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Penningspel är vanligt i Finland. Spelandet är inte jämnt 
fördelat, en liten del av spelarna spelar mycket. De 
problem som penningspel förorsakar är också allmänna. 
Enligt undersökningen Finländarnas penningspelande 
2015 har cirka 124 000 finländare spelrelaterade problem.

Detta stödmaterial hjälper spelaren att bedöma om 
spelandet är skadligt. Det innehåller information om hur 
man kan spela måttligt eller sluta spela helt och hållet.

Det gäller att tänka på spelandet redan innan det blivit 
ett problem eller spelberoende uppstått. Spelande kan 
även medföra tillfälliga avigsidor. De kan ta sig uttryck i 
form av lindriga problem med att hantera spelandet. Ju 
tidigare man fäster uppmärksamhet vid avigsidorna hos 
spelandet, desto lättare är det att ändra på sitt spelbete-
ende.

Stödmaterialet tar upp metoder för att bedöma om 
spelandet är skadligt och tips på hur man kan ta kontroll 
över spelandet eller sluta spela.

Inledning
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Penningspel
OCH SPELPROBLEM

I alla penningspel beror resultatet antingen helt eller delvis på slumpen. I de 
penningspel som kallas turspel beror framgång uteslutande på slumpen, medan 
spelarens aktivitet och träning i så kallade skicklighetsspel kan ha betydelse för 

slutresultatet vid sidan av slumpen.
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De populäraste penningspelen i Finland är 
lotto, penningautomatspel och skraplotter. 
Utbudet av penningspel har ökat under de 

senaste åren. Nya typer av spel har lanserats och spel 
erbjuds via olika kanaler, vilket har ökat spelmöjlighe-
terna både när det gäller tid och plats. 

Gränsen mellan penningspel och andra spel 
(bl.a. för underhållning och tidsfördriv) har blivit mer 
diffus. Även andra spel än traditionella penningspel 
involverar ofta pengar, och dessa spel kan medföra 
liknande nackdelar som egentliga penningspel. 

Spelandet är harmlöst eller måttligt när det inte 
försvårar spelarens eller närståendes normala liv. 
Då kan konsekvenserna av spelandet vara positiva. 
Spelet ger underhållning i vardagen och förhopp-
ningar om vinster. Spelandet skadar dock inte viktiga 
livsområden.

De skadliga konsekvenserna av spelandet 
varierar. Nackdelarna kan vara tillfälliga eller långva-
riga, lindriga eller allvarliga. Det är inte alltid lätt att 
skilja mellan måttligt och problematiskt spelande 
och spelberoende.

Att identifiera spelproblem och 
penningspelandets nivåer

Problemspelande innebär att spelandet slukar så 
mycket pengar och/eller tid att det inverkar negativt 
på spelaren, hans eller hennes närstående eller den 
övriga sociala miljön. De negativa konsekvenserna 
drabbar ofta ekonomin, studie- eller arbetsprestatio-
nerna och den fysiska och psykiska hälsan. Man talar 
om spelberoende när problemen är allvarliga. Hur 
skadligt spelandet är kan variera hos samma spelare 
vid olika tider.

Det är orsak att tänka över situationen när 
spelandet börjar tära på mänskliga relationer och 
ekonomin eller störa det normala livet på något 
annat sätt.

Det är svårt att dra tydliga gränser mellan 
problemfritt kontrollerat spelande, riskspelande, 

Bland annat följande spel  
är penningspel:

• penningautomatspel (”myntspel”)

• skraplotter (elektroniska lotter)

• dragningsspel (t.ex. lotto, keno)

• vadslagning

• kasinospel (t.ex. roulette,  
Black Jack, poker)

• totospel
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problemspelande och spelberoende. Omfattningen 
av spelandet, såväl vad gäller belopp som tid, måste 
ställas i relation till individens situation. Detsamma 
gäller konsekvenserna. 

För största delen av spelarna medför spelandet 
inga problem. Då kan man tala om kontrollerat 
spelande. Man pratar om riskspelande då tydliga 
problem inte ännu förekommer, men spelaren 
använder mycket tid och pengar till att spela och 
farotecken finns. Riskspelande ökar sannolikheten för 

att problem utvecklas i ett senare skede. Man talar 
om problemspelande när spelandet tidvis orsakar 
problem. Vid penningspelberoende handlar det redan 
om allvarliga problem.

Flera olika omständigheter bidrar till att spelpro-
blem uppkommer och förvärras, såsom penningspe-
lens karaktär och tillgänglighet. Förutom det faktum 
att penningspel är lättillgängliga får spelarna lätt 
problem av spel med ett högt tempo och spel med 
verkliga eller fiktiva skicklighetselement.
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Spelandet kan bli problematiskt på olika sätt. 
Människor påverkas av många olika yttre och 
inre faktorer. En svår livssituation eller kris och 

missbruk eller psykiska problem kan göra personer 
mottagliga för spelrelaterade problem. 

Emotionella riskfaktorer är psykiska problem, 
såsom depression och ångest. Ibland kan proble-
matiskt spelande bero på svårigheter att bemöta 
problem inom andra livsområden. Då kan spelandet 
fungera som tillflykt från en ångestfull livssituation. 
Ingen enskild riskfaktor leder dock oundvikligen till 
problematiskt spelande, som alltid beror på summan 
av olika faktorer. 

Individuella orsaker 

Problematiskt spelande kan också bero på olika 
personlighetsrelaterade faktorer hos spelaren, såsom 
benägenhet för risktagande, impulsivt beteende 
eller spänningssökande. Om man börjar spela i ung 
ålder ökar risken för spelproblem i vuxen ålder. Enligt 
den nya lotterilagen är penningspel förbjudna för 
personer under 18 år.

 Penningspelens karaktär 
och tillgången till dem

Tillgången till penningspel och spelens karaktär 
påverkar problemspelandet. Mängden spel och place-
ringen av dem påverkar problemen. Nästan alla 
penningspel medför risker, men vissa slags spel leder 
lättare till problem. Riskfaktorer är ett högt tempo 
och den skicklighet som spelet verkligen kräver eller 
som spelaren inbillar sig att behövs. 

Med spelets tempo avses hur snabbt spelets 
händelser 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 det vanligaste penningspelet i Finland, 
har ett långsamt tempo och förorsakar sällan 
problem för spelarna. 

Det finns många orsaker till
PROBLEM MED PENNINGSPEL
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Penningautomatspel och onlinespel, som blivit 
allt populärare under den senaste tiden, är däremot 
spel med snabbt tempo, beroendeframkallande och 
leder lättare till problem. De hör till de skadligaste 
spelen. På internet blir alla spel mer riskabla. Därför 
är det bra för onlinespelare att utnyttja de verktyg 
för uppföljning och kontroll av spelandet som står till 
buds.

” Ingen enskild riskfaktor 
leder dock oundvikligen till 
problematiskt spelande, som 
alltid beror på summan av 
olika faktorer. ”
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Spelsituationen 

En del riskfaktorer är kopplade till spelsituationen. 
Vid penningspel varierar känslan av spänning eller 
spelandets intensitet och påverkar spelets gång. 
Penningspelen har olika ljud- och ljuseffekter eller 
nära ögat-situationer (där spelaren ofta ”nästan 
vinner”). Syftet med effekterna är att få spelaren 
att spela mer. Spelaren kan utveckla olika slags irra-
tionella tankar relaterade till spelet eller spelandet, 
såsom en överdriven tro på sin skicklighet.

Andra riskfaktorer relaterade till spelsituationen 
är till exempel möjligheten att ta ut pengar från 
bankautomat, trivseln på spelplatsen eller utskänk-
ning av alkohol. Det är inte heller en slump att stora 
casinon sällan har klockor eller fönster, eftersom 
syftet är att spelaren ska förlora tidsuppfattningen 
och spela mer. 

Inlärt beteende

Penningspelandet kan bli en vana. Överdrivet eller 
problematiskt spelande är alltid ett inlärt beteende. 
Även om man börjat forska i genetiska orsaker bakom 
spelande är orsakerna till problematiskt spelande 
alltid en summa av flera faktorer. Spelandet kan bli 
ett problem för vem som helst. 

Problem med penningspel betraktas som inlärt 
beteende, som man också kan bli av med genom 
inlärning. I vården av spelproblem används därför 
ofta metoder genom vilka man ändrar på inlärda 
beteenden och föreställningar.

Utöver riskfaktorerna gäller det dessutom att 
beakta olika skyddande faktorer. Det är faktorer som 
skyddar mot problematiskt spelande. De skyddande 
faktorerna är lika mångfacetterade som riskfakto-
rerna. De kan ha anknytning till personliga attityder 
eller beteendemönster, mänskliga relationer och stöd 
eller omgivningen på ett mer allmänt plan. Den egna 
inställningen när det gäller sunda vanor och mänsk-
liga relationer som påverkar ens beteende och inställ-
ningar kan vara viktiga skyddande faktorer.
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  Korten på bordet –
BEDÖM SITUATIONEN 

Genom att fundera över sina tankar, känslor 
och sitt beteende kring spelandet kan man 
få en bild av om penningspelandet fått en 

alltför stor roll i ens liv.
Till att börja med är det bra att tänka på hur ofta 

och vilka spel man spelar. Spelar man varje dag, varje 
vecka eller mer sällan? Hur påverkar spelandet livet? 
Och mänskliga relationer? Påverkar spelandet 
humöret? Varför dras man överhuvudtaget 
till penningspel? Har budgeten över-
skridits på grund av spelandet? Eller 
har försök gjorts att täcka förluster 
genom att spela igen?

En speldagbok kan hjälpa till 
att ge svar på de här frågorna. I 
speldagboken antecknar man 
tidpunkten för spelandet 
och speltiden samt typen 
av spel och spelplatsen. 
Dessutom är det viktigt att 
anteckna spelets slutresultat, 
dvs. vinsten eller förlusten. 
Enskilda belopp kan adderas 

regelbundet. Det är också viktigt att anteckna situa-
tionen och känslorna före och efter spelsituationen. 
På webben finns också speldagboken Raipe (på 
finska) som man kan utnyttja för samma ändamål: 
www.rahapelipaivakirja.fi.
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Speldagbok
Tidpunkt och 
speltid

Vad, var och 
med vem 
spelade du?

Slutresultat 
dvs. vinst/
förlust

Situation före 
spelandet

Humör före 
spelandet

Spelets följder 
och känslor 
efter spelandet
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Testa spelandet

Det har utvecklats olika slags test och enkäter för 
bedömningen av spelandets karaktär och skadlighet. 
Spelaren kan börja med att ställa sig själv två frågor: 

1. Har du någonsin känt behov av att satsa mer 
och mer pengar på spel?

2. Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina 
närstående om hur mycket du spelar?

Ett jakande svar på en fråga eller bägge ger anledning 
att tänka efter om spelaren borde ändra på sitt spel-
beteende. Lie/Bet-test

Svara på följande frågor 
om ditt spelande: 

1. Har du under de senaste tolv måna-
derna, varit rastlös, retlig eller ängslig 
när du försökt att sluta/minska på 
spelandet? 
 Ja  Nej  
2. Har du under de senaste tolv måna-
derna försökt att dölja hur mycket du 
spelar för din familj eller dina vänner? 
 Ja  Nej  
3. Har ditt spelande under de senaste 
tolv månaderna lett till sådana ekono-
miska problem att du behövt be familj, 
vänner eller socialvården om hjälp för 
att klara vardagsekonomin? 
 Ja  Nej

Om du svarade ja på minst en fråga 
innebär det att du kunde ha behållning 
av att fundera mer på ditt spelande. 

BBGS (Brief Biosocial Gambling Screen)

12



Svara på följande frågor 
utifrån din ekonomiska 
situation, dina mänskliga 
relationer samt ditt psykiska 
och fysiska välbefinnande:

1 Vilken nytta skulle en förändring 
medföra?

2 Hurdana konsekvenser skulle en 
förändring medföra?

3 Vilka nackdelar skulle en utebliven 
förändring medföra?

4 Vilka faktorer utgör ett hinder för en 
förändring?

När man funderar över en förändring 
är det bra att noga reda ut den ekono-
miska situationen och spelandets 
inverkan på den.

Behov av
FÖRÄNDRING? 

De skadliga konsekvenserna av penningspe-
lande för mänskliga relationer, ekonomin och 
välbefinnandet kan uppmuntra till föränd-

ring. Skadligt spelande inverkar negativt på humöret. 
I allvarliga fall kan det förorsaka depression, själv-
destruktivitet och ångest. Som en konsekvens av 
allvarliga problem kan alkohol- eller drogmissbruk 
uppträda.

Depression, annat psykiskt illamående och miss-
bruk är också i övrigt ofta relaterade till proble-
matiskt spelande. Det är ofta svårt att avgöra om 
spelandet är orsaken eller följden. Mycket spelande 
kan förorsaka depression eller missbruk, men depres-
sion eller missbruk kan också göra att spelaren 
lättare hamnar i skadligt spelande.

När man överväger om det behövs en förändring 
är det bra att tänka på förändringens konsekvenser. 
Om den ekonomiska situationen förbättrades, hur 
skulle det påverka de mänskliga relationerna eller 
humöret? Skulle det bli mer tid för annat? Det är 
också bra att samtidigt tänka på faktorer som utgör 
ett hinder för förändring. Det är nyttigt att fundera 
över de praktiska konsekvenserna av en förändring.
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Det är viktigt
ATT STÄLLA UPP MÅL 

Efter bedömningen kan spelaren ställa upp 
ett klart, motiverat och realistiskt mål. Det är 
viktigt att spelaren är motiverad när det gäller 

att uppnå målet. Utifrån uppställda mål kan bli orea-
liserade.

Om spelaren vill ändra på sitt spelbeteende kan 
målet vara antingen måttligt spelande eller att sluta 

spela helt. Spelande kan vara problematiskt på 
många olika sätt, och det är inte lätt att veta 

vilket mål som är bättre. Att sluta spela över-
huvudtaget kan vara det bästa alterna-

tivet när spelandet medför stora nega-
tiva konsekvenser eller spelandet inte 

förblir måttligt trots att man försöker. 
Fullständig spelfrihet är då ofta 

lättare än måttligt spelande.
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att fylla denna extra tid på ett nytt och menings-
fullt sätt. Annars riskerar man att fortsätta med 
spelandet som förr. Det finns också en risk är att 
luckan fylls med någonting annat skadligt.

Spelfrihetens fördelar Spelandets fördelar

Spelfrihetens  
nackdelar

Spelandets  
nackdelar

Det är bra att ställa upp 
målen så tidigt som möjligt. 
Vilket målet än är kan det 
vara bra att anteckna det 
och samtidigt göra upp en 
handlingsplan, till exempel 
med hjälp av följande 
punkter.

1. Förändring eller mål som jag vill 
uppnå: 

2. För att uppnå mitt mål måste jag …

5. Jag vet att min plan lyckas om … 
(hurdana faktorer hjälper dig att 
uppnå målet)

6. Hur förbereder jag mig på omständig-
heter som kan förstöra min plan 
(externa hinder, bekymmer, rädslor, 
misstankar)?

7. Vad gör jag om planen inte genast 
förverkligas? 

8. När bedömer jag förverkligen av 
planen?

När spelaren överväger att sluta spela men 
känner sig osäker om sitt mål, kan det vara bra att 
bedöma spelandets och spelfrihetens positiva och 
negativa konsekvenser, till exempel med hjälp av 
följande fyrfältstabell:

Det kan vara vettigt att spjälka upp målet i mindre 
delmål. Vid behov kan man göra upp separata hand-
lingsplaner för dem. Det är ofta lättare att förverk-
liga kortsiktiga mål, och de skapar en bra grund för 
förverkligen av långsiktigare förändringar. Spelaren 
behöver fundera över vad som skulle hjälpa för att 
realisera planen. Man kan anteckna svaga punkter 
och bekymmer och försöka förbereda sig för dem. 

Det är bra att uppdatera planen regelbundet. 
Spelaren kan till exempel bestämma en tidpunkt för 
att bedöma hur planen fungerat. För en väl genom-
förd plan kan spelaren belöna sig med någonting 
trevligt. Om planen inte framskrider på önskat sätt 
kan spelaren fundera över om problemet handlar 
om målet eller uppnåendet av det. Kan någonting 
göras bättre? Det lönar sig inte att bli nedslagen av 
motgångar. Man kan lära sig av dem, och de utgör en 
del av förändringen. 

Att sluta med eller minska på spelandet ger 
alltid extra tid. En av de viktigaste utmaningarna är 
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Det måttliga
SPELANDETS ABC 

Varje penningspelare bör medvetet sträva efter att hålla spelandet måttligt. 
Måttlighet innebär olika saker för olika spelare beroende på livssituation. Till skillnad 

från alkoholbruk kan man inte fastställa allmängiltiga och exakta gränser för 
riskkonsumtion. Varje spelare borde fastställa gränserna för måttlighet för sin egen 
del. Att fastställa gränser hjälper att hålla spelandet måttligt. Utöver en gräns för 

pengar är det bra att fastställa en gräns för tiden som används för spelande.  
Det är också bra att diskutera temat med närstående vid behov.

” Att fastställa  
gränser hjälper att  
hålla spelandet 
måttligt.”
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Man kan själv begränsa 
penningspelandet till exempel på 
följande sätt:

• Dra gränser för det belopp som används för 
spelandet. - Välj ett belopp som du inte får 
överskrida per gång eller till exempel per 
vecka eller per månad.

• Dra gränser för den tid som används för 
spelandet.

• Bestäm i förväg hur länge du högst får spela 
per gång. Fastställ också en långsiktigare 
tidsgräns. När du spelar kan du till exempel 
ställa in larm på mobilen när tiden går ut.

• Spela endast med överloppspengar, aldrig 
pengar som är avsedda för nödvändiga 
kostnader eller normalt liv.

• Låna inte pengar för spelande.

• Använd inte mer pengar eller tid för 
spelande än vad du kan avslöja för dina 
närstående. 

• Försök aldrig återvinna förluster.

• Spela inte vid stress, depression eller när 
andra bekymmer tynger 

• Fundera om du alltid har behov av att spela 
penningspel när du har problem. Skulle du 
kunna försöka lösa problemen i stället för 
att undvika dem? 

• Ta timeout, dvs. håll pauser i spelandet: 

 Även små pauser kan få tankarna att klarna.

• Jämför spelandet med övrig penning- och 
tidsanvändning. 

 Jämför regelbundet ditt spelande med övrig 
penning- och tidsanvändning. Om spelandet 
tar en massa tid eller pengar jämfört med 
det övriga livsinnehållet finns det skäl att 
fundera över vilken roll spelandet har i ditt 
liv, hur mycket tid och pengar du förlorar 
på spelandet och om det du går miste om i 
livet är värt det?

• Undvik att spela särskilt riskfyllda 
penningspel 

 Genom val av mindre skadliga spel kan 
förlust av kontrollen över spelandet före-
byggas.

• Använd olika verktyg som spelföretagen 
utvecklat såsom självvald maxförlust eller 
tidsgräns för spelandet. 

• För speldagbok (se s. 10-11) 

 Lär dig att identifiera risksituationer, såsom 
tidpunkter, situationer, känslor och ställen 
som kan locka till penningspel. Här kan du 
ha hjälp av speldagboken. Fundera över hur 
du kan motstå frestelsen.

• Om du inte uppnår ditt mål ska du inte 
tveka utan söka stöd.
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Spelfrihet
SOM MÅL?  

Beslutet att sluta spela om pengar är det första 
steget mot en förändring. Efter att beslutet är 
fattat gäller det att skapa förhållanden som 

hjälper dig att uppnå målet. Det finns flera sätt av 
vilka du ska välja dem som passar dig bäst. 

Stöd av en närstående eller utomstående gör det 
i allmänhet lättare att åstadkomma en förändring. 
Samtal med en pålitlig närstående eller kamratstöd 
stöder förändringen. 

Åtminstone i början kan det vara bra att undvika 
spelställen eller bekant spelsällskap, eftersom det 
kan utlösa lusten att spela. Ju svårare det är att väcka 
lusten, desto säkrare grund står spelaren på. 

Förr eller senare utsätts spelaren sannolikt för 
frestelsen att spela. Det gäller att förbereda sig på 
situationerna genom att på föhand hitta på sätt att 
klara sig. Det tar tid att hitta nya beteendemönster. 
Det gäller att grundligt förbereda sig på den nya livs-
situationen.

Identifiera risksituationer

När man slutar med penningspel kan man påverkas 
av inre drivkrafter och yttre frestelser. Inre driv-

krafter är till exempel ensamhet, leda, stress, overk-
samhet och olust på grund av gräl. Yttre drivkrafter 
är ofta en viss plats, tid eller visst sällskap. Det kan 
vara nyttigt att tänka på sitt spelande för att iden-
tifiera dessa riskfaktorer. Hurdana situationer och 
sinnestillstånd har föregått spelandet? Vad och var 
har du spelat? Hurdan inverkan har dessa faktorer 
haft på spelandet? Ett hjälpmedel för bedömningen 
är speldagboken som beskrivs på sida 10–11 och 
som kan fyllas i när man tänker på tidigare spelom-
gångar.

När man förbereder sig på risksituationerna är 
det viktigt att identifiera olika impulser som utlöser 
lust att spela och lära sig att ge akt på dem. Spel-
lusten kan tändas av en enskild impuls eller flera 
samtidiga faktorer. Det kan ibland vara svårt att 
kontrollera enskilda impulser. Då är det viktigt att 
försöka motverka andra samtidiga impulser. I prak-
tiken kan det innebära att om man vet att stress 
ofta utlöser spelandet, så är det bra att undvika 
att röra sig i närheten av spelställen när man är 
stressad. Varje spelare har sina riskfaktorer som det 
gäller att lära sig att identifiera.
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” Stöd av en närstående 
eller utomstående gör det 
i allmänhet lättare att 
åstadkomma en förändring”
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På listan nedan följer tips för den 
som strävar efter spelfrihet. Du 
kan ta del av dem som fungerar 
för dig. 

• Undvik ställen med penningspel. 

• Spärra spelsidorna på din dator.

• Upprätta en lista över saker varför det lönar 
sig att vara utan att spela. Ta fram den när 
du får lust att spela. 

• Fundera över hurdana aktiviteter som får 
dig att tänka på annat än spel eller som i 
övrigt hjälper dig att uppnå dina mål. Hitta 
meningsfulla aktiviteter med vilka du kan 
ersätta den tid som du tidigare ägnade åt 
spelande. 

• Belöna dig till exempel med trevliga aktivi-
teter eller saker för att du låtit bli att spela.

• Tänk efter vad du kan köpa för den summa 
som du tidigare använde på spel. Skaffa en 
spargris eller öppna ett konto för de sprade 
pengarna.

• Om du brukat spela under butiksrundan kan 
du besluta dig för att göra inköpen t.ex två 
dagar i veckan. Handla tillsammans med 
någon annan.

• Be om stöd av familjen eller vännerna.

• Acceptera dina känslor och tankar relate-
rade till spel. Fokusera på att skilja mellan 
lusten att spela och spelandet. Anteckna 
erfarenheter när du lyckats motstå spelfres-
telsen.

• Kom ihåg att det ofta krävs flera försök att 
upphöra med långvarigt spelande och att 
det ändå är möjligt att sluta spela. Tänk 
efter vad eventuella bakslag berodde på, det 
är en chans till inlärning. 

• Ge inga löften om livstida spelfrihet, utan 
håll fast vid kortsiktiga mål. Bestäm dig till 
exempel för att inte spela i dag.

• Planera hur du ska agera om spelbegäret 
överraskar dig. Försök till exempel hitta en 
stödperson som du kan kontakta om spel-
begäret överraskar. Även visualisering kan 
hjälpa dig att hantera svåra situationer.

• Sträva medvetet efter att stödja livsföränd-
ringen i alla sysslor. Bedömning och utred-
ning av livets olika delområden är en viktig 
del av detta (bl.a. ekonomi och skötsel av 
skulder, nära relationer, arbete och studier, 
eventuella andra problem, såsom använd-
ning av doger eller alkohol och familjesi-
tuationen). Se till att du får det stöd som 
behövs även i andra problem.

• Inför ett frivilligt spelförbud. Man kan själv 
be om frivilligt spelförbud till spelställen. 
Man kan också spärra spelsidor på webben, 
eller införa spelförbud för åtminstone en 
viss tid. 

• Ansök om kreditförbud hos Suomen Asia-
kastieto Oy.

Om du inte själv kan avstå från spelandet ska 
du inte tveka utan söka hjälp.
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” Försök till 
exempel hitta en 
stödperson som 
du kan kontakta 
om spelbegäret 
överraskar.”
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Penningspel är ofta förknippade 
med felaktiga föreställningar, 
så kallade tankefällor. Det kan 
vara fallet även när spelandet 
inte är ett problem. Det är 
bra för spelaren att rätta till 
tankefällorna. Nedan följer några 
vanliga föreställningar och fakta 
kring spelande. 

• Tidigare spelhändelser avgör inte framtida 
spelhändelser. 

• Om du till exempel singlar slant är sanno-
likheten för krona respektive klave 50 
procent. Även om du får krona tio gånger i 
rad är sannolikheten för klave 50 procent i 
nästa omgång. Ett mynt har inget minne. I 
till exempel rulett kan man inte förutsäga 
följande nummer utifrån tidigare omgångar. 
Det är en ny lottdragning varje gång där 
sannolikheten är densamma. 

• Bra eller dålig tur kan fastställas först i efter-
skott.

• Varje spelare kan efter upprepade vinster 
eller förluster få en känsla av konstant tur 
eller otur. Spelaren tänker då lätt att det 
gäller att utnyttja tillfället antingen genom 
att fortsätta eller sluta spela. I verkligheten 
handlar det om slumpmässiga variationer 
(se föregående punkt).

• Det gäller att inte övervärdera betydelsen 
av skicklighet! 

• När det till exempel gäller penningau-
tomater har spelarens skicklighet ingen 
inverkan på slutresultatet. Spelare över-
driver ofta sin skicklighet genom att intala 
sig att vinster beror på skicklighet och 
förluster på otur. 

• En penningautomat är en dator.

 Den beter sig inte på olika sätt på olika 
dagar; en lång serie förluster leder inte till 
att maskinen lättare ger vinster, och en lång 
serie vinster minskar inte chansen att vinna. 
Datorprogrammet fungerar alltid på samma 
sätt enligt de inprogrammerade algorit-
merna. På lång sikt går man alltid på förlust 
om man spelar penningautomatspel. 

• I de flesta penningspel är det omöjligt att 
vinna i längden.

• Sannolikheterna är alltid på speltillhanda-
hållarens sida!

”I de flesta penningspel  
är det omöjligt att vinna  
i längden.”
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Ekonomiska
PROBLEM? 

Ekonomiska problem hör till de vanligaste nack-
delarna med penningspel. Att få sin ekonomi i 
skick är viktigt för att man ska klara sig. Det är 

viktigt att inse att problemet i sista hand inte handlar 
om ekonomin utan spelandet, som lätt leder till 
ekonomiska problem eller skuldsättning. Penningspel 
får aldrig vara ett sätt att försöka lösa ekonomiska 
problem. 

Ekonomiska problem visar sig antingen som 
allmän brist på pengar och ekonomiska svårigheter 
eller direkta skulder. Skulder kan bero på spelskulder 
eller på att pengar som behövs för andra ändamål 
går till spelande. 
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Tips

1. Om du har förfallna räkningar eller inte kan 
återbetala skulder ska du så snabbt som möjligt 

kontakta borgenären för att förhandla om en ny 
betalningsplan. 

2. Om skulden har gått över till ett inkassoföretag 
och du har betalningsproblem ska du kontakta 

inkassoföretaget, eftersom man kan förhandla om 
betalningsplanen även med dem.

3. Om skulden inte betalas till inkassoföretaget kan 
ärendet tas upp i tingsrätten, varefter skulden 

kan drivas in genom utsökning. Man kan också 
förhandla om förfallodagar med utmätningsmannen 
och utsökningsbyrån.

4. I detta fall handlar det om avtalsbaserad 
skuldsanering. Man kan vända sig till 

kommunens ekonomi- och skuldrådgivning för att få 
hjälp med utredningar och förhandlingar. 

5. Skulder kan också saneras genom skuldsanering 
eller saneringslån. Dessutom kan man få 

hjälp av Garanti-Stiftelsen, som också har avgiftsfri 
telefonrådgivning. Man kan ringa Skuldlinjen 
anonymt för att diskutera alla ekonomiska 
problem. Via Garanti-Stiftelsen kan man också hitta 
skuldrådgivare som ger kamratstöd.

6. Ta vid behov reda på dina möjligheter att få 
sociala förmåner, såsom FPA:s förmåner eller 

utkomststöd från socialverket. Även församlingar kan 
bevilja ekonomiskt stöd i särskilda situationer.

Ju tidigare spelaren kontaktar borgenärerna, 
desto bättre. Om spelaren tar initiativet visar det vilja 
att sköta sina angelägenheter. Ofta kan man komma 
överens, och medling är också i borgenärens intresse. 

Skulder kan ha uppstått via flera källor. Det är bra 
att göra upp en lista över vem man är skyldig och hur 
mycket. Därefter gäller det att prioritera dem. Det 
lönar sig att sköta små räkningar och skulder före de 
större, eftersom de små orsakar proportionellt större 
kostnader i indrivningen. 

Man ska också reda ut nuvarande inkomster, 
förväntade inkomster och utgifter. Spelaren ska 
noggrant kalkylera hur mycket som kan användas för 
att avbetala skulder under de följande månaderna. 
Det gäller att vara realistisk med återbetalningen. 
Det är också bra att öppet diskutera med borgenä-
rerna. 
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Var får man
HJÄLP?

När en spelare känner behov av utomstå-
ende hjälp är det bra att tala med en person 
som man litar på. När man ber om stöd av 

en vän, make eller någon annan närstående gäller 
det att komma ihåg att spelaren alltid bär ansvar för 
sitt agerande. Närståendes stöd är värdefullt, men 
närstående kan inte alltid hjälpa spelare. 

Om en spelare trots försök inte kan minska eller 
avsluta sitt spelande finns det skäl att söka utomstå-
ende eller professionellt stöd. Det är särskilt viktigt 
om spelandet medför allvarliga negativa konse-
kvenser. Om spelaren har självdestruktiva tankar bör 
hjälp sökas omedelbart. 

Det finns en hel del tillgängligt stöd för problem 
med penningspel, såsom självhjälp, kamratstöd 
eller professionellt stöd. Man kan få stöd individu-
ellt eller i grupp. Det erbjuds också stöd på webben. 
Spelaren kan uppsöka vård antingen ensam eller med 
en närstående. Ibland är det en bra lösning att söka 
hjälp tillsammans med en annan person. Närstående 
kan också söka stöd för sig själva separat. Ibland är 
det bättre om spelaren och en närstående får stöd 
separat. 

Problem med penningspel sköts på olika ställen 
på olika orter. Man kan söka vård på grund av spel-

problem hos A-kliniker, mentalvårdsbyråer, kriscenter, 
socialbyråer, hälsovårdscentraler, församlingarnas 
diakoniarbetare, psykiatriska polikliniker och institu-
tioner.

Aktuell och ortspecifik information om vård-, 
stöd- och rehabiliteringstjänster får du via telefon-
tjänsten och webbplatsen Peluuri.
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Kontaktuppgifter
Nedan finns en lista över centrala stöd- och vårdtjänster relaterade till problem 
med penningspel.

Peluuri 

www.peluuri.fi 
Hjälptelefon tfn 0800 100 101 
Peluuri ger information och stöd för att bemöta och 
behandla spelproblem. Peluuri hjälper avgiftsfritt per 
telefon och på nätet. Också kamratstöd, nätverks-
samtal och grupper står till förfogande. 

Pelirajat’on 

www.pelirajaton.fi 
www.sosped.fi 
Sosped-stiftelsen ordnar tidvis Pelirajat’on-kamrat-
grupper för personer med spelproblem och deras 
närstående

Tiltti 

www.tiltti.fi 
Tiltti är en informations- och stödtjänst som specia-
liserat sig på spelolägenheter, där det är möjligt att 
fundera på relationen till det egna eller en närstå-
endes spelande tillsammans med en anställd eller en 
likställd. 

Spelkliniken

www.socca.fi/peliklinikka/peliklinikka/pa_svenska 
Spelkliniken är specialiserad på att behandla spelpro-
blem. Den betjänar spelare och deras närstående. 

Spelklinikens öppenvårdstjänster kan anlitas av invå-
nare i Helsingfors och Vanda. 

Droglänken
www.droglänken.fi 
Droglänken ger stöd och information om alkohol och 
droger och beroende. Tjänsten är avsedd för missbru-
kare, problemspelare och närstående.

Anonyma spelare, Finlands GA 
(Gamblers Anonomyous) 

www.nimettomatpelurit.fi 
I grupperna Anonyma spelare delar man erfaren-
heter och stöder varandra i att sluta med kompulsivt 
spelande en dag i sänder. Gruppen fungerar enligt 
ett 12-stegsprogram. Verksamheten är anonym och 
avgiftsfri. GA:s hjälpande telefon 040 810 9161 (varje 
dag kl. 16–20).

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

www.thl.fi/pelihaitat 
På THL:s webbsidor om penningspel finns material 
till för att förebygga nackdelar med penningspel och 
stöda vården. THL har publicerat en hel del stödmate-
rial relaterat till problem med penningspel på www.
thl.fi/pelihaitat -> Julkaisut
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Man kan också söka stöd hos
På grund av problem med penningspel kan man också söka dig till A-kliniken, 
mentalvårdsbyrån, kriscentret, socialbyrån, hälsovårdscentralen, församlingens 
diakoniarbetare eller den psykiatriska polikliniken.

Kris

Föreningen för Mental Hälsa i Finland 
www.mielenterveysseura.fi 
På sidan finns kontaktuppgifter för det lokala 
kriscentret.  
Kristelefonens journummer: 010 195 202  
(vardagar kl. 9.00–07.00, veckoslut och helgdagar kl. 
15.00–07.00)

Frågor om ekonomi och skulder

Garanti-Stiftelsen
www.takuu-saatio.fi 
Garanti-Stiftelsen beviljar borgensförbindelser för 
banklån till överskuldsatta. På Garanti-Stiftelsens 
webbplats finns en hel del nyttig information om 
ekonomiplanering.

Skuldlinjen 
tfn 0800 9 8009 
Garanti-Stiftelsens Skuldlinje tillhandahåller 
avgiftsfri telefonrådgivning för gäldenärer och 
deras närstående. Man kan kontakta Skuld-
linjen anonymt för att diskutera alla ekonomiska 
problem.
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Spelarnas berättelser

Jukkas berättelse

Jukka började spela i 10-årsåldern. Spelandet började 
med spelmaskinerna i butiker och han blev beroende 
direkt. I 20-årsåldern fick Jukka höra om onlinepoker. 
Snart började han spela dagligen med stora insatser. 
Jukka tog flera snabblån efter varandra. 

Han skämdes och kunde inte berätta om läget 
för någon. Han såg inga andra alternativ än att ta 
livet av sig. Tankarna på de närstående förhindrade 
självmordet i sista stund. Han slutade spela för ett 
tag. Jukkas far betalade utsökningsskulderna. Man 
talade inte om vart pengarna hade gått.

Jukka spelade inte på tre år. Han träffade sin 
hustru och de fick ett barn. Jukka talade inte om sitt 
spelproblem. Sedan började han spela på ett online-
casino. Jukka tog lån via webben. Han tog också lån 
i hustruns namn. Hustrun märkte snart lånet som 

tagits i hennes namn, och på det sättet blev Jukka 
fast. Jukka ville inte längre ljuga och han erkände allt. 

Jukka ringde till Peluuris hjälpande telefon för 
spelare och talade för första gången om sitt spelpro-
blem. Man lyssnade på Jukka och berättade om hjäl-
pande instanser. Samma kväll ringde han till närstå-
ende och berättade om spelproblemet.

På hälsovårdscentralens mottagning bröt 
Jukka ihop fullständigt, och han hänvisades till 
mentalvårdsavdelningen. Där kunde de inte riktigt 
hjälpa honom, men som tur hade han fått kontakt-
uppgifter för vårdplatser via Peluuri. Jukka fick reha-
bilitering på Hietalinna, och han ansåg att vården var 
bra.

Jukka skaffade en egen lägenhet efter rehabili-
teringen, eftersom relationerna med familjen hade 
brutits. För första gången på länge ansåg Jukka dock 
att framtiden var positiv och full av möjligheter.

Jukka har gått igenom sina erfarenheter med 
närstående och upplever att han inte har något 
behov att gottgöra dem. Jukka ville bli kamrathand-
ledare för att han anser att ingen borde genomgå 
samma smärta på grund av spelande.

” Spelandet började med 
spelmaskinerna i butiker och 
han blev beroende direkt.”

Berättelserna har skrivits av personer som har haft problem med penningspel. De 
erbjuder nu alla kamratstöd via Pelirajat’on.
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Eijas berättelse

Eija hittade spelmaskinerna och -hallarna i samband 
med ett misslyckat äktenskap. I början höll hon 
spelandet i schack. Men när Eija senare måste ta 
ansvar för hela familjens välbefinnande på grund 
av makens psykiska problem började hon spela mer. 
Hon tillbringade all ledig tid vid spelmaskinerna. 
Ibland försökte Eija betala av på skulder med nya 
lån, men sedan förlorade hon kredituppgifterna. 

Den sista spiken i kistan var onlinespelen. Det 
var lätt att spela. Det spelade ingen roll om hon 
förlorade eller vann. Spelandet upptog snart alla 
tankar.

I något skede kontaktade Eija skuldrådgiv-
ningen, men hon såg inte hur stora problemen var. I 
detta skede kunde Eija inte längre skilja mellan egna 
och andras pengar. Till slut använde Eija arbetsgiva-
rens pengar för egna behov. Eijas avsikt var att åter-
betala allt efter den stora vinsten. Den onda cirkeln 
blev bara djupare, och Eija var tvungen att hitta på 
förklaringar till sina närstående.

En eftermiddag ringde Eijas chef. Eija hade 
väntat på det samtalet. Då var det slut med 
lögnerna och bortförklaringarna. Eija hade inte 
längre ens ork för sådant. Hon medgav allt, och 
kände sig rentav lättad. Anställningsförhållandet 
hävdes, och Eija åtalades för grovt bedrägeri. Hon 

dömdes till ett 4 månader långt villkorligt fängelse-
straff med två års prövotid. 

Därefter sinade Eijas krafter och hon började 
rentav tänka på döden. Närstående tog henne till 
en psykiatrisk avdelning. Där skrev Eija ett brev till 
sina kollegor i vilket hon berättade om bedrägeriet 
och sitt beroende av penningspel. 

Efter avdelningsvården sökte sig Eija till en 
A-klinik och kamratgruppen Anonyma spelare. Hon 
lärde sig att ignorera spelautomater, och på hennes 
begäran spärrade sonen spelsidorna på datorn. 
Eijas syster såg till att slutlönen inte gick till spel. 
Senare hittade Eija kamratgruppen Pelirajat`on. 
Efter att ha fått hjälp blev hon kamrathandledare 
för andra personer med spelproblem.  

Eija har fått hjälp av närstående och vänner 
både under problemen och nu under spelfriheten. 
Nolltolerans mot penningspel är det enda alterna-
tivet för Eija. 

”Hon lärde sig att ignorera 
spelautomater, och på hennes 
begäran spärrade sonen 
spelsidorna på datorn.”
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Teros berättelse

Tero började spela fruktspel i 13-årsåldern. Spän-
ningen och möjligheten till lättförtjänta pengar fasci-
nerade. Några år senare gick nästan hela lönen för 
kvällsjobbet till spel. Även under studietiden gick 
spelen före pluggandet. Tero blev snabbt en bra 
lögnare. Han var tvungen att medge för föräldrarna 
att han använt pengar på spel, men han lyckades 
dölja summorna. Han blev aldrig klar med studierna. 
Efter värnplikten arbetade han som väktare, och 
nästan hela lönen gick till myntautomater.

Tero tänkte på spelandet hela tiden. Efter att han 
fått sitt första barn blev Tero ensamförsörjare, men 
han hittade snart en ny partner och fick två barn till. 
Spelandet fortsatte och han hade bristande livskon-
troll. 

Arbetet som taxiförare visade sig vara ett mycket 
dåligt val för en spelberoende person, eftersom det 
fanns spelautomater på varje rastplats. I ett skede 
var Tero klient hos socialbyrån efter att familjen 
hade vräkts från lägenheten, men problemen med 
penningspel togs inte upp. Det sexton år långa 
samboförhållandet slutade med separation.

Tero började sällskapa med en ny person. I början 
av förhållandet spelade han lite, men det ökade med 
tiden. Han började spela onlinepoker och kunde 
sitta flera timmar i turneringar. Hans humör varie-
rade enligt framgången. Tero lovade ofta sin hustru 
att han skulle sluta spela, men han kunde inte hålla 
sitt löfte. Sedan ställdes han inför ultimatum. Äkten-
skapet eller spelandet. Beslutet var lätt, Tero slutade 
spela.

Motivationen var stor. Tero tänkte att bara han 
slutar spela så blir allt bra och han blir kvitt bero-
endet. Under resan insåg Tero att man måste bära 
ansvar för hela sitt liv. I början strävade Tero efter 
fullständig spelfrihet, men nu är spelfriheten en 
möjlighet att växa som människa och lära sig att ta 
ansvar för en själv och sina närstående.

” Äktenskapet eller spelandet. 
Beslutet var lätt, Tero slutade 
spela.”
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MYCKET PÅ SP€L
Information om penningspel och spelproblem

I Finland spelas det en hel del penningspel, och för en del förorsakar 
spelandet problem. Penningspel är lättillgängliga och en liten andel 
spelar mycket.

Detta stödmaterial hjälper läsaren att bedöma sitt spelande. Det ger 
information om hur man kan spela måttligt eller sluta spela helt och 
hållet. 

Materialet innehåller information om självkontroll och förändring med 
vars hjälp man kan hantera spelandet eller sträva efter spelfrihet. Man 
kan bedöma sitt eget spelande med hjälp av en speldagbok. Materialet 
hjälper dig att hitta stöd för vård av spelberoende och utredning av 
ekonomiska problem.

Det gäller att tänka på spelandet redan innan det blivit ett problem eller 
spelberoende uppstått. Ju tidigare man börjar fästa uppmärksamhet 
vid avigsidorna hos spelandet, desto lättare är det att ändra på sitt 
spelbeteende. 

Finns som nätpublikation 
www.thl.fi/spelrelateradeproblem > Publikationer 
ISBN 978-952-302-606-3 (webben) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-606-3
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