Om ruletten gav 
nummer 11 och du placerat på num-
mer 12 var du inte ens nära en vinst.

Önskan om en vinst får en att tolka att två helt separata 
händelser är kopplade. Fastän man i efterskott kan kalla 
torsdagen då man vann för en tursam torsdag betyder 
det inte att följande torsdagar skulle vara tursamma för 
skraplotter.

I penningspel, till exempel i rulett eller på spelautomater, 
finns det inga nästan-vinster. En känsla av att vinsten var 
nära är bara en känsla. Mätt i pengar är en nästan-vinst 
samma som en förlust.
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Människan är dålig på att bedöma sina egna färdigheter. 
Vi tolkar för enkelt våra framgångar, till exempel spel-
vinster som vår egen förtjänst, och misslyckanden som 
förluster som något som orsakats av yttre omständighet-
er och som är andras fel. Slumpmässiga vinster kan lätt 
underlätta att vi drar felaktiga slutsatsen, och man kan 
enkelt glömma förluster som något som bara beror på 
dålig tur.

Pengar på spel – många måste förlora för att 
någon ska vinna

Kvällarna var ändå mörka, så 
det behövdes någon för att hål-
la upp en lykta ovanför tunnan 
som fungerade som spelbord. 
En pålitlig pojke valdes som 
lyktbärare, och man betalade 
honom en liten ersättning för 
mödan. För varje rond fick poj-
ken en slant från potten.

Förr i tiden, då det ännu var en synd att spela med peng-
ar, spelade man i skymundan.  På landsbygden samla-
des grupper av män i rian på kvällarna för att spela kort 
i smyg.

I spelen delas spelarnas pengar ut om och 
om igen. Om någon vinner måste de an-
dra förlora. Spelbolaget samlar pengarna 
i en hög, tar sin andel och delar ut resten 
som vinst tillbaka till spelarna.

När dagen grydde blev man tvungen att avsluta spelet, 
eftersom majoriteten av pengarna som cirkulerat i spelet 
hade hamnat i lyktbärarens ficka.
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Berättelsens lyktbärare har spelbolagets roll: utan spelar-
rangören skulle man inte kunna spela kort, men arrangö-
ren är också den enda som inte tar någon egentlig risk för 
förlust i spelet. När spelet fortsätter är spelarrangören den 
enda som har en garanterad ström av pengar. Om spelar-
na inte hela tiden lägger in nya pengar i potten kommer 
den att minska tills den försvinner helt, så som det gick 
för männen i rian i berättelsen.

Penningspel marknadsförs genom skickligt 
berättande

Vi uppmuntras att spela penningspel genom reklam som 
skapar uppfattningar om vinster och rikedomarna som 
storvinsterna medför. Samtidigt påminns vi inte om hur 
ovanligt det är att få en storvinst. I lotto är sannolikheten 
1:18,6 miljoner, alltså 0,00028 %.

Här vann man!

I fönstren på försäljningsställen som säljer penningspel 
ser man ofta reklam där det till exempel står: Här vann 
man 1 576 euro i Toto75-spelet. 

Försäljningsstället eller orten har ingen koppling till vin-
sten, så som nästan alla vet. Det har ingen betydelse om 
du lämnat in din lottokupong i Lojo eller Uleåborg. Rekla-
men vill bara föra vinstmöjligheten närmare dig.
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Var fjärde lott vinner!

I många skraplotters produktinformation står det vilken 
sannolikhet man har att vinna. Sannolikheten anges ofta 
till exempel som ”var fjärde lott vinner”.  I den nedersta 
vinstklassen är vinstens storlek oftast samma som lottens 
pris, alltså din insats. Du går alltså inte med vinst genom 
att köpa lotten. 

Skräppost från spelkasinon

Nästan alla får skräppost från 
nätkasinon. Vissa deklarerar i 
e-postmeddelandets ämnesfält 
att du vunnit en otrolig summa 
pengar i ett lotteri, andra försöker locka dig att bli kund 
med hjälp av imponerande bonussummor för nya kun-
der. Om rubriken låter för bra för att vara sann så är den 
antagligen det. Bakom en rubrik som lovar gratis pengar 
kan det ligga både komplicerade villkor och rena bedräg-
erier, men sällan gratis pengar. Det är ett effektivt sätt att 
locka dig att öppna meddelandet.

Om man inte gynnas av slumpen

Hur mycket är mycket?

Majoriteten av oss spelar sansat och det leder inte till någ-
ra problem. En del finländare spelar ändå penningspel så 
mycket att spelandet med tiden kan orsaka problem. På 
basis av forskning kan vi fastställa vissa gränsvärden för 
när spelandet börjar orsaka skada på befolkningsnivå. 

GRATIS SPEL   
   PENGAR!
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Uppgift 1 Räkna ut hur mycket pengar du lägger på 
spelandet.

I genomsnitt ____ euro i veckan x 52 =_______ euro i året.

Tycker du att det är lagom eller för mycket?

Sansad spelare Riskspelare Problem-
spelare

Pengar på spel/vecka 8 euro 20 euro 79 euro

Andel av inkomsten på 
spel/mån.

2% 6% 27%
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2.1. Vilka penningspel har du spelat under de 12 senaste 
      månaderna?

Hur många av speltyperna ovan valde du?

Uppgift 2 Utvärdera dina spelvanor
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Lottospel (Lotto, Viking Lotto, Eurojackpot, Joker)

Skraplotter (t.ex. Casino, Ässä, Luontoarpa)

Veikkaus stryktips

Veikkaus dagliga dragningsspel 
(t.ex. Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit)

Poker (Kasino, spelsal)

Hästspel, totospel (t.ex. Toto75, Toto86)

Vadhållning (t.ex. lången, resultatvad)

Nätlotter (t.ex. Onnennimet, Fruttis, Nokka pokka, Onnensanat)

Snabba dragningsspel (t.ex. Syke, Pore, eBingo, virtuaalivedot)

Spelautomater (i butiker, kiosker och spelsalar)

Övriga kasinospel (t.ex. rulett, Blackjack, kasinons spelautomater, 
inte pokerspel)

Nätkasinospel (t.ex. rulett, Blackjack, 
också spelautomater, inte pokerspel)

Nätpokerm



Fundera på dina svar på uppgift 2:

Ju fler spel man spelar, desto sannolikare är det att spe-
landet orsakar problem. Om du kryssade för fler än tre 
spel i uppgift 2.1. lönar det sig att fundera på om du borde 
minska antalet spel du spelar. 

Penningspelen varierar också beträffande hur mycket 
skada de orsakar för dem som spelar dem. Fler skador är 
kopplade till spel med snabbt tempo, till exempel spelau-
tomater och nätlotter. Med spel med snabbt tempo avses 
spel som tillåter att man inom en kort tid spelar om och 
om igen med en ny insats. 

Om du kryssade för två eller fler alternativ mellan f–m i 
spellistan (2.1.) lönar det sig att fundera på om du borde 
byta ut en del av spelen till långsammare spel.

Ju oftare man spelar penningspel, desto sannolikare är 
det att spelandet orsakar problem. Om du i frågan 2.2. 
kryssade för alternativ d eller e lönar det sig att fundera 
på om du borde minska antalet spelgånger.
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2.2. Hur ofta spelar du penningspel?

a

b

c

d

e

Mindre än 2 gånger i månaden

2–3 gånger i månaden

En gång i veckan

Flera gånger i veckan

Varje dag eller nästan varje dag



Fem tips för att behärska spelandet

Vanligtvis är penningspel ett spännande tidsfördriv på 
fritiden som hålls under kontroll. Men ibland hålls det 
inte det, utan man spelar mer än man hade tänkt. Eller så 
försöker man nästa dag spela tillbaka pengarna som man 
förlorade förra gången.

Vi har gjort upp en lista med fem tips på hur man kan 
hålla kontroll på spelandet och undvika oönskade situa-
tioner.

Spela för skojs skull, inte för att bli rik
När man spelar penningspel är resultatet aldrig säkert 
och förlust är alltid ett alternativ. Det lönar sig att se på 
penningspel som underhållning i stället för en inkomst-
källa.

Var medveten om hur penningspelet fungerar
Före man spelar lönar det sig att fundera på hur spelet 
fungerar och vilka sannolikheter man har att vinna. Ju 
mer du vet om penningspel, desto lättare är det att spela 
dem med eftertanke.

Budgetera spelpengarna
När du bestämmer en budget för spelandet på förhand 
kommer du bara att spela så mycket som du har råd att 
förlora. Använd också redskapen på spelsidorna på nätet 
för att sätta upp spelgränser.
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Penningspel kostar
När du förlorar ska du komma ihåg att 
de förlorade pengarna inte längre är 
dina. Ju mer du spelar, desto sannolika-
re kommer du också att förlora. Förlust 
är penningspelunderhållningens pris.



En paus hjälper dig att agera vettigt
Fastställ en tidsgräns för ditt spelande. Håll regelbundna 
pauser. Ta avstånd från spel emellanåt. Pauser hjälper dig 
att göra smarta val och ha kontroll över ditt spelande.

Uppgift: Fundera på vilka av metoderna ovan du använ-
der. Skulle det löna sig att ta i bruk någon av dem?

Orolig för en kompis spelande?

En berättelse om spelproblem

”När jag var runt 50 blev jag änka. Mitt ökade spelan-
de kulminerade i det. Det hände så småningom under 
årens lopp. Nu är jag 67. Spelruljangsen pågick i över tio 
mycket långa år. 

Nu när jag har återfunnit förnuftet kan jag inte riktigt 
förstå hur det gick till. Jag har alltid varit en social och 
livlig person. Hur blev spelautomaten min kompis? Jag 
hade tappat vettet. Jag, en pensionärsgumma, stod da-
garna i ända vid matbutikens spelmaskiner. Pensionen 
som jag förtjänat med hårt arbete åkte ner i den botten-
lösa maskinen. Jag hade drömt om att resa och njuta av 
livet när jag gått i pension. Istället hade jag inga pengar, 
jag sov dåligt, jag var nervös och jag led. Jag lyckades 
hålla kulisserna uppe så ingen visste om det.

Jag tänkte att bara jag fortsätter spela på samma ma-
skin så börjar den snart ge något tillbaka. Om det gick 
så, så kom vinsterna aldrig ända hem, utan jag tänkte 
att nu har jag turen med mig och spelade ännu mer. Det 
var allt vad maskinen gav mig.
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Så fortsatte mitt liv. Jag hade använt upp all kredit jag 
hade, lönen för snuttjobben åkte ner i maskinerna, men 
jag betalade räkningarna så fort pensionen kom in. När 
jag fick gäster hade jag inget att bjuda på, men kulisser-
na hölls ändå uppe.

Jag började tänka att jag är dum, svag, usel... Kommer 
mitt liv att se ut så här tills jag går i graven? Jag hörde 
och läste artiklar om spelare och identifierade mig med 
dem. I synnerhet med människor som förlorat allt. Jag 
hade fortfarande mitt hem, min hälsa och mina dröm-
mar om att njuta av min pension. Jag konstaterade att 
jag inte skulle klara mig utan hjälp, så jag ringde till 
hjälplinjen Peluuri, och så började gumman klättra mot 
sina pensionsdagar.

Med hjälp av kamratstöd har jag blivit en lycklig och vet-
tig människa. Jag har betalat bort mina skulder, och nu 
räcker pensionspengarna till det som jag planerat. Nu-
förtiden tackar jag nej till alla spel, också Mölkky. Jag tror 
att man kunde hjälpa andra i samma situation tidigare 
om de fick höra överlevnadsberättelser
och varnande exempel. Och om man 
skulle bryta ner myterna om 
spelautomatens inre liv.”

Kirsti, 67 år

Om du oroar dig för en väns spelande lönar det sig ta upp 
saken. Det är inte alltid lätt att prata om spelandet, så vi 
hoppas att du kan ha nytta av följande råd. Det lönar sig 
att prata om saken, för ofta kan redan ett samtal med en 
annan människa hjälpa och ge din vän möjligheten att 
fundera på sitt eget spelande.

Hur ska man prata om spelandet?
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Man kan prata om penningspel med vännen på allmän 
nivå. Man behöver inte genast börja prata om sin oro om 
det inte känns nödvändigt. Man kan också vara nyfiken 
och fråga varför och vilka spel vännen spelar. Här är ett 
exempel på hur man kan uttrycka sin oro om man tror att 
någon spelar för mycket.

Förbered dig
Välj en lugn stund och plats för samtalet.

”Jag funderade på var och hur jag skulle ta upp saken. 
Jag beslöt mig för att prata med Juha under den kom-
mande bastukvällen, för där är vi tillsammans och situ-
ationen är lugn, och Juha behöver inte vara rädd för att 
utomstående ska höra.”

Prata om dig själv – håll dig till konkreta saker
Berätta hur spelandet påverkar dig och hur det känns för 
dig.

”Jag berättade för Juha att det känns dumt att gå ut 
tillsammans en kväll eller åka på kryssning när han för-
svinner från gänget redan tidigt på kvällen för att spela 
på spelautomater. Om han kommer tillbaka efter att ha 
förlorat pengar är han inte längre särskilt bra sällskap.”

Undvik att skuldbelägga och fördöma
Fäst uppmärksamhet vid de konkreta följderna av spelan-
det och lösningar på dem.

”Det var meningen att tillbringa tid tillsammans, så jag 
skulle vilja att Juha också vore i vårt sällskap. Jag kräv-
de ganska skarpt att det måste bli en förändring på det 
här.”
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Lyssna
Försök att också förstå spelarens synvinkel.

”Jag frågade Juha vad det är som pågår. Juha berätta-
de för mig att det är svårt för honom att låta bli att spela 
när vi är i restauranger där det finns spelautomater.”

Förbered dig på att inte vara av samma åsikt

”Juha sa att han aldrig tänkt att spelandet är ett pro-
blem för honom, men han lovade att fundera på vad jag 
sagt till honom.”

Styr personen till hjälp om hen funderat på att söka 
hjälp

”Jag gav Juha telefonnumret till hjälplinjen Peluuri. Han 
ringde dit följande måndag och hittade en stödgrupp.”

Man kan identifiera eventuella problem med spelandet 
genom följande korta test:

Kort test för spelproblem (BBGS)

Har tanken på att sluta eller minska spelandet gjort dig 
rastlös, ängslig eller irriterad under de senaste 12 måna-
derna?
 

Ett test för att identifiera spelproblem
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Peluuri är en riksomfattande tjänst som hjälper med spel-
problem och där spelaren, spelarens närmaste eller per-
soner som arbetar med spelare kan be om råd.

Det erbjuds många olika slags hjälp för penningspelpro-
blem: professionell hjälp, kamratstöd och självstöd, via 
webben, per telefon och ansikte mot ansikte, på tu man 
hand och i grupp. Man behöver inte själv genast veta 
vilken slags hjälp man vill ha eller varifrån man ska söka 
hjälp – Peluuri hjälper dig att hitta lämplig hjälp. Tjänster-
na är anonyma och konfidentiella.

Man kan ringa avgiftsfritt till Peluuris hjälplinje tfn 0800 
100 101. Det garanteras svenskspråkig service på mån-
dagar kl. 12-18. Man kan också prata med någon genom 
chatten på adressen peluuri.fi. På Peluuris webbplats 
finns det också information om spelproblem och instan-
ser som erbjuder hjälp.

Var kan man få hjälp med spelproblem?

Har du under de senaste 12 månaderna försökt hemlig-
hålla hur mycket du spelat för din familj och dina vänner?
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Har ditt spelande under de senaste 12 månaderna orsakat 
sådana ekonomiska problem för dig att du varit tvungen 
att skaffa hjälp av din familj, dina närstående eller social-
tjänsten för dina levnadskostnader?

Om du svarat ja på en eller flera frågor är det ett tecken 
på eventuella problem med penningspel.  

Ja

Ja

Nej

Nej
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Minns du tiden när penningspel betydde skraplotter, 
pajazzo i barer och stryktips? Nuförtiden kan man spela 
penningspel på tusentals olika platser och på webben, 

så nästan alla myndiga finländare spelar åtminstone nu 
och då. Det kommer hela tiden nya penningspel, så det 

behövs verkligen information om spel och spelande.
 

Kunskap kan hjälpa dig att njuta av spelandet och att 
undvika överdrifter.

Handboken Pensionen på spel är en kort inledning till 
penningspel och hur de fungerar. Handboken innehåller 
också information om vad det lönar sig att göra om man 
upplever att man spelar för mycket eller om en närståen-

de persons spelande verkar hejdlöst.

Den här handboken har utarbetats av Eläkeliitto, Pen-
sionstagarnas Centralförbund PCF rf, Pensionärerna rf 

och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT 
rf.


