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Till läsaren

Den här handboken har två delar.

Den första delen ger allmän 

information om penningspel

och olika problem som de kan leda till.

Du får till exempel veta 

vad spelproblem betyder,

hur man blir spelberoende 

och hur man märker det.

Det viktigaste är att veta 

hur du kan få hjälp med dina spelproblem.

Handbokens andra del ger dig råd 

om hur du kan kontrollera spelandet. 

Handboken innehåller en speldagbok 

och ett test som hjälper dig 

att inse om du spelar för mycket.

Här hittar du också goda råd 

om du vill sluta spela eller 

få hjälp med att spela mindre.

I slutet av handboken kan du läsa om  

hur du får hjälp och stöd vid spelproblem. 

 

Handboken är 

avsedd för dig som spelar, 

för dina närstående 

och för alla som vill veta mer 

om penningspelande.
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Penningspel är vanliga

Penningspel är vanliga i Finland. 

Spelautomater som fungerar med mynt 

finns till exempel i matbutiker, 

på servicestationer och i kiosker.

Till penningspel hör också 

skraplotter, lotterispel, tippningsspel, 

vadhållning, kasinospel, lotto och totospel.

Många penningspel finns också på internet.

Enligt lagen är åldersgränsen 

för penningspel 18 år. 

Man måste alltså vara myndig 

för att få spela penningspel.

Åldersgränsen skyddar barn och unga 

mot spelproblem. 

 

Finländarna spelar mycket.

De populäraste penningspelen 

är lotto och spelautomater.

Största delen av människorna 

får inga problem av att de spelar ibland. 

De har spelandet som hobby, 

som ger litet avkoppling 

eller spänning i vardagen.

1
Första delen – information 

om penningspel och spelproblem
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Vad betyder problem 
med penningspel?
 

För några människor 

kan spelandet bli ett problem.

Det kan bli en vana,

som man inte längre kan hantera.

Då är det svårt att sluta, trots att spelandet 

kräver för mycket pengar och tid.

Spelproblem kan växa fram långsamt utan 

att man själv märker det. 

Man kan också få problem snabbt,

efter att ha spelat bara några gånger.

Spelproblemen kan vara mycket olika 

hos olika människor.

Någon kan spela ganska ofta utan problem.

Någon annan kanske spelar mycket mindre, 

men får ändå stora problem.

Hur mycket och hur ofta 

man spelar avgör alltså inte hur stora problem 

man kan få i sitt liv av att spela.

Viktigast är att man inser om spelandet 

blir en stor del av ens liv och tankar.

Man har problem med penningspel 

när spelandet på många sätt 

stör det vanliga livet.

 

	 tar för mycket av din tid 

 eller dina pengar

 ger dig skuldkänslor eller gör dig rastlös

 leder till gräl och andra problem 

 mellan dig och andra människor

 gör det svårt att klara av vardagssysslorna

 försvårar ditt arbete eller dina studier 

 tar över alla dina tankar så att du inte 

 längre är intresserad av något annat.

Du har spelproblem om penningspelen
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Problem som man kan få 
av att spela för mycket

Om man spelar ofta kan man 

råka ut för olika svårigheter.

Den som lider av spelproblem 

börjar ofta låna pengar av andra 

eller spelar med pengar som behövs 

till exempel till att betala räkningar.

Att låna pengar av andra orsakar

spelaren skuldkänslor och ångest.  

Ofta stör spelandet det normala livet 

därför att det tar så mycket tid.

Den som spelar för mycket har inte tid 

för fritidsintressen eller hemsysslor.

Spelaren försöker ofta dölja 

sitt spelande för familj och vänner.

Närstående människor vet ofta inte 

att personen spelar. 

Men de märker att någonting är fel,

trots att de inte vet att det beror på spelandet.

De blir oroliga och undrar varför spelaren alltid 

har ont om pengar och är sur och deppig. 

 

Det är svårt att koncentrera sig på arbetet 

eller studierna när man hela tiden 

tänker på att få spela igen.

Spelandet blir det viktigaste i livet.

Att spela för mycket påverkar också humöret.

Man blir ofta rastlös och på dåligt humör.

Man kan också ha svårt att sova.
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Ofta skäms man för sitt beroende 

och för att man inte kan kontrollera sig själv 

och sitt spelande. 

Därför försöker man ofta dölja sitt beroende 

och de problem som man har fått av beroendet.

Att spela för mycket kan också orsaka 

fysiska hälsoproblem.

Man hinner inte sköta sin kondition 

om man bara spelar hela tiden.

När man känner sig nedstämd 

mår kroppen också dåligt. 

Till slut blir spelandet det viktigaste i livet.

Det blir ingen tid över för familj, 

vänner och fritidsintressen.

Relationer kan råka i kris eller avbrytas helt och 

hållet. Saker som tidigare varit viktiga 

kan helt försvinna ur spelarens liv.

Vad betyder 
spelberoende?
 

Man kan bli beroende av att spela.

Spelberoende är ett allvarligt problem 

och betyder att man känner att man måste spela.

När man har blivit beroende 

känns det inte längre roligt att spela.

Många spelare kan länge tro 

att de själva kan rätta till situationen.

Många hoppas att de kan vinna tillbaka 

de pengar som de har förlorat.

Oftast förlorar de i stället bara mer pengar, 

och då blir situationen ännu värre. 

Det är svårt att sluta, 

trots att spelandet orsakar gräl, 

hemlighållande, lögner och skulder.

Varför är det så svårt 
att sluta spela?

Många utomstående kan tro att man bara behöver 

bestämma sig för att sluta spela.

I själva verket är spelberoende ett lika stort problem 

som att vara beroende av alkohol eller tobak.

Om penningspel blir en vana så kan 

hjärnan vänja sig vid spelandet på samma sätt 

som vid alkohol eller droger.

En del spelare blir beroende av spelen. 

Spelberoende betyder att det känns 

som att man måste spela 

trots att det leder till problem i livet.
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Det är viktigt att förstå 

att spelaren inte med flit 

har orsakat sitt problem.

Det kan vara svårt att sluta spela.

Men man behöver inte kämpa ensam.

Det finns många olika sätt att få 

hjälp och vård för spelproblem.

Problemet är svårt att se

Det kan vara svårt att själv inse 

att man har spelproblem.

I början kändes det kanske helt okej att spela.

Många spelare tror att de själva 

kan rätta till situationen.

Man kan ha svårt att erkänna för sig själv

att man har tappat kontrollen över sitt spelande.

Om man länge har dolt sitt spelande 

kan det vara svårt att berätta om det för någon.

Det kan också vara svårt att märka 

att någon som man känner har spelproblem. 

Spelproblemet syns inte utanpå. 

Vem som helst kan börja spela för mycket. 

Den som har spelproblem kan vara en ung 

eller gammal människa.

Han eller hon kan jobba eller vara arbetslös, 

studerande eller pensionär. 

Han eller hon kan bo i stan eller på landet.

När man får spelproblem kan man börja bete sig 

på ett annorlunda sätt. 

Man kan bli irriterad eller deppig, 

ha ständigt ont om pengar 

eller tappa intresset för vanliga saker i livet.

En närstående människa märker ofta 

att något är på tok, men det kan vara 

väldigt svårt att komma på orsaken.

Spelaren försöker ofta dölja spelandet 

för sina nära och kära människor.
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Det finns många orsaker 
till överdrivet spelande 

Det finns inte någon enstaka orsak till spelproblem.

Svårigheter i livet eller sjukdomar 

kan öka risken för att man börjar spela för mycket.

Skilsmässa, arbetslöshet och andra kriser i livet 

kan öka risken för spelproblem.

Vissa människor spelar för att försöka 

lindra en svår livssituation.

Även ensamhet och missbruk av alkohol, 

droger eller läkemedel kan leda till 

att man börjar spela för mycket.

 

Risker med spel

När man spelar penningspel finns det alltid en risk 

för att man blir beroende av dem.

Långsamma spel orsakar sällan problem.

Lotto är ett bra exempel på ett långsamt spel. 

I ett långsamt spel måste man vänta länge för att få 

veta om man har vunnit eller förlorat. 

Snabba spel orsakar lättare problem.

Spelautomater och poker är snabba spel, 

där man nästan genast får veta 

om man har vunnit eller förlorat.

Spelen har ofta olika ljud- och ljussignaler 

som gör spelet mer spännande.

De som har tillverkat spelen 

har också gjort så att den som spelar 

tror att han eller hon nästan vinner.

Sådana moment där man ”nästan vinner” samt

ljud- och ljuseffekterna i spelen är där med avsikt 

för att locka spelaren att spela mer.

Spel på internet kan öka risken för spelproblem. 

På internet kan du spela när och var som helst. 

På internet är det också lätt att spela i smyg. 

Du kan spela internetspel med din mobiltelefon. 

Därför har det blivit ännu lättare 

att spela än förr. 

På internet kan du sätta gränser

och kontrollera ditt spelande. 

Om du spelar spel på internet 

är det bra att använda hjälpmedel 

för att inte spela för mycket.
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Hur spelar du 
och varför? 

Du som spelar penningspel 

gör klokt i att då och då fundera på ditt spelande.

Det är viktigt att du tänker efter 

hur du spelar och vilka känslor och tankar 

du upplever under spelet.

På de följande sidorna finns 

frågor om hur du spelar. 

Med hjälp av frågorna kan du fundera på 

ditt eget spelande.

Först och främst är det bra att tänka på 

hur mycket tid och pengar du använder 

till att spela.

Spelar du med pengar som du egentligen 

behöver för något annat?

Vad skulle du använda dina pengar till

om du inte spelade?

Spelar du varje dag?

Spelar du varje vecka eller mera sällan?

Har du varit tvungen att avstå från 

något viktigt för att spelen har krävt 

så mycket tid och pengar?

När spelandet har blivit en vana 

har du kanske inte kommit att tänka på 

hur det känns när du spelar.

Ta en paus och tänk efter:

Varför spelar du egentligen?

Får du lust att spela 

när du längtar efter spänning?

2
Andra delen 
– olika sätt 

att kontrollera spelandet
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Drömmer du om att bli rik när du spelar?

Eller spelar du 

när du känner dig ensam?

Vill du gå till din bekanta spelplats 

genast när du har fått pengar?

Spelar du ensam eller med kompisar?

Tänk efter vilka olika 

följder spelandet har.

Hur känns det när du har spelat?

Vad tycker dina närstående människor

om ditt spelande?

Det är inte alltid lätt att efteråt 

komma ihåg hur spelet gick och vilka tankar 

och känslor man hade när man spelade.

Till stöd för minnet kan du använda

speldagboken på sidorna 23–24.
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Speldagboken 
hjälper dig att förstå 
ditt eget spelande 

Att skriva speldagbok hjälper dig 

att få en bild av dina spelvanor.

Så här fyller du i dagboken:

 I speldagbokens första kolumn 

 skriver du när och hur länge du spelade.

 I den andra kolumnen 

 skriver du var du spelade 

 och vilket spel som du spelade.

 I samma ruta skriver du

 om du spelade ensam

 eller tillsammans med någon.

 I den tredje kolumnen skriver du hur mycket 

 pengar du förlorade eller vann under spelet.

 I den fjärde kolumnen skriver du

 vad du gjorde innan du spelade.

 I den femte kolumnen skriver du

 hur det kändes innan du spelade.

 I den sjätte, alltså den sista kolumnen,

 skriver du hur det kändes efter spelandet.

Fyll i speldagboken varje gång 

efter att du har spelat.

Då kan du lägga märke 

till viktiga saker om ditt eget spelande.

Du lär dig förstå vad det är

som får dig att spela.

Du får också reda på 

hur mycket tid och pengar 

du i själva verket använder till att spela.

En mall 
av speldagboken finns på följande 

sida
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Nedan finns ett exempel på 

hur du kan fylla i speldagboken:

Var spelade du?

Vilket spel 

spelade du?

Spelade du 

ensam eller 

med kompisar?

När och 

hur länge 

spelade du?

Hur mycket

pengar vann du?

Hur mycket

pengar förlorade

du? 

Vad gjorde 

du innan 

du spelade? 

Hur kändes 

det innan 

du spelade? 

Hur kändes 

det efter 

spelandet?

Fredag 14.12. 
jag spelade två 
timmar

Prisma-
butiken, 
fruktspel.

Kasper 
var med.

Jag 
förlorade 
24 euro.

Jag gick 
till butiken.

Det kändes 
trist och 
jag ville 
göra något 
roligt.

Det kändes 
ännu tristare.

SPELDAGBOK
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Var spelade du?

Vilket spel 

spelade du?

Spelade du 

ensam eller med 

kompisar?

När och 

hur länge 

spelade du?

Hur mycket 

pengar vann du?

Hur mycket 

pengar förlorade 

du?

Vad gjorde 

du innan 

du spelade? 

Hur kändes 

det innan 

du spelade? 

Hur kändes 

det efter 

spelandet?

MIN EGEN SPELDAGBOK

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön
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Testa ditt spelande

Om du inte vet hur skadligt ditt spelande är 

kan du göra det här testet. 

Testet hjälper dig att bedöma ditt spelande.

Fundera på följande saker 

och kryssa för det alternativ 

som bäst passar in på dig:

  Jag har ibland känt mig nedstämd eller 

  haft ångest när jag har spelat.

  Jag har ibland haft skuldkänslor 

  för mitt spelande.

  När jag tänker efter så märker jag

  att jag ibland har haft problem 

  av mitt spelande.

  Jag har ibland låtit bli att berätta för mina 

  anhöriga hur mycket tid och pengar 

  jag har använt till att spela.

 Ofta märker jag när jag har spelat 

 att mina pengar är slut.

 Jag känner mig ofta lockad att gå tillbaka 

 och spela igen för att vinna tillbaka pengarna 

 som jag förlorade senaste gång.

 Min familj eller mina vänner har klagat   

 över mitt spelande.

 Jag har försökt vinna pengar 

 för att betala tillbaka skulder.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

1

2

3

4

5

6

7

8

Räkna hur många gånger du svarade Ja 

på en fråga.

Varje Ja-svar betyder att spelen 

orsakar dig problem.

Om du svarade Ja på fyra frågor eller fler 

har du stora problem och bekymmer av 

ditt spelande.

Nu gäller det att stanna upp och tänka efter.

Det är viktigt att du ordentligt funderar

på ditt spelande och ditt eget liv.

Vill du ändra på din situation?
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Längtar du efter 
förändring?

Du har kanske märkt 

med hjälp av frågorna och testet 

att spelandet har börjat störa ditt liv.

Vill du gärna bli av med de problem 

som du har fått av att spela?

Vad är det som förändras om du 

slutar spela eller spelar mindre?

Vilken nytta har du av en sådan förändring?

Skulle du ha mer pengar?

Skulle du känna dig nöjdare?

På vilket sätt skulle förändringen påverka 

de människor som är viktiga för dig?

Skulle du ha tid och pengar

för andra saker?

Ha ett lämpligt mål 

Tänk efter vilket mål 

du vill ställa för dig själv.

Vill du sluta spela helt och hållet?

Eller vill du lära dig att spela måttligt? 

Det kan kännas svårt 

att helt avstå från spelandet. 

I praktiken är det ändå lättare att sluta tvärt 

än att lära sig spela måttligt.

Det är svårt att lära sig ett nytt spelsätt,

speciellt om du tidigare haft stora

problem av ditt spelande.
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Gör upp en plan

Skriv upp ditt mål, alltså på vilket sätt du vill

ändra dina spelvanor.

Tänk efter vad du behöver 

för att uppnå ditt mål.

Tänk på allt som kan krångla till din plan. 

Skriv ner dina tankar och önskemål 

om ditt eget spelande

på de tomma raderna här nedanför.

Med hjälp av dem kan du göra upp en plan 

som hjälper dig att nå ditt mål.

1. På vilket sätt vill jag ändra på mitt spelande?

2 . Vad måste jag göra för att lyckas?

3. Vilka saker hjälper mig att lyckas?

4. Vilka saker kan krångla till min plan?
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Ditt beslut är det första steget

på väg till en förändring.

Tänk efter vad du kan göra 

för att följa din plan.

Förändringen sker ett steg i taget.

Kräv inte av dig själv 

att du genast måste sluta.

När man ändrar sitt liv tar det tid, 

och man lär sig varje dag. 

Efter två veckor kan du fundera på hur 

du har lyckats med att följa din plan.

Belöna dig själv när du tycker 

att du har lyckats bra.

Men belöna dig inte med att spela.

Var inte arg på dig själv om du 

inte genast lyckas nå ditt mål.

Det hör till förändringen att man 

ibland lyckas och ibland misslyckas.

Misslyckanden betyder inte 

att du har misslyckats som människa 

eller att din plan är dålig. 

Kämpa på! 

Det kan gå bättre redan nästa vecka.

5. Hur kan jag förbereda mig 

      för svåra situationer?

6. Vad ska jag göra om jag inte genast lyckas?

 

7. Vad vill jag göra med den tid 

    som jag tidigare har använt till att spela? 
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Lägg märke till 
risksituationer 

I början är det bra att undvika 

platser där du har brukat spela 

och kompisar som du har brukat spela med.

Kom ihåg att spelandet ännu länge 

kommer att locka dig på många sätt.

Det är viktigt att du planerar på förhand 

vad du ska göra när du får lust att spela.

När man är ledsen kan spelandet 

kännas lockande.

Ibland mår man dåligt 

för att man känner sig ensam eller stressad, 

för att man har tråkigt 

eller för att man har grälat 

med någon man tycker om.

Också vissa platser och kompisar

kan locka dig att spela.

Många får en stark lust att spela 

på löne- eller pensionsdagen.

Lär dig känna igen 

känslor och situationer 

som väcker spellusten. 

Till exempel stress och ensamhet 

kan göra att du får lust att spela.

Om du känner dig stressad, 

rör dig inte i närheten av spelplatserna.

Planera på förhand något annat roligt 

att göra på lönedagen.

Du kan till exempel stämma träff 

med en vän som inte spelar.

Om du har brukatspela när du gått till butikenska du gå dit så sällan som 
möjligt
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Missuppfattningar 
om penningspel 

Du som spelar kan tro olika saker 

om tur i spel och hur man spelar skickligt.

De här tankarna lockar dig att spela, 

men de grundar sig inte på sanning.

Spelaren kan tro att spelautomaten 

efter många förluster måste ge en vinst.

Spelaren kan också tro att många vinster 

efter varandra betyder att vinsterna fortsätter,

om man spelar litet till.

Har du haft samma tankar?

Känner du ibland att du är så skicklig 

att du kan lura spelautomaten?

Det är bra att du lär dig veta 

vilka tankar som är felaktiga. 

Följande kunskap 

hjälper dig att rätta till 

dina felaktiga fantasier:

 Spelautomaten är en dator 

 som fungerar på samma sätt varje dag.

 Datorn upprepar programmet 

 som man har matat in i den. 

 Spelautomaten ger inte vinst lättare 

 bara för att du har förlorat 

 många gånger i sträck.

 I nästan alla spel har spelarens 

 skicklighet ingen betydelse.

 De flesta spelare överskattar sin spelförmåga. 

 Till exempel i spelautomaten 

 har spelarens skicklighet ingen betydelse 

 för spelresultatet.

 Resultatet av föregående spel avgör inte 

 hur det går i följande spel. 

 Till exempel i rulett kan man inte gissa 

 följande nummer utgående från

 de tidigare spelrundorna.

 Man kan inte heller veta på förhand

 om man kommer att ha god 

 eller dålig tur i spelet.
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Tips som hjälper dig att 
ändra på dina spelvanor

Nedan följer en tipslista som hjälper dig 

att sluta spela eller att minska på ditt spelande

 Undvik platser där det finns penningspel.

 Skriv en lista på saker 

 som gör det värt för dig att inte spela.

 Lägg listan på en plats 

 där du lätt hittar den.

 Ta fram listan och läs den 

 när spellusten kommer.

 Börja med små etapper.

 Säg för dig själv: ”I dag spelar jag inte.”

 Varje dag är en viktig dag.

 Tänk vilka trevliga saker du kan köpa 

 med de pengar som tidigare gick till spel.

 Lägg de sparade pengarna i en spargris 

 eller öppna ett konto på banken.

 Brukar du spela när du går ut och handlar? 

 Gå inte ofta till butiken, 

 handla i stället mat för flera dagar på en gång.

 Planera i förväg vad du gör 

 när du drabbas av spellust.

 Om du har en pålitlig vän,

 be honom eller henne ställa upp 

 som stödperson.

 Du kan ringa upp vännen 

 så fort du får spellust.

 Kom ihåg att det tar tid att sluta 

 om du har spelat länge.

 Ofta måste man försöka flera gånger. 

 Men det går att sluta med spelandet.

 Hitta på något trevligt att göra 

 i stället för att spela.

 Du kan skaffa dig ett frivilligt spelförbud 

 till den spelplats du brukar gå till.

 Tala med spelplatsens personal eller ring till   

 Peluuris hjälplinje och fråga om råd.

 Om det känns svårt att sluta 

 eller minska på egen hand, 

 ta mod till dig och be om hjälp.
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Prata om ditt spelproblem 

med någon som du litar på.

Det är viktigt att få stöd 

av familj och vänner.

Spelaren behöver ibland 

också annan hjälp.

Det finns yrkesmänniskor 

som kan hjälpa dig med dina spelproblem.

Du kan få kamratstöd av andra spelare.

Yrkesmänniskor ger hjälp och stöd 

till exempel på A-klinikerna och 

på mentalvårdsbyråerna.

Kamratstöd betyder att man 

delar tankar och erfarenheter med andra 

som har liknande problem.

Ta kontakt med 
en yrkeshjälpare
 

Du kan få hjälp med spelproblem på olika ställen

beroende på var du bor.

Du får veta vilka möjligheter att få hjälp 

som finns i din kommun 

till exempel genom att ringa till Peluuri.

 Ring till Peluuris hjälplinje.

 Där får du råd om vilken hjälp

 som finns i din kommun.

 Det kostar ingenting 

 att ringa till Peluuris hjälplinje. 

 Du behöver inte säga ditt namn,

 om du inte vill.

 Med den anställda som svarar i telefon 

 kan du prata om alla dina bekymmer 

 som gäller penningspel.

 Hjälplinjen är öppen 

 vardagar klockan 12–18.

 Numret är 0800 100 101.

 Boka tid till en läkare, hälsovårdare 

 eller socialarbetare

 för att tala om dina spelproblem. 

 Då får du hjälp 

 att hitta stöd och vård som passar för dig.

BEHÖVER 

DU HJÄLP?
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Många får hjälp 
i kamratgrupper

Man kan också få hjälp 

i olika grupper som ger kamratstöd.

En sådan grupp består av människor 

som har liknande problem.

Deltagarna samtalar och delar 

sina erfarenheter med varandra.

Kamratgrupper hjälper många människor 

att bli av med spelproblem.

På flera orter finns grupper för 

Anonyma Spelberoende, 

som kallas för GA-grupper.

Anonym betyder att man 

inte behöver berätta sitt namn 

eller sina personuppgifter.

Alla som vill sluta spela helt och hållet 

kan gå med i en sådan grupp.

Hjälp vid 
penningproblem 
och skulder

När man spelar mycket 

händer det ofta att pengarna tar slut 

och man börjar låna pengar av andra.

Då är det viktigt att förstå att pengarna tar slut 

därför att man har spelat för mycket.

Det är viktigt att du får ordning

på din ekonomi.

Garanti-Stiftelsen ger gratis rådgivning 

per telefon till människor som behöver hjälp 

för att de har skulder.

Om du behöver hjälp med dina skulder 

ring Garanti-Stiftelsen på numret 0800 98009.

Du behöver inte säga ditt namn.

Också dina familjemedlemmar 

eller vänner som hjälper dig 

kan ringa till Garanti-Stiftelsen. 

Kommunerna ordnar gratis 

skuldrådgivning för sina invånare.

Kontaktuppgifterna till kommunernas 

ekonomi- och skuldrådgivning finns på internet:

www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/skuldradgivare/
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Peluuri

Peluuris hjälplinje hjälper 
i alla frågor som gäller spelande.
Peluuris råd och hjälp hittar du 
också på nätet på adressen
www.peluuri.fi
Numret är 0800 100101. 
Det är gratis att ringa.
Om du vill prata svenska kan du ringa på 
måndagar klockan 12–18. 
Om du kan prata finska kan du ringa 
måndag–fredag klockan 12–18.

Tiltti 
www.tiltti.fi

Tiltti har en träffplats i Helsingfors 
som ger kunskap och stöd 
till alla som behöver 
veta mer om spelproblem. 
Tiltti ger hjälp på finska.
Tiltti ger stöd och kunskap 
till dem som vill kontrollera sitt spelande, 
och har också kamratgrupper.

THL eller Institutet för hälsa och välfärd/
Spelrelaterade problem   
www.thl.fi/pelihaitat
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Den här handboken berättar om 

penningspel och spelproblem.

Penningspel är vanliga i Finland 

och finländare spelar mycket.

De flesta människor får inga problem

av att de spelar penningspel.

För några människor kan penningspelen 

orsaka olika problem i livet.

Om man spelar penningspel 

är det bra att fundera på sitt eget spelande.

Den här handboken hjälper dig 

att bedöma dina egna spelvanor.

Du får också veta hur du kan lära dig 

att spela mindre eller sluta spela helt och hållet.

I slutet av handboken finns information

om platser där du kan få stöd och hjälp

för spelproblem.

PENNINGSPEL OCH 
SPELPROBLEM
En lättläst broschyr

ISBN on 978-952-245-943-5 (tryckt)
ISBN 978-952-245-944-2 (webbversion)
URN:ISBN:978-952-245-944-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-944-2

LL-Center och Selkokes-
kus har granskat broschy-
ren och beviljat den 
symbolen för lättläst.
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