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  Spel om pengar och olika problem förknippade med 

det har under de senaste åren blivit allt vanligare i Fin-

land. Penningspel är allt lättare åtkomliga. En liten del 

av spelarna står för största delen av spelandet. 

  Detta stödmaterial hjälper dig att få en uppfattning 

om vad spel om pengar innebär. Det pekar på hur du kan 

spela med måtta eller ge upp spelandet helt och hållet.

  Det är bäst att fundera över spelandet redan innan det 

har blivit ett problem eller spelberoende är ett faktum. 

Ju tidigare man tar tag i problemen, desto lättare är det 

att ändra sitt spelbeteende.

 Stödmaterialet ger tips för hur du kan få kontroll över 

och ändra ditt spelande. De kan hjälpa dig att låta bli 

att spela eller åtminstone att spelat kontrollerat. En spel-

dagbok hjälper dig att svara på vissa frågor som gället 

ditt spelande. Materialet ger råd om hur du kan söka 

hjälp för ditt spelberoende och ekonomiska svårigheter.
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Förord

  Det är mycket vanligt i Finland att spela om pengar. 

Men spelandet är inte jämnt fördelat över alla spelare. I 

själva verket står bara en liten del av spelarna för största 

delen av spelandet. Det är också vanligt att spelandet 

har negativa konsekvenser. En enkät från 2007 visar 

nämligen att 130 000 finländare har problem med 

spelandet. 

Detta stödmaterial hjälper dig att få en uppfattning 

om vad spel om pengar innebär. Det pekar på hur du kan 

spela med måtta eller ge upp spelandet helt och hållet.

Det är bäst att fundera över spelandet redan innan 

det har blivit ett problem eller spelberoende är ett faktum. 

Spelandet kan vara ett problem av och till. Problemen kan 

yttra sig i att man har vissa problem med att få kontroll 

över sitt spelande. Ju tidigare man tar tag i problemen, 

desto lättare är det att ändra sitt spelbeteende.

Stödmaterialet ger tips för hur du kan få kontroll över 

och ändra ditt spelande. De kan hjälpa dig att låta bli att 

spela eller åtminstone att spelat kontrollerat. Dessutom 

ingår det test där du kan testa ditt spelande.
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 lotto

 penningautomater

 skraplotter

 lotterispel 

 (t.ex. Keno)

Penningspel och 
spelproblem

En del penningspel beror helt och hållet på slumpen, 

medan andra kräver en viss skicklighet. Lotto och pennin-

gautomater är de mest populära spelen i Finland. I dag är 

penningspel mycket lättare åtkomliga och på senare år 

har det kommit till nya spel, särskilt på webben. Samtidigt 

har gränsen mellan spel om pengar och annat spelande 

suddats ut. Också andra spel än de traditionella penning-

spelen innebär ofta att spelaren måste satsa pengar. De 

kan därför vara förknippade med liknande problem som 

vid spel om pengar. Spelproblemen ökar i takt med att 

det kommer nya spel och spelande blir vanligare.

Spelandet är ofarligt eller måttfullt så länge det inte 

inkräktar på spelarens eller omgivningens normala liv. 

Det är ett positivt inslag i livet. Spelet är ett litet trevligt 

avbrott i vardagen eller ger livet en lagom stor illusion 

om att vinna. Men spelandet är inget störande moment 

på något viktigt livsområde.

Spelproblemen varierar i hög grad. Problemen kan 

vara övergående eller långvariga, små eller stora. Det är 

inte alltid lätt att göra skillnad mellan måttfullt spelande, 

problemspelande och spelberoende.

 tipsspel

 vadslagning 

 kasinospel

 (t.ex. roulett och Black Jack)

 totospel

Exempel på penningspel
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Problemspelande innebär att spelandet tar så mycket 

pengar och/eller tid att det inverkar negativt på spelaren, 

hans eller hennes närstående eller den övriga sociala 

miljön. Dessa negativa effekter anknyter ofta till ekono-

min, studie- eller arbetsprestationerna och den fysiska 

och psykiska hälsan. Man talar om spelberoende när 

problemen är allvarliga. En spelares problem kan variera 

i omfattning och över tiden.

Det är dags att ta tag i problemen när spelandet går 

så långt att det inkräktar på de mänskliga relationerna 

och ekonomin eller överlag stör det normala livet.

Figuren på vidstående sida delar in spelare i olika ka-

tegorier beroende på problemets omfattning. Merparten 

av spelarna kan inordnas under nivå 1 som betyder att 

spelandet är måttligt och inte medför några problem. 

Problematiskt spelande är indelat i två nivåer beroende 

på hur allvarliga problemen är. På nivå 2 ger spelandet 

tidvis problem. Eller problemen är mindre än på nivå 3, 

och då kan man tala om allvarliga problem. Spelarna är 

inte statiska utan de rör sig mellan nivåerna. Gemensamt 

för allt problemspelande är att det går att bli kvitt bero-

endet – antingen med egna medel eller med stöd utifrån.

 

Många orsaker till 
problemspelande
Spelandet kan bli ett problem på olika sätt för människor 

påverkas av så många olika yttre eller inre faktorer. En svår 

livssituation, en livskris, alkoholmissbruk eller psykiska 

problem kan vara den utlösande faktorn.

Psykiska problem, bland annat depression och 

ångest, hör till de emotionella riskfaktorerna. Ibland 

kan problemspelande bero på svårigheter att hantera 

problem inom andra livsområden. Då kan spelandet bli 

en räddning ur en trängd livssituation.  Det finns dock 

ingen enskild faktor som med automatik leder till prob-

lemspelande. Slutresultatet är alltid summan av många 

olika faktorer.

Spelaren

Problemspelande kan också bero på personlighetsdrag, 

till exempel benägenhet att ta risker, impulsivitet och 

spänningssökande. Den som börjar spela i unga år riske-

rar att få stora problem senare i livet. Därför förbjuder den 

nya lotterilagen penningspel för personer under 18 år. 

Spelandets nivåer (källa: Australian Productivity Commission 1999)
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Speltyper

Tillgången till spel och spelens särdrag påverkar prob-

lemspelandet. Problemen påverkas också av den mängd 

spel som finns och var spelen är placerade. Allt spel om 

pengar är en inbyggd risk, men en del spel är farligare än 

andra. Riskfaktorer är ett högt tempo och den skicklighet 

som spelet verkligen kräver eller som spelaren endast 

inbillar sig att behövs.

Med spelets tempo avses hur snabbt spelets hän-

delser följer på varandra, dvs. den tid som går åt från 

insats till slutresultat, och hur snabbt spelaren kan få vinst 

och lägga in en ny insats. Till exempel lotto som är den 

vanligaste typen av penningspel i Finland har långsamt 

tempo och leder sällan till spelproblem. 

Penningautomater och så kallad nätpoker, som på 

senare tid har blivit allt populärare, är spel med ett högt 

tempo och leder lätt till problem. De hör i själva verket 

till de mest förödande spelen. På webben blir alla spel 

mer riskfyllda. Det lönar sig därför att använda de olika 

redskap som finns till buds för att följa upp och kontrol-

lera det egna spelandet på webben.

Spelsituationen

En del av riskfaktorerna är kopplade till spelsituationen. 

Spänningen och intensiteten varierar och det påverkar 

spelets gång. Spelen har ljud- och ljuseffekter och in-

byggda spänningsmoment (spelaren ”vinner nästan” 

gång på gång). De ska locka spelaren att spela ännu mer. 

Spelaren kan utveckla än den ena, än den andra absurda 

föreställningen, bland annat överdriva sin förmåga att 

påverka spelets gång.

Andra riskfaktorer i spelsituationen är att det är lätt 

att ta ut pengar i bankomaten, att spellokalen är trivsam 

och att det serveras alkohol där. Det är ingen tillfällighet 

att spelkasinon ute i stora världen sällan har klockor på 

väggen eller ens fönster. Syftet är att spelaren ska förlora 

tidsuppfattningen och spela ännu mer.

Inlärd vana 

Spelandet kan bli en vana och problematiskt spelande är 

alltid ett inlärt beteende – mer eller mindre. Det pågår 

visserligen forskning kring medfödd benägenhet, men de 

bakomliggande orsakerna till spelproblem är alltid komp-

lexa. Praktiskt taget vem som helst kan få spelproblem.

Problem med penningspel betraktas som inlärt 

beteende och det betyder att man kan lära sig av med 

vanan. I behandlingen av spelproblem tillämpas ofta me-

toder för att bryta inlärt beteende och ändra förvärvade 

föreställningar.

Fokus bör inte bara sättas på riskfaktorer utan också 

på skyddande faktorer mot spelproblem. De skyddande 

faktorerna är lika komplexa som riskfaktorerna. De kan 

anknyta till attityder och beteende, mänskliga relationer 

och stöd eller omgivningen i ett större perspektiv. Atti-

tyderna till en hälsosam livsstil och personliga nätverk 

som påverkar attityderna och beteendet kan vara viktiga 

skyddande faktorer mot spelproblem.
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Lägg korten 
på bordet 
– testa dig själv!

  Fundera över dina tankar, dina känslor och ditt be-

teende kring spelandet. På så sätt kan du upptäcka om 

spelandet intar en alltför stor roll i ditt liv.

Börja med att fundera hur ofta och vilka spel du 

spelar. Spelar du varje dag, varje vecka eller inte så ofta? 

Hur påverkas ditt liv av spelandet? Och dina relationer 

till andra människor? Påverkas du psykiskt av spelandet? 

Vad är det överlag som får dig att spela?

Tidpunkt och 
tidsåtgång

Vad spelade 
du, var och 
med vem?

Slutresultat, 
dvs. vinster/
förluster

Situationen 
före spelet

 

Stämningen 
före spelet

Konsekvenser 
och känslor 
efteråt

En speldagbok hjälper dig att svara på dessa frågor. 

För dagbok över när du spelar, hur länge du spelar, vad 

du spelar och var du spelar. Var dessutom noga med 

att anteckna slutresultatet, alltså vinster och förluster i 

spelen. Du kan räkna ihop enskilda belopp med jämna 

mellanrum. Gör anteckningar om situationen och hur du 

känner dig före spelandet och vilka känslor du har efteråt. 

Skriv också upp eventuella andra konsekvenser.

Speldagbok

11
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Det finns en rad tester och enkäter som mäter spelbe-

teende och spelproblem. Du kan börja med att ställa två 

frågor till sig själv:

1.  Har du någonsin känt att du måste satsa mer 

 och mer pengar på spelandet?

2.  Har du någonsin varit tvungen att ljuga 

 för någon anhörig om hur mycket du spelar?

Om du svarar ja på den ena frågan eller båda frå-

gorna, bör du fundera över om du behöver ändra ditt 

spelbeteende. 

Med nästa test kan du göra en bedömning av ditt 

spelande. Ju fler gånger du svarar ja, desto mer sannolikt 

är det att du har problem med spelandet. Om du svarar 

ja på fyra av frågorna är det dags att stanna upp. Men 

redan ett enda ja-svar är anledning nog att fundera över 

spelandet och vilka förändringar det behövs. Observera 

att ingen klassas som problem- eller måttlighetsspelare 

utifrån svaren.

Besvara följande frågor om penningspel:

1.  Jag har känt mig deprimerad eller ångestfylld 

 efter att ha spelat.

  ja  nej

2.  Jag har ibland känt skuld över hur jag spelar.

  ja  nej

3.  Vid närmare eftertanke måste jag medge att 

 spelandet ibland orsakat mig problem. 

  ja  nej

4.  Jag har ibland konstaterat att det är bäst att 

 låta bli att berätta för andra – i synnerhet min 

 familj – hur mycket tid eller pengar jag har 

 använt för att spela.

  ja  nej

5. Jag märker ofta efter mitt spelande 

 att pengarna har tagit slut. 

  ja  nej

6.  Jag vill ofta gå tillbaka och spela för att vinna 

 tillbaka de pengar som jag förlorat. 

  ja  nej

7.  Mitt spelande har kritiserats.

  ja  nej

8.  Jag har försökt vinna pengar för att 

 kunna betala mina skulder. 

  ja  nej

13
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Behöver du en 
förändring?

 Spelandet kan ha en skadlig inverkan på spelarens re-

lationer, ekonomi och välmående. Insikten om detta kan 

leda till en förändring. Skadligt spelande har en negativ 

inverkan på den mentala hälsan. I västa fall kan detta 

leda till depression, självdestruktivt beteende och ångest. 

En påföljd kan också vara alkoholmissbruk.

Depression, psykiska problem och alkoholmissbruk 

har ofta en koppling till problemspelande. Ofta är det 

svårt att bedöma om spelandet är orsak eller konsekvens. 

Att spela mycket kan bidra till depression eller alkohol-

missbruk eller utsätta spelaren för skadligt spelande. 

När man överväger en eventuell förändring är det 

bra att fundera över vad den kan föra med sig. Kan den 

förbättra den ekonomiska situationen? Påverkar den 

relationerna och det egna välmåendet? Har man mera 

tid för någonting annat? Samtidigt är det skäl att fundera 

över de faktorer som eventuellt förhindrar förändringen. 

Fundera över konsekvenserna av förändringen t.ex. i 

form av praktiska exempel. 

Besvara följande frågor med utgångspunkt 

i din ekonomiska situation, dina 

relationer och din psykiska 

och fysiska hälsa. 

1.  Vilken nytta har jag av förändringen?

2.  Vilka övriga konsekvenser kan den medföra?

3.  Vilken skada kan det orsaka mig om 

 jag inte genomför förändringen?

4.  Vilka faktorer förhindrar mig att 

 genomföra förändringen?

Medan du funderar på ditt beslut, är det bra att 

noga utreda den ekonomiska situationen och hur 

spelandet påverkar den. 
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Sätt upp 
ett mål för dig själv

 

  Efter självanalysen är det bra att sätta upp ett klart, 

motiverat och realistiskt mål för dig själv. Det är viktigt 

att du själv känner dig motiverad att uppnå ditt mål. Ett 

mål som har ställts av en utomstående känns inte lika 

personligt.

Om du vill förändra ditt spelbeteende, bör målet vara 

att antingen sluta spela helt och hållet eller att spela 

måttfullt. Det finns olika typer av problemspelande. 

Alla gånger är det inte lätt att veta om målet bör vara 

totalförbud eller måttfullt spelande. Totalförbud kan 

vara ett bättre alternativ om spelandet leder till allvarliga 

konsekvenser eller om det trots försök inte hålls inom 

måttliga gränser. Då kan ett totalförbud vara ett förnuf-

tigare alternativ än att spela måttfullt. 

Om du överväger att sluta spela men känner dig osä-

ker om ditt mål, kan det vara bra att bedöma spelandets 

och icke-spelandets positiva och negativa konsekvenser 

t.ex. med hjälp av denna fyrfältsmodell:

Nyttan med 

att inte spela

Nackdelen med 

att inte spela

Nyttan med 

att spela

Nackdelen

med att spela
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Sätt upp dina mål i ett så tidigt stadium som 

möjligt. Oberoende av vad målen är, kan det 

vara bra att skriva upp dem. Gör också upp 

en genomförandeplan genom att t.ex. 

utnyttja följande punkter.

   

1.  Förändringen eller målet som jag vill uppnå:

2.  För att kunna lyckas med det, måste jag…

5.  Jag vet att min plan lyckas om…

 (vilka faktorer i ditt liv hjälper dig 

 att uppnå målet)

6.  Hur förbereder jag mig för sådant som kan 

 förstöra min plan (externa hinder, bekymmer, 

 rädsla, tvekan)?

7.  Vad gör jag om planen inte förverkligas genast?

8.  I vilket skede bedömer jag om planen har 

 lyckats eller inte?

Det kan vara bra att spjälka upp huvudmålsättningen 

i mindre delmål. Vid behov kan du göra upp en egen 

genomförandeplan för varje delmål. Kortsiktiga mål är 

ofta lättare att uppnå och de skapar en god grund för 

framgång även på längre sikt. Fundera över vad kan 

hjälpa dig att uppnå dina mål. Skriv också upp det som 

känns svårt samt dina bekymmer, och försök förbereda 

dig för dem.

Planen kan vara bra att uppdateras under projektets 

gång. Du kan t.ex. besluta om en viss tidpunkt då du 

utvärderar din plan. Och om du har lyckats väl, får du 

gärna belöna dig själv med någonting trevligt. Om planen 

däremot inte har framskridit enligt förväntningarna, kan 

du fundera över om problemet ligger i målet eller i gen-

omförandet av målet. Kunde du kanske göra någonting 

bättre? Bli inte deprimerad om du stöter på motgångar. 

De hör processen till och du kan alltid lära dig av dem. 

Att sluta spela eller minska på spelandet innebär att 

du har betydligt mer tid än tidigare. En av de viktigaste 

utmaningarna är att fylla denna lucka med någonting 

nytt och meningsfullt. Annars finns det en risk för att 

spelandet fortsätter som förr. Eller att luckan fylls med 

någonting som är lika skadligt som spelandet har varit.
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Målet är spelfrihet 

Beslutet att sluta spela är det första steget till förändring. 

Efter att beslutet har fattats ska även förhållandena vara 

sådana att de bidrar till ett positivt resultat. Det finns olika 

sätt att lyckas. Välj det sättet som passar dig bäst. 

Socialt stöd från vänner och bekanta eller utomståen-

de människor hjälper i regel att genomföra förändringen. 

Det kan också vara bra att ha en pålitlig människa att dis-

kutera med eller att få stöd t.ex. från en kamratgrupp. 

Åtminstone till en början kan det vara bra att undvika 

gamla spelställen eller spelkompisar: då faller man inte 

lika lätt in i den gamla vanan igen. Ju svårare det är att 

omsätta vilja i handling, desto större är dina chanser 

att lyckas.

Förr eller senare känner du säkert en lockelse att börja 

spela igen. Det är bra att förbereda sig för sådana tillfällen 

genom att på förhand fundera över olika ”överlevnad-

stips”. Nya handlingssätt kräver tid. Det krävs mycket 

arbete att förbereda sig inför en ny livssituation.

Identifiera fallgroparna

När du slutar spela, påverkas du av inre stimuli och yttre 

frestelser. Inre stimuli kan vara bl.a. ensamhet, leda, 

stress, sysslolöshet eller grämelse som uppstår till följd 

av gräl. Yttre stimuli kan vara en viss plats, tid eller ett 

visst sällskap. För att identifiera dessa kan det vara bra 

att gå igenom de gånger då du har spelat. Hurdan var 

situationen före spelet? Hur var din egen sinnesstäm-

ning? Vad har du spelat? Var har du spelat? Hur har 

dessa faktorer påverkat ditt spelande? Ett sätt att göra 

denna bedömning är den dagbok som presenteras på 

sidorna 10-11. Du kan göra anteckningar i den medan 

du tänker på dina tidigare speltillfällen. 

Om du vill motstå eventuella frestelser eller situationer 

där du kan få ett återfall, är det viktigt att identifiera olika 

stimuli som får spellusten att ta överhand. Spelsuget kan 

uppstå av en eller flera anledningar och det kan vara svårt 

att kontrollera en viss frestelse eller stimuli. I praktiken 

betyder detta att om du t.ex. vet att stress ofta leder 

till ökad spelbenägenhet och att du inte kan lindra din 

stress, kan du åtminstone undvika att gå i närheten av 

spelställen. Varje spelare har sina fallgropar och det är 

bra att lära sig att identifiera dem. 
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Vill du försöka sluta spela? 

Kolla tipsen nedan och plocka 

ut det som passar sig själv bäst.

 Undvik platser där det finns penningspel.

 Blockera spelsidorna i din dator.

 Skriv en lista över orsaker varför det är bra 

 att inte spela. Ta fram den om du känner dig   

 lockad att spela.

 Fundera vad som avleder dina tankar från 

 spelandet eller överlag hjälper dig att nå ditt mål.   

 Försök finna något meningsfullt att göra i stället   

 för den tid som tidigare gick åt till spelande.

 Belöna dig själv för att du inte spelar. Skäm bort   

 dig med något trevligt att göra eller 

 någon trevlig sak.

 Fundera vad du kunde ha köpt för de pengar som  

 du normalt spelat bort. Ha en spargris eller öppna  

 ett nytt konto för pengarna.

 Brukar du spela när du går och handlar? Försök 

 då gå till butiken till exempel bara två gånger i   

 veckan.

 Be någon följa med dig till butiken.

 Be din familj eller någon vän om hjälp.

 Acceptera dina känslor och tankar kring 

 spelandet.

 Koncentrera dig på att göra skillnad mellan lusten  

 att spela och spelandet. Skriv upp de gånger du   

 har lyckats låta bli trots brinnande spellust.

 Tänk på att det ofta kan krävas flera försök att   

 bli av med långvarigt spelande. Men det går ändå  

 att komma ifrån spelandet.

 Om du drabbas av återfall, fundera vad som var   

 den utlösande faktorn. Det är en chans för dig 

 att lära dig av situation.

 Ge inga löften om att aldrig någonsin mer spela.   

 Håll dig till delmål i stället. Bestäm dig till exempel  

 för att inte spela i dag.

 Planera i förväg vad du ska göra om speldjävulen   

 slår till. Försök få en stödperson som du kan ringa  

 till när den stora spellusten drabbar dig. Du kan   

 också använda visualiseringsövningar för att   

 få kontroll över svåra situationer.

 Gå målmedvetet in för att i allt du gör stödja 

 förändring i ditt liv. Då är det viktigt att utvärdera   

 och inventera alla livsområden (bl.a. din 

 privatekonomi och sina skulder, relationerna till 

 nära och kära, arbete och studier, andra problem, 

 som alkohol och andra missbruksproblem och 

 familjesituationen).

 Se till att du får nödvändigt stöd också för dina   

 övriga problem.

 Inför ett frivilligt spelförbud. På spelkasinon och   

 andra ställen kan du be om att få frivilligt 

 spelförbud. Dessutom kan du blockera 

 spelsidorna på webben antingen genom att 

 blockera åtkomsten eller att skaffa åtminstone 

 tillfälligt spelförbud.

 Be att Suomen Asiakastieto Oy utfärdar 

 kreditförbud för dig.

 Tveka inte att söka utomstående hjälp 

 om du inte lyckas sluta på egen hand. 
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ABC i måttfullt spelande

Det är till fördel om du själv medvetet försöker spela 

med måtta.

Att spela med måtta betyder olika saker för olika 

människor i varierande livssituationer. Det går inte att 

som vid alkoholkonsumtion ge generella regler och 

exakta gränser för riskkonsumtion. Var och en bör själv 

bestämma var gränsen går. Det hjälper dig att hålla 

spelandet inom rimliga gränser. Begränsa inte bara pen-

ningbeloppen, utan sätt också en tidsgräns. Och prata 

gärna om spelandet med familjen eller vänner.

Du kan begränsa ditt 

spelande till exempel så här:

 

 Sätt en gräns för hur mycket pengar 

 du får spela för. 

 – Välj ett belopp som du inte får överskrida per   

 gång, per vecka eller till exempel per månad.

 Sätt en gräns för hur länge du får spela. 

 – Bestäm i förväg hur länge du högst får spela   

 per gång. Sätt också en mer långsiktig gräns. 

 Ställ till exempel mobilen att larma när 

 tiden är ute.

 Spela bara för överloppspengar och använd aldrig  

 pengar som är avsedda för nödvändiga utgifter   

 eller normalt liv.

 Låna aldrig pengar till spel.

 Använd inte mer pengar eller tid till spelande än   

 du är beredd att tala om för familjen.

 Försök aldrig spela tillbaka en förlust.

 Spela aldrig när du är stressad, deprimerad 

 eller har problem.

 Fundera om du alltid måste spela när du har 

 problem. Kan man lösa problemet på något sätt 

 i stället för att springa undan?

 Ta timeout, det vill säga ta en paus under 

 spelandet. 

 – Små pauser kan få dig att tänka klarare.

 Jämför ditt spelande med hur du i övrigt använder  

 din tid och dina pengar. 

 – Fundera då och då över ditt spelande i relation

 till hur du i övrigt använder din tid och dina 

 pengar. 

 Tar spelandet mycket av din tid och dina pengar   

 jämfört med annat i livet? Då bör du fundera över

 vilken roll spelandet har i ditt liv. Vad missar du   

 när spelandet tar både tid och pengar? Är det värt  

 det, om du tänker på vad du går miste om inom   

 andra livsområden?

 Undvik att spela mycket riskfyllda spel 

 (t.ex. spel med snabbt tempo, se s. 8). 

 – Välj mindre farliga spel så riskerar du inte att   

 tappa kontrollen över spelandet.

 Testa de hjälpmedel för kontrollerat spelande som  

 spelarrangörerna erbjuder. Det kan vara en 

 maxgräns för förluster eller tidsbegränsat 

 spelande.

...
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 Om man har haft tur eller otur kan man 

 bedöma först efteråt. 

Ibland kan man efter flera raka vinster eller förluster få 

en känsla av att man har tur eller otur, vinner eller för-

lorar. Spelaren tänker kanske att ”nu ska jag utnyttja 

den här goda turen genom att spela lite mer” – eller 

tvärtom. I verkligheten är det bara fråga om slumpva-

riation (se tidigare punkt).

 Överskatta inte dina kunskaper och 

 din spelförmåga!

Till exempel när det gäller penningautomatspel har 

spelarens kunskaper ingen betydelse med tanke på 

slutresultatet. Ofta överskattar spelarna sina kunskaper 

och påstår att vinsterna beror på deras skicklighet. För-

lusterna beror bara på otur. 

 En penningautomat är en dator. 

Den beter sig inte olika beroende på vilken dag det är. 

Många förlustbringande spel betyder inte att automa-

ten efter det ger vinster. Och flera raka vinster minskar 

inte möjligheten att vinna på nytt. Datorn fungerar 

alltid på samma sätt och följer ett visst mönster. I 

penningautomatspel är det spelaren som förlorar i det 

långa loppet. 

 Största delen av penningautomatspel är 

 sådana att det är omöjligt att vinna över dem. 

Oddsen är alltid på spelbolagets sida!

...
 För speldagbok (se s. 10-11)

 - Skriv upp var du spelar, dina vinster och förluster  

 samt tiden som du lagt ner på att spela. På så sätt  

 kan du lättare följa upp ditt spelande. 

 Lär dig att identifiera fallgroparna, t.ex. tider, situ  

 ationer och platser då spelsuget är som störst.

 - Analysera ditt eget spelande t.ex. med hjälp av   

 en dagbok och lär dig att identifiera fallgroparna i  

 förväg.

 - Fundera hurdana känslor leder till att spelandet   

 spårar ur. Det kan handla om t.ex. nedstämdhet,   

 sorg, ångest, irritation, hat eller glädje.

 - Fundera hur du kan ta dig ur situationen utan   

 återfall.

 Tveka inte att söka utomstående hjälp, 

 om du inte når ditt mål.

Till spelandet hör ofta olika vanföreställningar, så 

kallade tankefällor. Sådana kan finnas även när 

spelandet inte är ett problem. Spelaren har nytta av 

att undvika dessa tankefällor. Nedan några typiska 

vanföreställningar och fakta om spelande. 

 Tidigare spelhändelser utgör ingen 

 indikation om framtida framgång. 

Om du t.ex. kastar krona eller klave är sannolikheten 

för båda 50 %. Och trots att du kastar tio gånger kro-

na, är sannolikheten fortfarande densamma, dvs. 50 

%. Mynt har inget minne. T.ex. i roulett är det omöjligt 

att förutspå blivande nummer utifrån tidigare omgån-

gar. Det är varje gång fråga om en ny lottning där san-

nolikheten är densamma som tidigare. 
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Ekonomiska 
problem?

  Ekonomiska problem hör till de mest allmänna avigsi-

dorna med spelandet. Att få koll på ekonomin är en av 

de viktigaste delarna i rehabiliteringen. Det är viktigt att 

inse att det egentliga problemet inte är ekonomin utan 

spelandet som lätt leder till ekonomiska problem eller 

skulder. Att spela får aldrig vara ett sätt försöka ta sig ur 

det ekonomiska trångmålet. 

Ekonomiska problem kan innebära allt från en allmän 

brist på pengar och ekonomiska svårigheter till stora 

skulder. Skuld kan uppstå på grund av spelande eller 

att pengar som är avsedda för någonting helt annat 

används till att spela. 

Ju snabbare du tar kontakt med din fordringsägare, 

desto bättre. Det visar att du vill få bukt med problemet. 

Ofta kan man hitta en kompromisslösning och detta 

ligger också i fordringsägarens intressen. 

Skulder kan härröra från flera källor. Skriv en lista 

över dina fordringsägare och skulder. Fundera sedan på 

prioritetsordningen för skulderna. Det lönar sig att betala 

små fakturor och skulder först, eftersom de proportionellt 

sett orsakar mera kostnader vid indrivningen. 

Utred dina nuvarande inkomster samt dina förvänta-

de inkomster och utgifter. Räkna noga hurdana summor 

du kan använda till att avbetala din skuld. Var realistisk 

med tidtabellen för återbetalningen och diskutera situ-

ationen öppet med dina fordringsägare.
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Tipslista

  Om du har förfallna fakturor eller om du inte klarar 

av att betala din skuld, ta så snart som möjligt kontakt 

med din fordringsägare för att förhandla om en ny 

tidtabell för återbetalning. Ofta är detta möjligt.

  Om en indrivningsbyrå tagit över skulden och du 

har betalningssvårigheter, ta kontakt med indriv-

ningsbyrån; man kan fortsättningsvis förhandla om 

återbetalningen.

  Om skulden inte betalas, kan ärendet gå till domsto-

len. Genom domstolens beslut kan skulden drivas in 

genom utsökning. Även med utmätningsmannen 

kan man förhandla om återbetalningen och komma 

överens om en ny tidtabell. 

  I ovan nämnda fall är det fråga om skuldhantering 

genom överenskommelse. Kommunens ekonomi- och 

skuldrådgivning ger också utrednings- och förhand-

lingshjälp. Tjänsten är lagstadgad och avgiftsfri. Du 

kan kontakta skuldrådgivningen genom att ringa 

till kommunens telefonväxel. Kontaktinformation till 

skuldrådgivningen finns också på Konsumentverkets 

webbsidor.

  Skulder kan amorteras också på annat sätt, exem-

pelvis genom skuldsanering eller lån. Ensam behöver 

man inte bekämpa med skuldbördan. Utöver skuldråd-

givningen ger t.ex. Garanti-Stiftelsen hjälp. Stiftelsen 

har ett avgiftsfritt telefonnummer som du anonymt 

kan ringa och diskutera om olika frågor som har med 

din ekonomi att göra. 

  Vid behov kan du utreda dina möjligheter att få 

sociala förmåner, såsom FPA:s förmåner eller ut-

komststöd från socialverket. Även församlingarna ger 

ekonomiskt stöd i vissa specialfall. 

1

2

3

5

6

4

30 31



32 33

Vem hjälper om jag 
inte klarar mig?

  Om du känner att du behöver utomstående hjälp, 

diskutera ditt problem med någon som du kan lita på. 

Då du ber om hjälp av din vän, din man eller hustru eller 

någon annan anhörig, kom ihåg att det är du som bär 

det slutliga ansvaret. Anhöriga ger ett viktigt stöd, men 

alltid kan de inte hjälpa spelaren. 

Om du trots försök inte har lyckats begränsa eller 

sluta ditt spelande, är det skäl att söka utomstående 

eller professionell hjälp. Stöd ska sökas i synnerhet om 

spelandet orsakar allvarliga skador. Om du har t.ex. själv-

destruktiva tankar, bör du söka hjälp omgående. 

Det finns olika stödmöjligheter för problemspelande: 

egen hjälp, kamrathjälp eller stöd som ges av profes-

sionella vårdgivare. Stöd erbjuds enskilt eller i grupper. 

Också på webben kan man hitta stöd. Spelaren kan söka 

sig till vård antingen ensam eller tillsammans med en 

anhörig. Ibland är det bra att göra det med gemensamma 

krafter. Och sedan finns det situationer då det är bättre 

att spelaren och den närstående får individuell hjälp. 

Spelproblemet vårdas i olika instanser på olika orter. 

A-klinikstiftelsen, mentalvårdsbyråer, kriscentraler, social-

byråer, hälsovårdscentraler, församlingarnas diakoniarbe-

tare, psykiatriska polikliniker, anstaltsvårdsenheter och 

kamratgrupper producerar vård och rehabilitering. 

Aktuell information om olika lokala vård-, stöd- och 

rehabiliteringstjänster samt diskussionshjälp ges av te-

lefontjänsten Peluuri. Dit kan du ringa avgiftsfritt och 

anonymt. Gå in på Peluuris hemsida och läs mer om 

tjänsten.
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Stöd och behandling

Tiltti

www.tiltti.fi

Info- och stödcentret Tiltti betjänar alla som vill ha infor-

mation om problem med spel om pengar. Tiltti ger stöd 

och information för kontroll över spel om pengar och 

erbjuder stöd av personer i samma situation. 

Peliklinikka

www.peliklinikka.fi

Spelkliniken ligger i Helsingfors centrum.  De nationella 

tjänsterna inom Peluuri, programmet Peli poikki, Peli-

voimapiiri och info- och stödcentret Tiltti är en del av 

Spelkliniken. Dessutom erbjuds avgiftsfri öppenvård för 

problemspelare som fyllt 18 år från Helsingfors, Vanda 

och Grankulla och deras närstående.

Projektet Pelissä

www.pelissa.fi

Projektet går ut på att utveckla nya och främja befintliga 

stöd-, öppenvårds- och rehabiliteringstjänster i Östra 

och Mellersta Finland. Inom projektets område erbjuder 

bland annat kriscentralen i Kuopio och Sovatek-stiftelsen 

i Jyväskylä stöd av personer i samma situation och be-

handling individuellt och i grupp.

Anonyma spelare – Gamblers Anonymous (GA) 

www.nimettomatpelurit.fi 

Stöd av personer i samma situation för spelare som vill 

sluta spela (på finska).

Droglänken

www.paihdelinkki.fi/svenska

Information om spelberoende och andra beroenden.
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Nedan följer en sammanställning av de viktigaste tjäns-

terna inom stöd och behandling för spelare och deras 

närstående. Mer information om de tjänster som erbjuds 

och om spelproblem finns på THL:s webbplats 

www.thl.fi/pelihaitat > På svenska.

Peluuri 

www.peluuri.fi 

tfn 0800 100 101, vardagar kl. 12–18 (på finska), 

måndagar kl. 12–18 (på svenska)

Peluuri är en avgiftsfri telefontjänst som ger informa-

tion och stöd vid spelproblem. Tjänsten ger dig möjlighet 

att diskutera och erbjuder aktuell information om stöd 

och behandling.  Du kan ringa anonymt.

På Peluuris webbplats får du information om spel-

problem och stöd av personer i samma situation. Till 

dessa tjänster hör Valtti (öppet diskussionsforum, på 

finska) och Tuuletin som är avsedd för spelarnas närs-

tående (slutet forum, på finska).

Genom eRådgivning kan du skicka in frågor om 

problem som gäller spel om pengar. 

Peli poikki

www.pelipoikki.fi

Programmet Peli poikki är ett webbaserat vårdprogram 

för problemspelare. Programmet ger stöd och informa-

tion när spelaren söker hjälp för att få kontroll över sitt 

spelande. 

Pelivoimapiiri

www.pelivoimapiiri.fi

Stöd per SMS till problemspelare och deras närstående. 

Tjänsten kan användas via mobiltelefon eller dator (på 

finska).
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Ekonomisk rådgivning

Garanti-Stiftelsen 

www.takuu-saatio.fi/se/ 

tfn 0800 9 8009 Skuldlinjen

Avgiftsfri telefonrådgivning för skuldsatta och deras 

närstående. Du kan ringa anonymt. Garanti-Stiftelsen 

går i borgen när en överskuldsatt person ansöker om 

skuldsaneringslån. Detta förutsätter att spelproblemet 

behandlas eller att situationen annars är under kontroll.

Kontaktinformation till kommunernas                                      

ekonomi- och skuldrådgivning

http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/skuldradgivare/

Kommunernas ekonomi- och 

skuldrådgivning är avgiftsfri service.

Marthaförbundet 

www.marthaforbundet.fi 

Stöd för planering av ekonomin.  

Vid spelproblem kan du också kontakta

A-kliniker, mentalvårdsbyråer, kriscentraler, socialbyråer, 

hälsocentraler, församlingarnas diakoniarbetare, psykiat-

riska politikliniker och institutioner.
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• Under rubriken Hoito på www.thl.fi/peli-

haitat finns uppdaterad information om stöd 

och behandling, i början av år 2011 också 

kommunspecifik information (på finska). Dessa 

uppgifter är från december 2010.
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