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en enda aktör och genom detta, styra den finska spelkonsumtionen till den nationella 
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nuvarande form är möjlig att kringgå och således saknar effekt - vilket skulle motivera en 
revidering av ifrågavarande rättsregeln. 
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Nyckelord: Veikkaus, spelbolag, penningspel, marknadsföring, spelkonsumtion, 
tillsynsorgan, beroendeframkallande, spelmissbruk, lotterilagstiftning, tobaksprodukter, 
alkoholhaltiga drycker, marknadsföring, försäljningsarbete, marknadsstruktur, monopol. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1	 Introduktion ............................................................................................................... 1	
1.1	 Allmänt ............................................................................................................. 1	
1.2	 Penningspelskonsumtionen i Finland ............................................................... 1	
1.3	 Bedrivande av försäljningsverksamhet av penningspel i Finland ..................... 2	
1.4	 Marknadsföring av penningspel i Finland ........................................................ 3	
1.5	 Syfte .................................................................................................................. 4	
1.6	 Juridisk problemformulering ............................................................................ 5	
1.7	 Avgränsning ...................................................................................................... 5	
1.8	 Struktur ............................................................................................................. 6	

2	 Metod ........................................................................................................................ 8	
2.1	 Avhandlingens kontribution ............................................................................ 11	

3	 Finska penningspelsmarknaden .............................................................................. 13	
3.1	 Penningspel och dess beroendeframkallande karaktär ................................... 13	
3.2	 Spelmissbruk i Finland ................................................................................... 13	
3.3	 Finländarnas penningspelskonsumtion ........................................................... 17	
3.4	 Arrangerande av penningspelsverksamhet i Finland ...................................... 20	

4	 Finska lotterilagen – De lege lata ............................................................................ 23	
4.1	 Lotterilagens proposition RP 132/2016 rd ...................................................... 23	

5	 Marknadsföring av penningsspel i Finland ............................................................. 27	
5.1	 Allmänt ........................................................................................................... 28	
5.2	 Befogenhet att marknadsföra penningspel i Finland ...................................... 30	
5.3	 Lotterilagens bestämmelser kring marknadsföring av penningspel ................ 30	
5.4	 Övervakning av spelaktörens verksamhet och marknadsföring ..................... 33	

6	 Referensprodukterna: Alkohol och tobak ............................................................... 35	
6.1	 Reglering av marknadsföring av alkoholhaltiga produkter ............................ 35	

6.1.1	 Alkohollagstiftningen i Finland .............................................................. 35	
6.1.2	 Bedrivande av försäljningsverksamhet av alkoholprodukter i Finland .. 36	
6.1.3	 Marknadsföring av alkohol i Finland ...................................................... 36	

6.2	 Reglering gällande marknadsföring av tobaksprodukter i Finland ................. 38	
6.2.1	 Tobakslagstiftningen i Finland ............................................................... 38	
6.2.2	 Bedrivande av försäljningsverksamhet av tobaksprodukter ................... 38	
6.2.3	 Marknadsföring av tobaksprodukter i Finland ........................................ 39	
6.2.4	 Förpackningens utformning och märkningar .......................................... 41	

7	 Resultat ................................................................................................................... 43	



 

 

7.1	 Deskriptiva data .............................................................................................. 43	
7.2	 Deltagarnas spelkonsumtion ........................................................................... 44	
7.3	 Marknadsföring av penningspel ...................................................................... 46	
7.4	 Studiens signifikans ........................................................................................ 53	

8	 Analys av resultatet ................................................................................................. 54	
8.1	 Analys av det deskriptiva data ........................................................................ 54	
8.2	 Analys gällande deltagarnas spelkonsumtion ................................................. 55	
8.3	 Analys av spelbolagets reklamfilmer .............................................................. 58	
8.4	 Analys av Veikkaus Oy Ab’s reklamfilmer .................................................... 61	

9	 Diskussion ............................................................................................................... 65	
9.1	 Penningspelens vanebildande effekt ............................................................... 65	
9.2	 Nya spelmarknadsstrukturen i Finland ........................................................... 67	
9.3	 Marknadsföring av pengaspel ......................................................................... 69	
9.4	 Tillsynen av penningspelsverksamheten i Finland ......................................... 72	

10	 Slutsatser ............................................................................................................. 74	
10.1	 De lege ferenda ............................................................................................... 77	
10.2	 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................... 78	

Källförteckning ............................................................................................................... 80	
Rättsregler ................................................................................................................... 80	
Litteratur ..................................................................................................................... 80	
Vetenskapliga artiklar ................................................................................................. 81	
Elektroniska källor ...................................................................................................... 81	
Övriga källor ............................................................................................................... 83	

Fallstudiens frågeguide ................................................................................................... 84	

BILDER 

Bild 1 Spelbolagets stamkundsprogram & förmåner. ..................................................... 32	
Bild 2 Märkning av tobaksförpackningar  ...................................................................... 39	
Bild 3 Skraplotternas “vann nästan”-effekt. .................................................................. 57	
 

FIGURER 

Figur 1	 Spelmissbrukets omfattande negativa effekter. ........................................... 15	
Figur 2	 Sammanslagningen av de tre finska spelbolagen i januari 2017. .............. 20	
Figur 3	 Samanställning av studiens deskriptiva data. ............................................. 43	



 

 

Figur 4	 Deltagarnas spelkonsumtion. ...................................................................... 44	
Figur 5	 De mest konsumerade spelen samt dess vinstfrekvenser. ........................... 45	
Figur 6	 Spelkonsumtionens drivkrafter. ................................................................... 45	
Figur 7	 Spelmissbruk & förekomsten av lånefinansiering vid spelkonsumtion. ...... 46	
Figur 8	 Spelbolagets televisionsmarknadsföring och andra säljfrämjande 

aktiviteter. ................................................................................................... 47	
Figur 9	 Marknadsföringens effekter på deltagarnas spelkonsumtion. .................... 48	
Figur 10	 Behovet att marknadsföra penningspel & marknadsföring av lån 
  i samband med penningspel. ...................................................................... 49	
Figur 11	 Begränsning av spelens tillgänglighet. ....................................................... 49	
Figur 12	 Reklamfilmen: “Veikkaus, RAY ja Fintoto ovat nyt yhtä ja syntyi uusi 

Veikkaus” budskap. ..................................................................................... 50	
Figur 13	 Uppfattningen kring ”Kaikki tai ei mitään:s ” vinstfrekvens och 

slumpmässighet. .......................................................................................... 51	
Figur 14	 Uppfattningen kring ifall det anses både smidigt och lönsamt  
 att spela Veikkaus Express. ......................................................................... 52	
Figur 15	 Förtydligande av Veikkaus reklamer & marknadsföring av 

penningspelskonsumtion i positiv anda. ..................................................... 52	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

FÖRKORTNINGAR 

 

LottL   Lotterilag 23.11.2001/1047 

TobakL  Tobakslag 549/2016 

AlkL   Alkohollagen 8.12.1994/1143 



 

 

1 

1 INTRODUKTION 

1.1 Allmänt 

Penningspelskonsumtion och deltagande i lotterier, är inget nytt samhälleligt fenomen1. 

Lotteri definieras som en verksamhet var deltagarna, med eller utan insats, har möjlighet 

att vinna en vinst som är betydligt större än deras egna satsning.2 Vinstmöjligheten är 

slumpmässig i samtliga pengaspel. Distinktionen mellan penningspel och lotterier är att 

deltagaren i penningspel innehar en möjlighet att mot vederlag, vinna pengar och 

vinstsannolikheten är slumpmässig.  Penningspel kan således definieras som en form av 

lotteri.3  

För många, är spelkonsumtionen ett viktigt, såväl trivsamt och socialt nöje. Trots detta 

har spelandet sina negativa effekter. Spelkonsumtionen som inletts rent utav nöje, kan 

för en del utvecklas till ett spelberoende. De spel som har högst beroendeframkallande 

effekt är de så kallade ”snabba spelen”. Till denna kategori tillhör följande spelformer; 

spelautomater, skraplotter, snabblotterier, spelkonsumtion på virtuella plattformar och 

kasinospel. Dessa har en gemensam nämnare – de kan skapa en beroendeframkallande 

energistimulans hos konsumenten. Denna stimulans är även en bidragande faktor 

bakom uppkomsten av spelmissbruk. Spelberoende betraktas i dag vara ett 

folkhälsoproblem, som kan medföra ogynnsamma effekter på den psykiska och fysiska 

hälsan samt ge upphov till finansiella svårigheter.4  

1.2 Penningspelskonsumtionen i Finland 

År 2011 spelade finländarna i genomsnitt 2,2 spel per år.5 I Finland spelar 

penningspelkonsumtionen en signifikant och synlig roll i finländarnas dagliga liv – var 

såväl lotto, skraplotter och spelautomater är tillgängliga så gott som i varje gatuhörn.6   

I Finland utförs med jämna mellanrum studier, vars syfte är att kartlägga finländarnas 

spelbeteende, attityder gentemot pengaspel samt förekomsten av spelproblem. Enligt en 

studie som utfördes 2011, konstaterades att 78 procent av deltagarna, i åldern 15–74 

spelat någon form av pengaspel under de senaste 12 månaderna. Bland dessa uppgav 12 

procent sig ha spelat flera gånger i veckan och en tredjedel en gång i veckan. De mest 

                                                
1 Castren, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti T (2013) s.1. 
2 Nordell (2004) s. 72. 
3 Lotteriförvaltningen (2017)  
4 Oritz (2006) sid. 18. 
5 Turja, Halme, Mervola, Järvinen-Tassopoulos (2011) s.6. 
6 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.717. 



 

 

2 

frekvent spelade spelen bland finländarna var Veikkaus Lotto, Joker, Vikinglotto, 

Veikkaus skraplotter och deltagande i pengaspel via spelautomater.7 

Försäljning av penningspel regleras främst i finska lotterilagen. Lotterilagstiftningens 

främsta syfte är att minimera de negativa effekter som penningspel kan ge upphov till, 

inte enbart för den enskilda individen – utan även för det finska samhället. Enligt LottL. 

ska ett visst rättsskydd garanteras för de deltagande parterna och ohederliga förfaranden 

och överträdelser motarbetas. Utöver detta ska de ekonomiska, sociala och 

hälsorelaterade skadeverkningar som är förknippade med penningspel minimeras. För 

att lagstiftningen ska uppfylla sitt uppställda syfte och minimera de oönskade effekter 

som penningspel förorsakar, har ett flertal bestämmelser införts i den gällande 

lotterilagen.8 

1.3 Bedrivande av försäljningsverksamhet av penningspel i Finland 

Konkurrensrätten har tre huvudsakliga funktioner. Dess primära roll har en 

samhällsekonomisk karaktär, dvs. att upprätthålla en effektiv och fungerande 

konkurrens på marknaden. Dess sekundära funktion, strävar till att skydda konsumenter 

och den rådande konkurrensen mellan marknadens aktörer. Dessa två funktioner kan 

konstateras ha ett närgående samband, i och med att konsumenternas intressen skyddas 

genom att det råder en fungerande konkurrens på marknaden. T.ex. förhindrar en fri 

konkurrens konsumenter från att hamna betala överpris för de produkter och tjänster 

som erbjuds på marknaden och företagen är tvungna att upprätthålla ett varierande 

utbud. Däremot är det även nödvändigt att begränsa den fria handeln på marknaden, 

vilket utgör konkurrensrättens sista funktion. Genom konkurrensbegränsningar strävar 

man till att förhindra andra aktörer från att etablera sig på en specifik marknad. Detta 

har t.ex. tillämpats på produktmarknader som har konstaterade negativa effekter på 

konsumenters hälsa, som t.ex. alkohol och tobaksprodukter.9 Motsvarande restriktion 

har sedan 2017 även införts på penningspelsmarknaden som kommer behandlas i detta 

avsnitt.  

Monopolställning definieras som en möjlighet att förhindra fri och effektiv konkurrens 

på en specifik marknad. Den möjliggör även att aktören kan verka fritt på marknaden 

utan influenser av övriga externa parter som t.ex. konkurrenter, leverantörer och 

konsumenter. En dominant marknadsposition möjliggör även att monopolsinnehavaren 

                                                
7 Turja, Halme, Mervola, Järvinen-Tassopoulos (2011) s.6. 
8 Lotteriförvaltningen (2017) 
9 Nordell (2004) s. 20-21. 



 

 

3 

kan utnyttja sin makt, utan att förlora marknadsandelar. Monopolställning kan beviljas 

aktörer som innehar en dominant eller exklusiv rätt på en specifik marknad, antingen på 

nationell eller regional nivå. Aktören kan tack vare sin dominanta ställning, påverka 

bland annat prisnivån och konkurrensen på en viss marknad.10  

Den finska penningspelsmarknaden bedrivs sedan 1.1.2017, genom ett statligt ägt 

monopol, via spelaktören Veikkaus. Tanken bakom ibruktagande av detta system, är att 

minimera penningspelskonsumtionen negativa effekter på samhällsnivå. Detta är i 

enlighet med vad som stadgas i finska lotterilagens (LottL) 3:e kapitel, 11 §. Enligt 

bestämmelsen, innehar det statligt ägda bolaget Veikkaus, ensamrätt sedan januari 2017 

att arrangera och marknadsföra penningspel i Finland. Således bedrivs finska 

penningspelsmarknaden numera genom en motsvarande marknadsstruktur som 

tillämpas på alkoholförsäljningen i Finland. 

1.4 Marknadsföring av penningspel i Finland 

Marknadsföring är ett viktigt verktyg vid bedrivande av försäljningsverksamhet. Utöver 

det, krävs det att en fri samt rättvis konkurrens råder på marknaden. För att denna helhet 

ska kunna fungera, krävs marknadsregler. Helheten regleras genom rättsområdet 

marknadsrätt. Rättsområdet främsta funktion är att reglera marknadsföringsaktiviteter 

och marknadskonkurrens. Marknadsrätten omfattar bestämmelser gällande rättsliga 

restriktioner angående bolagens sätt att agera på marknaden. Rättsområdet innefattar 

bland annat regler kring företagsetablering, produktprissättning, konkurrens, 

marknadsföring, produktsäkerhet mm.11 Genom marknadsrätt strävar man juridiskt till 

att garantera en tillbörlig och effektiv konkurrens på marknaden och att konsumenterna 

förses med ett tillräckligt omfattande skydd.12 

 

I och med spelbolagens fusionering år 2017, innehar spelbolaget Veikars ensamrätt att 

bedriva försäljningsverksamhet samt rätten att marknadsföra spelprodukter i Finland. I 

och med spelprodukternas beroendeframkallande karaktär, är lotterilagstiftningens 

främsta målsättning att minimera de negativa effekter som konsumtionen av dessa spel 

kan medföra. För att uppnå denna målsättning, begränsas även spelens marknadsföring. 

                                                
10 Hiltunen, Kuoppamäki, Laine (2013) s.45. 
11 Melin (2009) s.13. 
12 Bärlund, Nybergh, Petrell (2013) s. 437 
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Genom detta vill lagstiftaren förhindra förekomsten av sådan marknadsföring som 

uppmuntrar till spelkonsumtion. 

I enlighet med vad som stadgas i lotterilagens 3:e kapitel, § 14 b, får spelaktören Veikkaus 

enbart marknadsföra bolaget och sina spelprodukter, på ett sådant sätt att det inte 

gynnar sådant spelande som ger upphov till såväl finansiella, sociala och hälsomässiga 

skadeverkningar. Utöver detta får inte heller dessa säljfrämjande aktiviteter riktas mot 

minderåriga i samhället. Det stadgas ytterligare att ”rikligt spelande” inte får framföras 

på ett positivt sätt i marknadsföringen. På ett motsvarande sätt får inte ett måttligt 

spelbeteende eller avstående från spelkonsumtion framföras på ett negativt sätt. Det är 

även marknadsföring av penningspel som är forskningsobjektet i denna avhandling.  

1.5 Syfte  

Denna avhandling ämnar kritisk analysera den finska lotterilagstiftningens 

bestämmelser beträffande marknadsföring av penningspel i Finland. Intentionen är att 

kartlägga ifall den rådande regleringen utgör ett tillräckligt effektivt verktyg för att 

förhindra dylik marknadsföring av penningspel, som uppmuntrar till sådan 

spelkonsumtion som kan ge upphov till såväl negativa sociala, hälsomässiga och 

ekonomiska skadeverkningar och som man genom lagstiftning strävar till att förhindra. 

I och med lotterilagens främsta syfte är att förebygga dylik spelkonsumtion och skydda 

konsumenter från dess negativa skadeverkningar, är det essentiellt att 

marknadsföringen av dessa spel inte heller uppmuntrar till sådan konsumtion, som 

lagstiftningen strävar till att förebygga.   

Bestämmelserna som berör marknadsföring av ifrågavarande spel kommer således att 

evalueras, för att kunna påvisa ifall den gällande lagstiftningen är tillräckligt omfattande 

och effektiv, eller ifall den lämnar rum för tolkning. Målsättningen med fastställandet av 

eventuella ”gråzoner” i ifrågavarande bestämmelser, är att konstaterade 

tolkningsutrymmen skulle medföra att spelaktören Veikkaus Ab principiellt kunde 

kringgå lagstiftningen och genom detta, bedriva marknadsföring som strider mot 

lotterilagstiftningens föreskrifter. Detta skulle i sin tur innebära att lagstiftningens 

bestämmelser inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla sitt syfte. Detta skulle orsaka att 

spelaktören kunde marknadsföra sådan spelkonsumtion som både har negativa effekter 

för den enskilda individen och för samhället som helhet.   

I avhandlingen kommer det även att diskuteras kring gränsdragningen mellan laglig och 

olaglig marknadsföring av penningspel och ifall den gällande tillsynen av Veikars 
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marknadsföring är tillräcklig. Utöver detta kommer den nya monopolmodellen som 

tillämpas på marknaden att diskuteras. Förutom det ovannämnda, kommer 

marknadsföringens roll på en marknad som präglas och bedrivs av ett statligt ägt 

monopol att diskuteras. 

1.6 Juridisk problemformulering 

Under de senaste åren har marknadsföringen av beroendeframkallande produkter som 

t.ex. alkohol- och tobak, blivit allt striktare. Orsaken bakom den stränga regleringen är 

myndigheternas målsättning att minimera de individuella och samhälleliga negativa 

effekter som konsumtionen av dessa beroendeframkallande produkter medför. 

Lotterilagen har reviderats, men inte i samma utsträckning som alkohol- och 

tobakslagstiftningen.  

Problemformuleringen i avhandlingen är sålunda, ifall lotterilagstiftningens rådande 

utformning, de lege lata, beträffande marknadsföring av penningspel, är tillräcklig. 

Bestämmelsernas effektivitet kommer kritiskt granskas genom att analysera såväl 

ifrågavarande bestämmelser, marknaden samt spelbolagets marknadsföring. Ifall den 

bedrivna marknadsföringen konstateras vara i strid med lotterilagstiftningens 

bestämmelser, kan lagstiftningen konstateras ineffektiv och förmår inte i sin nuvarande 

form, uppfylla sitt syfte. Detta i sin tur skulle motivera en striktare reglering beträffande 

marknadsföringen av dessa spel. Dvs. genom att analysera den rådande rättsregleringen, 

de lege lata, strävar avhandlingen till att fastställa behovet av en eventuell framtida 

reform och således också analysera lagens eventuella framtida utformning, de lege 

ferenda. 

Ytterligare forskning inom området är av relevans i och med att uppmuntrad 

konsumtion av beroendeframkallande produkter genom marknadsföring, har negativa 

effekter på det finska samhällets välfärd.   

1.7 Avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka spelbolaget Veikkaus Ab:s 

marknadsföring av penningspel utifrån den finska lotterilagens bestämmelser. Och 

genom detta, undersöka ifall lotterilagen är tillräckligt omfattande för att uppfylla sitt 

syfte att minimera de negativa effekter som spelkonsumtion har på konsumenterna och 

på det finska samhället i helhet.  
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Denna avhandling är således avgränsad till att enbart undersöka forskningsfrågan ur ett 

nationellt, finskt perspektiv. Analysen baserar sig enbart på lotterilagstiftningens 

3.kapitel § 14 b. Orsaken bakom denna restriktion, är att Finland är det enda landet som 

begränsat penningspelverksamheten genom att bedriva marknaden genom ett statligt 

monopol. Således kommer konsumentlagstiftningens föreskrifter samt internationell 

lagstiftning berörande marknadsföringen av dessa spel, exkluderas. Då det är frågan om 

ett nytt och aktuellt forskningsområde, finns det inte heller några rättsfall som behandlar 

forskningsfrågan. Följaktligen, kommer problemformuleringen inte diskuteras utifrån 

rättsfall. Även internationella spelorganisationer samt virtuella spelplattformer, lämnas 

utan hänseende.  

Åland, som idag bedriver sin penningspelsmarknad genom spelbolaget PAF och således 

än så länge undantas från den finska monopolmodellen och den finska 

lotterilagstiftningen, kommer även uteslutas ur diskussionen. Avhandlingen kommer 

inte heller i omfattande mening behandla de moraliska och etiska frågeställningar som 

förknippas med penningspelskonsumtion.  

1.8 Struktur 

För att få en så omfattande uppfattning gällande problemområdet som möjligt, är 

avhandlingen indelad i totalt tio distinkta delar, inklusive introduktionsavsnittet ovan.  

I kapitel 2, kommer den tillämpade metoden för studien att presenteras.  

I kapitel 3, redogörs det kring finska penningspelsmarknaden. Syftet med detta är att 

specificera problematiken bakom spelen i sig och framhäva de negativa effekter som 

spelkonsumtionen medför det finska samhället. Spelprodukternas 

beroendeframkallande effekt, är en essentiell faktor vid argumenteringen för en striktare 

reglering.   

I kapitel 4 kommer det redogöras kring nuvarande lotterilagstiftningens utformning 

genom en genomgång av lagens förarbete, proposition RP 132/2016 rd. 

I kapitel 5 kommer det redogöras kring marknadsföring av penningspel. 

I kapitel 6 behandlar regleringen kring referensprodukterna tobak och alkohol.  

I kapitel 7, presenteras det förvärvade resultatet. 

I kapitel 8 analyseras det förvärvade resultatet. 
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I kapitel 9 diskuteras forskningsfrågan utifrån tidigare forskning och det förvärvade 

resultatet.  

I kapitel 10 presenteras slutligen studiens slutsatser och i kapitel 11, förslag till fortsatt 

forskning. 

I följande avsnitt kommer den tillämpade metoden att presenteras.   
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2 METOD 

Syftet med denna avhandling är att analysera den finska lotterilagstiftningens 

bestämmelser beträffande marknadsföring av penningspel, för att kunna identifiera 

eventuella tolkningsutrymmen i de gällande bestämmelserna. Dylika 

tolkningsutrymmen kunde möjliggöra kringgående av lagens bestämmelser. Ett dylikt 

konstaterande skulle motivera en striktare reglering gällande marknadsföringen av 

penningspel i Finland. Ifall spelaktören konstateras bedrivit sådan marknadsföring som 

är i strid med lotterilagstiftningens föreskrifter, kan det konstateras att lagen i sin 

nuvarande form, inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla sitt syfte. Vilket i sig också 

motiverar en striktare reglering beträffande marknadsföring av dessa spel.   

Denna avhandling är skriven ur ett rättsdogmatiskt perspektiv, dvs. utifrån de rådande, 

positiva rättsnormerna. 13 I och med att rättsdogmatisk forskning analyserar rättsregler, 

baserar sig forskningen på tidigare rättsdogmatik.14 Rätten anses bestå av givna 

rättsnormer. Denna rättsuppfattning kallas även för normativism vars största 

förespråkare var Hans Kelsen. Enligt normativismen kan varje enskild rättsnorms 

validitet fastställas genom en annan, högre rättsnorm. Samtliga rättsnormer härleds 

slutligen till så kallande grundnormer, vilka är kritiska för att samhället ska kunna 

fungera.15 Rättsnormerna kan även anses utgöra en social ordning. Med detta avses att 

rättsnormerna blir tillämpade genom mänskligt beteende, vilket möjliggör modifiering 

av normernas innehåll. H.L.A. Hart förklarade detta fenomen med ”rules of 

recognition”. Enligt Hart var detta fenomen kritiskt för rättsreglernas uppkomst och 

efterlevnad. Däremot är det märkbart, att även om rättsnormer modifieras eller t.o.m. 

bortses i det mänskliga beteende, utgör det trots allt en sorts referensram för det 

mänskliga handlandet. Således torde samhället sträva att uppnå en fungerande 

kombination mellan rättsnormer och handlingssätt. I och med att rätten anses vara ett 

psykiskt fenomen, vars rättsnormer förekommer i tolkningshandlingar, skapas en 

dualistisk rättssyn. D.v.s. rätten utgörs av såväl rättsnormer och det mänskliga 

beteendet. Dessa återspeglar i sin tur varandra.  Rättsnormerna förtydligas, åskådliggörs 

och modifieras genom tillämpning.16 

 

                                                
13 Klami, 1984: s. 5 
14 Klami, 1984: s. 96 
15 Klami, 1984: s. 9 
16 Klami, 1984: s. 9–11 
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Det finns även en rad epistemologiska frågeställningar som berör kunskapen kring 

rätten. Rätten kan anses vara en form av tolkad kunskap vilket i sin tur är förknippad 

med sanningsbegreppet. Det existerar ett flertal teorier som berör detta begrepp. 

Koherens-, korrespondens- och konsensusteorin är exempel på några av dessa teorier. 

Enligt koherensteorin prövas verklighetsgraden av en bestämmelse, genom att en sats 

jämförs med en annan. Ifall fraserna kan anses motsvara varandra, kan dessa 

rättsnormer konstateras sanna. Med andra ord föreligger det koherens mellan satserna, 

vilket förklarar namnet. En motsvarande teori är korrespondensteorin. Enligt denna 

teoretiska ram, jämförs bestämmelserna mot observationer. Ifall satserna ifråga kan 

anses motsvara realiteten, kan dessa anses vara sanna.  Slutligen finns det en så kallad 

konsensusteori. Utifrån denna teori, utgörs riktigheten utifrån mänskliga auditorium. 

D.v.s. sanningen fastställs utifrån människans sociala, rationella och kognitiva 

förutsättningar.17 Denna avhandling baserar sig främst på korrespondens och 

konsensusteorin. Konsensusteorin tillämpas främst i avsnitt 4 och 5 vid analysen av 

rättsreglerna, medan korrespondensteorin används i avsnitt 8 då fallstudien 

presenteras. 

 

Som ovan fastställts, anses rättsnormerna ofta som givna, men kan modifieras genom 

tillämpning. I denna avhandling är strävan att fastställa ifall lotterilagstiftningens 

rättsnormer beträffande marknadsföring av penningspel motsvarar realiteten. Genom 

att kritiskt analysera den rådande lotterilagstiftningens 3 kapitel. § 14 b, beträffande 

marknadsföringen av penningspel i Finland, kan eventuella tolkningsutrymmen 

identifieras och behov av eventuell rättslig revidering fastställas. I och med att den finska 

penningspelsmarknaden genomgått större strukturella förändringar, syftar 

avhandlingen till att påvisa, ifall den rådande rättsliga regleringen är applicerbar på den 

nya marknadsstrukturen. Dvs. ifall de rådande rättsreglerna är tillräckligt omfattande 

och effektiv för att uppfylla sitt syfte.  Denna avhandling syftar således till att kritiskt 

analysera den rådande rättsliga regleringen, de lege lata, gällande marknadsföring av 

penningspel. Baserat på denna rättsdogmatiska analys, dras sedan slutsatser beträffande 

behovet av en striktare framtida reglering, dvs. gällande den framtida rättsliga 

regleringen, de lege ferenda. Således utgår avhandlingens problemområde från den 

rådande rättsliga regleringen, de lege lata, för att kunna dra slutsatser kring rättsliga 

bestämmelsens framtida implikation. Detta utförs främst genom att bedöma behovet av 

                                                
17 Klami, 1984: s. 12–13. 
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en striktare framtida reglering av de ifrågavarande rättsreglerna. Dvs. behovet av en 

striktare framtida rättsliga implikation, de lege ferenda.  

 

För att förvärva tillräcklig information beträffande behovet av en striktare reglering, dvs. 

evaluera behovet av en striktare framtida reglering av problemområdet, de lege ferenda, 

utförs även en mindre fallstudie. Grundtanken är att identifiera eventuella 

tolkningsutrymmen i de lege lata, som skulle medföra behov för en striktare framtida 

rättslig implikation. Målsättningen med studien är att fastställa deltagarnas uppfattning 

kring spelaktörens marknadsföringsaktiviteter. Det förvärvade resultatet kan sedan 

jämföras med den rådande rättsliga situationen. Grundtanken är att identifiera 

eventuella tolkningsutrymmen i rättsreglerna som skulle minska på rättsreglernas 

effektivitet. Baserat på denna analys, dras sedan behovet av en striktare framtida 

reglering.  

Då det är frågan om en mindre studie, bestående av ett sampel på enbart 101 

observationer, bör inga definitiva slutsatser dras enbart på den förvärvade fallstudien. I 

och med att det är frågan om ett slumpmässigt sampel på över 30 observationer, kan 

samplet antas vara normalfördelat.18 Således kan sampelpopulationens uppfattning 

kring forskningsfrågan anses fungera som en representativ indikation över allmänhetens 

uppfattning. Det förvärvade resultatet kan alltså utgöra en hänvisning gällande den 

allmänna uppfattningen av situationen. Karaktärsdragen för de förvärvade 

observationerna, kommer att diskuteras i analysavsnittet. 

En normalfördelning är en symmetrisk form av en täthetsfunktion. Normalfördelningen 

fastställs utifrån två distinkta parametrar; dvs. väntevärdet och standardavvikelsen.  

Tack vare normalfördelningens symmetriska karaktär, är den symmetrisk kring sitt 

väntevärde. Det är alltså samplets väntevärde som avgör normalfördelningens 

mittpunkt. Väntevärdet i sin tur kan vara såväl positivt, negativt och noll. Då en 

fördelning (i detta fall samplet, ur en större population) fördelar sig symmetriskt kring 

sitt väntevärde, representerar detta sampel den hela populationens fördelning. 19  

I avhandlingen beaktas även den nya marknadsstrukturen och spelens 

beroendeframkallande effekt, då dessa är viktiga element vid argumenteringen för en 

                                                
18 Wahlin (2011) s.100 – 101. 
19 Wahlin (2011) s.100 – 101.  
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striktare rättslig reglering av marknaden. Marknadsstrukturen och spelens 

beroendeframkallande effekt, kommer främst analyseras utifrån tidigare forskning.  

Enligt vad som redogjorts för ovan, tillämpas såväl primära och sekundära källor för att 

analysera forskningsfrågan. Primära källorna utgörs av en mindre utförd fallstudie, 

beträffande konsumenters uppfattning kring spelbolagets marknadsföring. Sekundära 

källorna utgörs främst av rättsregler, rättsreglernas propositioner samt vetenskapliga 

artiklar. I och med att avhandlingen är utförd från ett rättsdogmatiskt perspektiv, är 

rättsreglerna de mest centrala källorna. Då det är frågan om ett relativt nytt 

forskningsområde, med mycket begränsad tidigare forskning, analyseras även behovet 

att striktare lagstiftning genom att analysera rättsreglerna gällande marknadsföringen 

av två referensprodukter - alkohol och tobak. Beträffande dessa produkter finns det mer 

omfattande forskning. I och med att penningspel har en konstaterad 

beroendeframkallande effekt, i likhet med alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter, 

är produkterna kompatibla och jämförbara.  

 
I och med att avhandlingen baserar sig på rättskällor, artiklar samt tidigare vetenskaplig 

forskning, kan källorna konstateras vara tillförlitliga och relevanta. 

 

2.1 Avhandlingens kontribution 

Syftet med avhandlingen är att kritiskt analysera lotterilagstiftningens bestämmelser 

beträffande marknadsföring av penningspel i Finland. Detta utförs genom att först och 

främst fastställa penningspelens beroendeframkallande effekt, vars konsumtion kan ha 

negativa effekter på konsumenters hälsa. Detta i sig, motiverar en strikt reglering av 

marknaden. Varefter tolkningsutrymmen identifieras i de rådande rättsreglerna. Genom 

att jämföra de rådande rättsreglerna med spelbolagets nuvarande 

marknadsföringsstrategi, kan förekomsten av överträdelser av lagen fastställas. Ett 

sådant konstaterande skulle medföra att ifrågavarande bestämmelser inte är tillräckligt 

omfattande och således möjliga att kringgå. Följaktligen kunde ifrågavarande 

bestämmelser konstateras ineffektiva och oförmögna i sin nuvarande utformning att 

uppfylla sitt syfte.  

Dylika konstateranden skulle således motivera en revidering av ifrågavarande 

bestämmelser 0ch skulle i sin helhet motivera en striktare reglering av föreliggande 

marknad. Avhandlingen erbjuder således en kritisk analys av det gällande 

penningspelssystemet samt lotterilagstiftningens bestämmelser kring marknadsföring 
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av dessa spel, som i sig kan utgöra grund för en striktare reglering gällande 

marknadsföringen av nämnda spel i Finland.  I följande kapitel följer en redogörelse över 

den finska penningspelsmarknaden.  
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3 FINSKA PENNINGSPELSMARKNADEN 

I detta avsnitt kommer det redogöras för den finska penningspelsmarknaden.  Syftet med 

avsnittet är att kartlägga hur marknaden ser ut idag och fastställa 

penningspelprodukternas beroendeframkallande effekt, vilket motiverar en striktare 

rättslig reglering – både gällande försäljningen och marknadsföringen av dessa spel. 

Detta avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av spelens beroendeframkallande 

effekt, varefter det kommer redogöras kring den finska spelkonsumtionen samt 

förekomsten av spelmissbruk i Finland.  

3.1 Penningspel och dess beroendeframkallande karaktär 

Penningspelsverksamheten i Finland har diskuterats aktivt i de finska medierna under 

de senaste åren. Speciellt har spelens beroendeframkallande karaktär och 

spelmissbrukets negativa effekter på finska samhället uppmärksammats. 

Frågeställningen är vad som utgör spelens beroendeframkallande effekt? Spelmissbruk 

är ofta baserad på såväl en vidskepelse och en vanföreställning. En spelmissbrukare 

tenderar framhäva sina vinster och åsidosätta sina förluster. År 2016 förlorade 

finländarna flera miljarder på spelautomater, vilket är det mest beroendeframkallande 

spelet, där spelaren tenderar glömma såväl tid och rum. Spelförlusterna var ungefär 800 

miljoner euro högre än vinsterna år 2016. En allmän uppfattning gällande 

penningspelsautomater är att de skulle fungera i omgångar. Men i verkligheten fungerar 

automaterna genom en slumpgenerator, vilket innebär att vinstmöjligheten inte ökar vid 

frekvent spelande. Forskning har påvisat att spelmissbruk har motsvarande 

karaktärsdrag som drogmissbruk. Båda har motsvarande effekter på konsumentens 

hjärna. Spelen generar generellt små vinster som spelaren ofta återanvänder för fortsatt 

spelkonsumtion. Det är även allmänt att spelaren nästan vinner en större vinst. Då 

vinsten upplevs vara inom räckhåll, höjs även sannolikheten att konsumenten fortsätter 

spela.20 

3.2 Spelmissbruk i Finland 

Finländarna är aktiva spelare då det kommer till penningspel. Detta är i sig inget nytt 

fenomen då människan länge konsumerat dylika spel.21  Penningspel spelar en 

signifikant och synlig roll i finländarnas dagliga liv var Lotto, skraplotter och 

                                                
20 Lehtinen (2017)  
21 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti (2013) s.1. 



 

 

14 

spelautomater är tillgängliga så gott som i varje gatuhörn.22 Däremot har den finska 

spelkulturen genomgått en större förändring under de senaste åren till följd av att 

spelutbudet utvidgats, diversifierats och övergått till internationella virtuella 

plattformar. Den tekniska utvecklingen är en av de främsta bakomliggande faktorerna 

som möjliggjort spelens övergång till virtuella plattformar.23 Det breda spelutbudet och 

den ökade tillgängligheten av spel, har även medfört att spelen blivit allt mer efterfrågade 

av konsumenterna.24 

 

Då de virtuella plattformarna ökat både tillgängligheten och utbudet av spel, har denna 

utveckling även medfört en del negativa effekter. Som påföljd av det ökade spelutbudet 

samt den ökade tillgängligheten av spel, har även problem förknippade med 

penningspelskonsumtion blivit mer förekommande i det finska samhället. I dagsläget 

har man möjlighet att spela allt mer frekvent och mer regelbundet än tidigare. Detta har 

i sin tur förorsakat att spelberoende blivit ett allvarligt samhälleligt välfärdsproblem, 

både på nationell och internationell nivå.25 Således strävar finska myndigheterna med 

hjälp av den nya monopolmodellen och lotterilagstiftningen, styra in den finska 

spelkonsumtionen på den nationella övervakade marknaden.  

 

Den finska spelkonsumtionen har diskuterats aktivt i de finska medierna under det 

senaste året, speciellt i samband med fusionen av de tre finska spelaktörerna. T.ex. 

diskuterades hasardspelsyndromets26 omfattande skadeverkningar under en konferens 

som ordnades av Ålands Penningautomatförening i oktober 2017. Enligt Madeleine 

Tagel, som fungerar som terapeut på Spelberoendeföreningen i Malmö, lever kring 80 

000 barn i Sverige med en förälder som lider av ett spelberoende. Märkbart beträffande 

detta påstående är att i Sverige råder fortsättningsvis fri konkurrens gällande försäljning 

av penningspel, vilket inte är situationen på den finska marknaden var ett 

monopolsystem nu tillämpas. Främsta problematiken bakom spelmissbruk är att det 

inte är lika märkbart som ett narkotika- eller alkoholberoende kan vara, vilket gör det 

utmanande för samhället att vidta åtgärder mot spelmissbruk i samhället. Barn kan 

påverkas på många sätt genom att leva med en förälder med spelmissbruk. Bland annat 

kan detta förorsaka stress för barnet. Vilket i sig kan förorsaka att barnet i framtiden 

drabbas av ett motsvarande missbruk, i likhet med barn till alkoholiserade föräldrar. 

                                                
22 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.717. 
23 Raisamo & Salonen AH (2013) s.544. 
24 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.1.  
25 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.1. 
26 Kliniska benämningen för spelmissbruk. 
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Personer med spelmissbruk tenderar även söka hjälp i ett betydligt senare skede än 

personer med andra missbruk, vilket innebär att personen kan vara i väldigt dåligt skick 

då hen beslutar sig för att söka hjälp. Det finns bland annat en mycket hög 

självmordsfrekvens hos personer som lider av spelmissbruk. Det är inte heller ovanligt 

att personer med ett spelberoende även lider av andra former av missbruk. I likhet med 

vad man har kunnat konstatera gällande alkoholmissbrukare, är det inte enbart spelaren 

själv som drabbas av de negativa konsekvenser som kan uppstå vid spelberoenden, utan 

även hens närstående drabbas. Detta har även en samhällelig effekt. Ur ett samhälleligt 

perspektiv, är det inte enbart sociala konsekvenser för samhället som förknippas med 

spelproblem, utan även ekonomiska.27  

 

Spelmissbrukets omfattande negativa effekter illustreras i figur 1.  För att illustrera 

hurudan ekonomisk effekt omfattande spelmissbruk kan ha på samhällelig nivå, är de 

årliga sociala kostnaderna i USA relaterade till spelproblem ca. 5 miljarder dollar.28 

 

 

  

   

 

 

 

   
 

Figur 1 Spelmissbrukets omfattande negativa effekter. 

 

År 2015 hade 3,3 procent av den finska befolkningen någon form och grad av 

spelberoende. Detta motsvarar ungefär 124 000 finländare. 29 Antalet spelmissbrukare 

hade således ökat sedan 2011, då motsvarande siffra var 2,7 procent, vilket motsvarade 

ungefär 110 000 finländare.30 Spelandet hade främst ökat bland kvinnor. Utöver detta 

hade penningspelande bland minderåriga minskat, till följd av att en åldersgräns på 18 

år intagits i finska lagstiftningen 2011.31 Spelberoende konstaterades även vara generellt 

                                                
27 Åström (2017)  
28 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.1. 
29 Salonen & Raisamo (2015) s. 3.  
30 Turja, Halme, Mervola, Järvinen-Tassopoulos, Ronkainen (2012) s.5. 
31 Salonen & Raisamo (2015): s.3. 



 

 

16 

mer förekommande hos män än hos kvinnor. I en opinionsmätning utförd av THL 2011, 

konstaterades en allt större andel av finländarna uppleva spelmissbruk som ett allvarligt 

samhälleligt problem. Dessa ansåg även att mängden spelproblem i Finland ökat under 

de senaste åren. Främsta problematiken beträffande spelproblem ansågs vara 

missbrukets ”osynliga” karaktär. 32  År 2015 betraktade ungefär hälften, 45 procent av 

finländarna, spelmissbruk som ett allvarligt problem i Finland. Motsvarande andel 2011 

var 69 procent, således kan en nedgående trend konstateras. 2015 var det även en lägre 

andel (47 procent) av finländarna, som ansåg att problemen förknippade med 

spelmissbruk skulle öka. Andelen var lägre än 2011, då 60 procent av finländarna ansåg 

att finska spelmissbruket följde en progressiv trend. 33 

 

Generellt sett var kvinnor mer negativt inställda mot penningspel än män. Gemensamma 

nämnare för personer som hade en positivare attityd gentemot penningspel var; ung 

ålder, lägre utbildningsnivå, lägre yrkesstatus och högre inkomstnivå. Personer som 

frekvent och planerat spelade penningspel, hade generellt en positivare attityd 

beträffande spelandet. Däremot tenderade personer som inte konsumerade 

ifrågavarande spel och spelmissbrukare, ha en negativare inställning beträffande spelen 

än den övriga befolkningen. Generellt sätt, var finländarna mer negativt inställda 

gentemot spelkonsumtion.34  

 

Trots att de flesta konsumenter inte får några negativa effekter av sitt spelande, kan 

överdriven konsumtion leda till ett flertal skadliga konsekvenser, inte enbart för 

konsumenten själv, utan även för hens närstående och för samhället i helhet.35 Det finns 

såväl psykologiska, fysiska, sociala problem relaterade till spelmissbruk. Dessa problem 

kan t.ex. leda till att personen antingen mister sitt jobb, sin relation, hamnar i juridiska 

tvister eller får en sämre livsnivå. Det är inte heller ovanligt att dessa personer 

konsumerar andra beroendeframkallande substanser eller lider av depressioner och 

ensamhet. De konstaterade negativa effekter som penningspelskonsumtion kan 

förorsaka, har även bidragit till att förebyggande av problem relaterad med 

penningspelskonsumtion, politiskt prioriteras i många europeiska länder. I Finland 

strävar man till att förebygga dessa negativa effekter genom att bedriva 

penningspelsverksamheten genom ett statligt ägt monopol. 36  

                                                
32 Raisamo, Salonen (2013) s. 456. 
33 Salonen & Raisamo (2015) s.10. 
34 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s 1-8. 
35 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.1. 
36 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.716-717. 
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Som konstaterades i det tidigare avsnittet, är spelmissbruk ett betydligt mer omfattande 

problem. Speciellt närstående drabbas hårt av spelarens spelmissbruk.  Med närstående 

avses i detta hänseende en person i spelarens, nära omgivande miljö. Ofta är spelaren en 

nära vän till den närstående. Enligt forskning inom området, uppger en femtedel av 

deltagarna att de har en nära bekant som lider av ett spelberoende. Detta resultat 

indikerar att spelmissbruk har mycket omfattande negativa effekter. 37 

 

Rapporter från den finska hjälplinjen för spelberoende, Peluuri, påvisar också att av 

samtliga inkommande samtal under år 2012, kom 34 procent av samtalen av personer 

som uppgavs vara närstående till spelaren. Enligt en studie utförd av Svensson (2013) 

påvisades att närstående till spelmissbrukare hade mera finansiella svårigheter än andra 

personer. Dessa hade ofta indirekt finansierat spelarens spelkonsumtion genom att låna 

pengar åt personen. Personerna hade lånat spelaren pengar i tron att hen skulle använda 

pengarna för att betala räkningar etc. Detta var däremot sällan fallet, då personen istället 

använt pengarna till att spela. Spelmissbrukare tenderade även hamna ut för våld mer 

frekvent än andra personer.38  

 

3.3 Finländarnas penningspelskonsumtion  

2015 hade 80 procent av finländarna spelat någon form av penningspel under det senaste 

12 månaderna.39 Motsvarande procent andel var år 2014, 78 procent. År 2014 tenderade 

män vara aktivare spelare än kvinnor. 83 procent av männen uppgav att det spelat 

pengaspel under det senaste året, medan motsvarande andel för kvinnor var 73 procent. 

De mest aktiva spelarna var i åldern 25–34 år. 40 Trots att spelmissbruk tenderar vara 

mer förekommande hos män, tenderar spelberoenden uppkomma snabbare hos 

kvinnor.41 Leda, ensamhet och isolering, är framkommande orsaker bakom kvinnors 

spelkonsumtion.42  

 

Genom forskning har man kunnat fastställa, att den demografiska grupp som har högst 

benägenhet att bli spelmissbrukare är yngre män med lägre utbildningsnivå (under 12 år 

av utbildning). Främsta orsaken bakom varför just denna demografiska grupp är mera 

                                                
37 Salonen AH, Castrén S, Alho H & Lahti T (2014) s.1-8. 
38 Salonen AH, Castrén S, Alho H & Lahti T (2014) s.1-8 
39 Salonen & Raisamo (2015): s.3. 
40 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.718. 
41 Raisamo, Salonen (2013), s.545 
42 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.7 
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utsatt, är att dessa tenderar karakteristiskt sätt aktivt söka efter sinnesförnimmelser. 

Vilket medför att de lättare utvecklar ett spelberoende. Majoriteten (57,1 %) av 

spelmissbrukarna har en lägre utbildningsnivå. Man har även kunna konstatera ett 

samband mellan hög alkohol- och nikotinkonsumtion och spelberoende. 

Spelmissbrukare tenderar även generellt sätt lida av såväl depression och ensamhet. 

Detta har man kunnat konstatera i och med att majoriteten (66,9 procent) av de personer 

som lider av spelberoende, är varken gifta eller lever i någon parrelation. Såväl den ökade 

tillgängligheten och det breda utbudet av spel, är triggande faktorer som ökar mängden 

spelmissbruk i Finland. Därmed måste man komma på effektivare sätt att förhindra 

uppkomsten av spelberoenden på nationell nivå.43  

 

Som konstaterat i ett tidigare avsnitt, hamnar ofta både spelaren och hens närstående i 

ekonomiska svårigheter, till följd av personens spelmissbruk. En bakomliggande faktor 

är att spelmissbrukare generellt tenderar konsumera en större mängd pengar på spel i 

veckan, än andra konsumenter.44 Personerna har ofta höga utgifter relaterade till sin 

spelkonsumtion, som ofta överskrider 21 euro i veckan.45 Spelmissbrukare tenderar inte 

vara medvetna om hur mycket medel de sätter på sin spelkonsumtion.  Detta är en följd 

av att de tappat kontrollen över sitt spelande och förnekar sitt beroende.46 

 

Andra förekommande fenomen hos personer med spelmissbruk är att de jagar sina 

förluster och har en hög spelfrekvens. Detta leder till att de tenderar spela över sina 

tillgångar och således blir tvungna att låna pengar för att fortsätta finansiera sin 

spelkonsumtion. Sociala effekter som är relaterade till de ovanstående fenomenen är 

hälso- och finansiella svårigheter, känsla av skam och kritik av andra. Dessa fenomen 

upplevdes främst av personer som frekvent spelande penningspel. Hur olika effekter 

uppfattas, är beroende på den nationella regleringen av penningspel i det specifika 

landet, t.ex. reglering av tillgängligheten.47  

 

Alla spel har inte lika beroendeframkallande effekt. Spelautomater, Casinon och 

Internet hasardspel hör till kategorin mycket beroendeframkallande spel. Spelautomater 

och skraplotter har en stark koppling till spelmissbruk i jämförelse med andra spel, 

speciellt i Finland.  Spelautomater är det mest konsumerade spelet bland 

                                                
43 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.5-6 
44 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.5-6 
45 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.716-717. 
46 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013), s.7 
47 Raisamo, Mäkelä, Salonen & Lintonen (2014) s.716–717. 
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spelmissbrukare. Orsaken bakom automaternas beroendeframkallande effekt är att det 

ofta finns jämnt utspridda i b.la. varuhus, restauranger, kiosker och casinon. 90 % av 

spelmissbrukarna uppger att de spelar på spelautomater. Det är ett spelalternativ var 

spelaren alltid upplever sig ha en ren chans att vinna varje gång hen spelar -  till skillnad 

från övriga spel i samma kategori. Skraplotter spelas också mer frekvent av spelare med 

spelproblem (62,3 procent). Gränsen mellan överdrivet spelande och spelberoende är 

mycket liten, i och med att överdrivet spelande lätt kan övergå till ett spelberoende. 

Därmed är det relevant att identifiera de demografiska grupper som har den högsta 

benägenheten att bli spelberoende.48  

 

Regelbundenhet är en ytterligare faktor som kan uppmuntra till ett mer frekvent 

spelande, som t.ex. olika Lottodragningar. Lotto hör även till de spel som spelas aktivt i 

Finland och sker regelbundet, en eller flera gånger i veckan. Dess beroendeframkallande 

effekt beror främst på spelets karaktär. Utöver detta uppmuntrar lottodragningarnas 

höga vinster till spelkonsumtion. Trots lottodragningars regelbundna karaktär, tenderar 

spel som t.ex. spelautomater och skraplotter, ha en högre beroendeframkallande effekt.49   

 

Spelutbudet inverkar på mängden av konsumenters spelande. Såväl spelkulturen och 

spelutbudet uppmuntrar till regelbundet spelande. Andelen spelmissbrukare är större i 

Finland än i övriga Europa. Således finns det orsak att se över det finska spelutbudet för 

att minimera de negativa effekter som de har på det finska samhället. 50 Genom den 

finska lotterilagen, strävar man till att minimera de negativa effekter som rikligt 

spelande kan ge upphov till. I nästa avsnitt kommer det redogöras för arrangerande av 

penningspelsverksamhet i Finland.  

 

                                                
48 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013) s.7 
49 Castrén, Basnet, Salonen, Pankakoski, Ronkainen, Alho & Lahti, (2013) s.7 
50 Salonen & Raisamo (2015) s.3. 
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3.4 Arrangerande av penningspelsverksamhet i Finland 

Det var under 2015, som en arbetsgrupp 

tog fram förslaget till att de tre finska 

spelbolagen Fintoto, Ray och Veikkaus 

skulle sammanslås och att 

penningspelsverksamheten i Finland i 

fortsättningen skulle bedrivas genom ett 

statligt ägt monopol.51  

 

 

 
Figur 2 Sammanslagningen av de tre finska spelbolagen i januari 2017. 

 

Spelbolagens fusion verkställdes den 1.1.2017, då spelaktörerna fusionerades till ett nytt, 

enhetligt spelbolag – Veikkaus (se figur 2). 52  I och med fusionen, innehar nya 

spelaktören Veikkaus ensamrätt att arrangera penningspel i Finland.  De förvärvade 

medlen tillfaller fortsättningsvis stödjandet av allmännyttig verksamhet. Finländarna 

tenderar vara positivt inställda gentemot penningspelsmonopolen och dess begränsande 

effekt.53 

 

Medan Finland strävar till att begränsa konkurrensen på penningspelsmarknaden, 

strävar andra länder som t.ex. Sverige, till att öka konkurrensen genom en friare 

marknad. Finland är för närvarande det enda landet i Europa som bedriver sin 

penningspelsverksamhet genom ett monopol. I Finland anses monopolsystemet vara det 

effektivaste sättet att minimera och förhindra de negativa effekter som spelen kan ge 

upphov till. Monopolmodellen anses även vara det effektivaste sättet att garantera, att 

den förvärvade medlen tillfaller allmännyttiga ändamål.54 De förvärvade medlen ska 

fortsättningsvis fördelas enligt den tidigare modellen; dvs. att 53 procent av medlen 

tillfaller spelbolagets nuvarande förmånstagare, 43 procent penningautomatföreningen 

förmånstagare och resterande 4 % till Fintotos förmånstagare.55  Utöver detta anses 

modellen vara det effektivaste sättet för Finland att kunna konkurrera med 

                                                
51 Von Kreamer (2015)  
52 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.8. 
53 Salonen & Raisamo (2015): s.10. 
54 Harald (2015)  
55 Social & Hälsovårdsministeriet i Finland (2016) 
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internationella spelbolag, som lockar till sig allt mer finländare. Konkurrensaspekten är 

viktig, då prognoser påvisar att utländska aktörer kommer få en allt större 

marknadsandel. Utländska spelbolag beräknas stå för ungefär 20 % av marknaden i såväl 

Finland och Sverige. Huruvida det åländska spelbolaget; Paf, borde anslutas till det 

finska monopolet är ännu oklart. Främsta orsaken varför åländska bolaget lämnades 

utanför fusionen är att största delen av spelaktörens verksamhet sker utomlands. Medan 

Veikkaus verksamhet enbart bedrivs inom landets gränser. 56 

Tillsvidare är Finland relativt ensam med tillämpningen av ett monopolsystem. I länder 

som t.ex. Italien, Danmark och Frankrike tillämpas ett licenssystem i syftet att öka 

konkurrensen på penningspelsmarknaden.  Däremot förutsätts det att licenstagaren 

beskattas i licenslandet och att licenstagaren följer landet spelansvars- och 

marknadsföringsregler. Sverige funderar även på att börja tillämpa ett motsvarande 

licenssystem, men motivet att återta kontrollen på spelmarknaden genom att utesluta 

oseriösa konkurrenter. Licenssystemet anses vara ett passligt alternativ även för Finland, 

då utländska spelbolag redan har en stor marknadsandel i Finland. Genom detta system 

skulle man kunna garantera att aktören även blev beskattad i Finland och såldes också 

garantera att de förvärvade medlen skulle tillfalla allmännyttiga ändamål.57 

Regleringen kring arrangerande av penningspelsverksamhet i Finland finns i 

lotterilagens 3. kapitel. Veikkaus Ab definieras i lotterilagens 3.kapitel 12 §, som ett 

statligt ägt aktiebolag. Enligt lagens bestämmelser ska bolaget bedriva en 

penningspelsverksamhet var spelarnas rättsskydd garanteras. Genom lagen strävar man 

alltså till att förhindra såväl bedrägerier och brott. Man strävar även till att förebygga de 

sociala, ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet kan ge upphov 

till. För att garantera att spelaktören bedriver verksamheten i enlighet med vad som 

stadgas i lotterilagen 3.kapitel, har ett förvaltningsråd utsetts. Förvaltningsrådets 

främsta syfte är att övervaka penningspelsverksamhet, för att garantera att 

verksamheten sköts enligt lagens 3.kapitels föreskrifter. Utöver detta ska de befrämja 

samrådet mellan spelaktören och dess intressenter. Veikkaus verksamhetsområde har 

däremot begränsats till att enbart omfatta penningspel. Bolaget får således inte 

arrangera annan lotteriverksamhet. Dessa restriktioner finns stadgade i lotterilagens 

3.kapitel 13 b §.  

 

                                                
56 Harald (2015)  
57 Harald (2015)  
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Regeringens tanke var att de negativa effekterna, som kan uppstå från 

penningspelsverksamhet, skulle förebyggas effektivare ifall verksamheten sköttes av ett 

enskilt, statsägt bolag, än av tre individuella spelaktörer. Utöver detta ansåg regeringen 

att bolaget på detta sätt kunde inrikta konsumenterna mot mindre 

beroendeframkallande spel. I ett monopolsystem är det även lättare för myndigheterna 

att föra en politik var spelmissbruk skulle förebyggas effektivare. På detta sätt skulle även 

företaget kunna erbjuda konsumenterna ett verktyg som kunde underlätta dem att hålla 

spelandet under kontroll. Exempel på dylika verktyg är t.ex. hjälpmedel var personen 

kan följa med, begränsa eller avsluta sin spelkonsumtion. Verktygens effektivitet 

garanteras då de är obligatoriska för samtliga konsumenter. Ett system var man effektivt 

förebygger spelberoenden, minskar man de negativa effekter som de har för såväl 

individen och samhället.  

 

Syftet med de tidigare avsnitten har varit att redogöra för bedrivandet av 

penningspelsverksamhet i Finland samt finländarnas spelkonsumtion och spelmissbruk. 

Intentionen med detta har varit att fastställa spelens negativa, samhälleliga effekter för 

att sedan kunna diskutera behovet för en striktare reglering av den finska 

penningspelsmarknaden. I följande avsnitt kommer själva forskningsobjektet för denna 

avhandling att diskuteras, dvs. den nuvarande utformningen av den finska 

lotterilagstiftningen.   
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4 FINSKA LOTTERILAGEN – DE LEGE LATA 

Lotterilagstiftningens primära funktion är att förhindra spelkonsumtionens sociala 

skadeverkningar. Lagstiftaren har således ansett att den existerar ett allmänt 

samhälleligt intresse, att strikt reglera förutsättningarna för arrangerande och 

marknadsföringen av lotterier och penningspel. 58 I detta avsnitt kommer det redogöras 

kring nuvarande utformningen av lotterilagstiftningens bestämmelser. Speciellt 

beträffande arrangering och marknadsföring av penningspel i Finland. Denna 

redogörelse baserar sig på finska förarbetet, RP 132/2016 rd.  

4.1 Lotterilagens proposition RP 132/2016 rd 

Lagstiftningen gällande penningspelsverksamhet regleras genom nationell lagstiftning 

och har således inte harmoniserats inom Europeiska Unionen. Främsta orsaken bakom 

att ingen harmonisering skett gällande penningspelsmarknaderna inom EU, är att det 

konstaterats finnas betydliga kulturella, religiösa och moraliska skillnader mellan 

medlemsstaterna, förknippade med penningspelsprodukter. 59 

 

Syftet med den gällande lotterilagstiftningen är att den ska minimera de 

skadeverkningar som penningspelkonsumtion kan ha för både den enskilda individen 

och för det finska samhället i helhet. Kring 3 procent av den finska befolkningen har mist 

kontrollen om sin spelkonsumtion och lider sålunda av ett spelberoende. För att 

förebygga de negativa ekonomiska, hälsomässiga och sociala effekter som 

spelkonsumtionen kan medföra, har den finska penningspelsmarknaden sedan länge 

bedrivits genom ett uppskattat monopolsystem. I ett flertal år bedrevs marknaden av tre 

spelbolag, som simultant innehade en marknadsandel av den finska spelmarknaden. I 

och med årsskiftet 2016–2017 reducerades antalet aktörer till enbart ett bolag. I dag 

sköts således den finska spelmarknaden utav enbart en aktör – Veikkaus Ab. Syftet med 

sammanslagningen är att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeeffekter som 

spelkonsumtionen ger upphov till, minimeras. Utöver detta anses detta vara det 

effektivaste sättet för att kunna garantera att spelkonsumenternas rättsskydd 

garanteras.60  

Trots sammanslagningen, tillfaller de förvärvade medlen, fortsättningsvis allmännyttiga 

ändamål. Dvs. till att t.ex. understöda forskning, konst, idrott, ungdomsarbete etc. 61 I 

                                                
58 Nordell (2004) s. 72. 
59 RP 132/2016 rd. s. 18-19. 
60 RP 132/2016 rd. s. 6, 12. 
61 RP 132/2016 rd. s. 14. 
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lagens proposition uppges spelens allt snabbare karaktär samt den ökade försäljningen 

genom virtuella distributionskanaler vara en av drivkrafterna bakom det nya 

monopolsystemet. Med andra ord har både spelutbudet utvidgats och spelupplevelsen 

förändrats. Genom att marknaden bedrivs av enbart en aktör, strävar man på 

myndighetsnivå att minimera risken för både nationell och internationell konkurrens. 

Vid uppkomsten av internkonkurrens (som vore möjlig vid ett trepartmonopolsystem) 

uppstår risken för ökad marknadsföring av spelen. Vilket i sin tur kan uppmuntra till 

konsumtion av spelen – vilket strider mot lagstiftningens syfte, att minimera de 

skadeverkningar som penningspelkonsumtion kan ge upphov till. Förhoppningen med 

att bedriva marknaden genom en ett enda bolag, är således att minimera behovet att 

marknadsföra penningspel i Finland, så att det inte uppmuntrar till konsumtion och 

strider mot lagens syfte.62  

Ett omfattande problem i hela Europeiska Unionen, är konkurrensen av Internationella 

spelaktörer. Internationella (främst virtuella) spelbolag uppmuntrar genom sin 

gränsöverskridande marknadsföring även finska konsumenter att konsumera deras 

spelprodukter. Genom finska monopolsystemet, strävar myndigheterna till att 

koncentrera finländarnas spelkonsumtion till enbart det finska, övervakade spelutbudet. 

För att detta ska uppnås bör däremot det finska spelutbudet hållas uppdaterat och 

utvecklas i takt med de internationella spelbolagens spelutbud. Den nya 

marknadsstrukturen ställer även nya krav på den finska lotterilagstiftningen, då den inte 

har reviderats efter spelbolagens sammanslagning. 63 

Som främsta övervakningsväsen för finska penningspelsverksamheten samt 

marknadsföringen av spelprodukter och tjänster, fungerar fortsättningsvis 

Polisstyrelsen. Polisstyrelsen har behörighet att förbjuda lagstridig arrangering och 

marknadsföring av penningspel inom Finlands gränser. Främsta utmaningen för finska 

tillsynsorganet, är att övervaka sådan verksamhet som sker utanför landets gränser.  

Speciellt på internet erbjuds en avsevärd mängd penningspel, i form av virtuella 

spelsajter, som är riktade mot finska konsumenter. Dessa spel marknadsförs frekvent, 

inte enbart på Internet, utan även genom televisionsreklamer och genom sociala medier. 

Trots att det är internationella aktörer som står bakom marknadsföringen av 

penningspelen, riktar sig marknadsföringen över landets gränser och riktar sig således 

även till finska konsumenter. Tack vare Polisstyrelsen har överträdelser av finska 

                                                
62 RP 132/2016 rd. s.6.  
63 RP 132/2016 rd. s.7, 10. 
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lotterilagens bestämmelser gällande marknadsföring av penningspel minskat avsevärt. 

Speciellt marknadsföring i tryckt format har minskat. 64 Exempel på sådan 

marknadsföringsaktivitet som Polisstyrelsen strävat till att förhindra, är adresserad 

reklam och aggressiva marknadsföringsaktiviteter. Med oadresserad reklam avses 

sådan direkt kommersiell reklam, som konsumenten inte själv beställt. Ett exempel på 

obeställd reklam är direktadresserade beställningsblanketter, ifyllda 

donationsblanketter etc. Beträffande direkt reklam via e-post, krävs alltid konsumentens 

samtycke. Enda undantagen till denna huvudregel, är att konsumenten lämnat sina 

kontaktuppgifter vid köp av andra produkter som ingår i en näringsidkares sortiment, 

konsumenten inte motsatt sig att e-postadresserna används vid direktmarknadsföring, 

marknadsföringen berör motsvarande produkter som konsumenten köpt tidigare och 

det anges ett tydligt, enkelt och kostnadsfritt sätt att annullera framtida direkt reklam 

aktiviteter.65 Exempel på aggressiv, otillbörlig marknadsföring är sådan reklam som 

kan anses ha en märkbar inflytelse på konsumentens förmåga att fatta ett rationellt 

konsumtionsbeslut. Marknadsföringen medför således att konsumenten till följd av en 

aggressiv marknadsföringsstrategi, fattar ett konsumtionsbeslut som hen annars inte 

skulle ha fattat.66 

De främsta åtgärderna som tillämpats i Finland för att minska spelkonsumtionens 

skadeverkningar har varit att begränsa spelutbudet, genom att reglera själva spelandet 

och genom att förse konsumenterna med tillräcklig information kring spelens negativa 

effekter.67 

I lagens förarbete konstateras att marknadsföring av spelprodukter kan uppmuntra till 

skadlig spelkonsumtion. I och med att spelaktörerna Ray, Fin toto och Veikkaus, innan 

fusionen hade var sin marknadsandel, kunde det uppstå en nationell konkurrens mellan 

bolagen. Dylik konkurrens skulle möjliggöra att en ökad marknadsföring av spelen skulle 

uppstått. Vilket skulle i sin tur skulle uppmuntra konsumenter att spela ifrågavarande 

spel. Sammanslagningen av spelaktörerna medförde att enbart en aktör innehar rätten 

att bedriva marknadsföring av penningspel i Finland. Med fusionen strävade man 

således till att minimera risken för ökan marknadsföring av penningspel i Finland.68  

                                                
64 RP 132/2016 rd. s.10-11. 
65 Melin (2009) s.100-101. 
66 Melin (2009) s. 58. 
67 RP 132/2016 rd. s.11. 
68 RP 132/2016 rd. s.27. 
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Spelaktören Veikkaus utvidgade spelutbud, kan medföra att marknadsföringen av 

Veikars spelprodukter kommer att öka. Vilket i sin tur kan upplevas som uppmuntran 

till sådan spelkonsumtion som kan medföra skadeverkningar för finska 

spelkonsumenter. Finska samhället bör således reservera tillräckliga resurser för att 

kunna förebygga de skadeverkningar som spelkonsumtionen kan ge upphov till.69 

I detta avsnitt har det redogjorts för lotterilagstiftningens utformning, genom att 

redogöra för lotterilagstiningens förarbete. Många bestämmelser förknippade med 

penningspelsmarkanden har intagits i t.ex. konsumentskyddslagen och strafflagen. Men 

i och med att det är specifikt lotterilagstiftningens 3. Kapitel § 14 b som är 

forskningsobjektet i denna avhandling, kommer konsument – och strafflagens 

bestämmelser inte att redogöras för i denna avhandling. 

I följande avsnitt kommer marknadsföring av penningspel på nationell nivå att 

analyseras mera ingående.  

 

                                                
69 RP 132/2016 rd. s.37. 



 

 

27 

5 MARKNADSFÖRING AV PENNINGSSPEL I FINLAND 

Genom marknadsföring, strävar företag till att differentiera sig själva och deras 

produkter och tjänster från sina konkurrenters. Varumärken utgör i regel ett 

kännetecken för ett bolag och / eller dess produkter.70 Vid skrivande stund, har inte ännu 

nya spelbolaget Veikkaus bokslut publicerats. Men, enligt bolagets delbokslut per 8/2017 

hade har aktören redan använt 14 miljoner euro på marknadsföring. Således, ifall man 

antar att denna trend fortsätter till årets slut, kommer bolagets estimerade årliga 

marknadsföringskostnader uppgå till minst 21 miljoner.71 Vid en jämförelse med 

spelbolagets bokslut 2016, är det märkbart att spelaktören spenderade 19 987 263,89 

euro på produkt marknadsföring. 2015 var motsvarande siffra 18 834 863,84 euro. 

Således kan en stigande trend konstateras.72   

Företaget uppger även sig ha 2,012 miljoner förmånskunder vid redovisningsperioden 

slut. Deras omsättning uppgår vid deras tredje delbokslut till 2 107,1 miljoner euro. 

Vilket uppges vara 0,5% lägre än förra räkenskapsperioden. De uppgav även sitt 

dåvarande resultat vara 665,7 miljoner euro. Detta uppges vara 3,3 procent lägre jämfört 

med år 2016 resultat. Spelbolaget förväntar sig en avkastning på 1 014,3 miljoner, vid 

slutet av 2017.73  

År 2015 förespråkade vart femte finländare för en begränsning av 

penningspelsmarknadsföring och talade således för en striktare lotterilagstiftning. 

Däremot ansåg fortsättningsvis majoriteten, 72 procent, att begränsningarna gällande 

marknadsföring av penningspel vara tillräckliga.  Generellt var finländarna mer kritiska 

gentemot spelautomater än övriga spel. 37 procent ansåg att spelautomater endast borde 

placeras i separata spelsalar. Motsvarande andel, 35 procent, ansåg fortsättningsvis att 

sådan begränsning inte vore nödvändig. Ungefär hälften ansåg att spelarna själva bär 

ansvaret för sitt spelande och bär således huvudansvaret för begränsning av problemen 

förknippade med penningspel. Medan ungefär en tredjedel (32%) ansåg att det är 

spelarrangören som bär det huvudsakliga ansvaret. Och ungefär vart femte ansåg att 

ansvaret låg hos myndigheterna som övervakar och tar hand om problem relaterade med 

spelmissbruk.74 

                                                
70 Salmi, Häkkänen, Oesch, Tommila (2008) s. 43.  
71 Veikkaus Oy Ab (2017): Veikkaus - Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017. 
72 Veikkaus Oy Ab (2016): Veikkaus - Lopputilitys ja toimintakertomus 2016 
73 Veikkaus Oy Ab (2017): Delbokslut, januari-augusti 2017.  
74 Salonen & Raisamo (2015): s 10.  



 

 

28 

I detta avsnitt kommer regleringen kring marknadsföring av penningspel i Finland 

presenteras. 

5.1 Allmänt 

Främsta syftet med marknadsföring är att skapa en fortlöpande dialog mellan 

organisationer och dess målgrupper. Genom marknadsföring strävar bolag att skapa 

företagsassociationer, som i sin tur höjer deras varumärkes kapital. Det utgör således 

en möjlighet för företag att differentiera, såväl sig själva och sina erbjudanden, från sina 

konkurrenter.75 

Marknadsföring av penningspel, såväl direkt och indirekt, syftar på all affärsmässig 

verksamhet som strävar till att höja efterfrågan på penningspel. Även andra aktiviteter 

var man strävar till att höja vetskapen gällande spelarrangören. All marknadsföring samt 

övriga säljfrämjande aktiviteter, som främjar förbjuden penningspelsverksamhet, är 

således olaglig. Marknadsföringen är alltså också lagstridig då den är riktad till utländska 

konsumenter. T.ex. är det inte lagligt att göra publikationsutskick, som är riktade till 

finska konsumenter som är bosatta utomlands. Dvs. ifall effekterna av utländsk 

marknadsföring, når konsumenter som är bosatta i Finland, är det således även frågan 

om olaglig marknadsföring av penningspel. I dessa fall måste man göra en bedömning 

gällande marknadsföringens syfte och avgöra ifall den utförts i syfte att främja 

försäljningen av penningspel i Finland eller inte. 76 

Marknadsföringen av penningspel är en mycket synlig aktivitet i Finland och 

kännetecknas ofta av såväl hopp, glamour, lust och glädje.77 Kontext relaterade faktorer, 

som t.ex. tillgänglighet, exponering och marknadsföring är faktorer som påverkar 

konsumenter uppfattningen om penningspel. I Finland är spelmöjligheterna och 

incentiven att spela mycket synliga. För att illustrera är antalet spelautomater i Finland 

ungefär 20 000 stycken, vilket är högst i Europa och spelen finns tillgängliga i så gott 

som varje kiosk, varuhus och butik.78  

 

Spelbolaget Veikkaus strävar till att upprätthålla en både säker och öppen 

kommunikation med marknaden som möjligt. Detta innebär att företaget kommunicerar 

öppet om såväl företaget, dess spelprodukter och eventuella förändringar inom bolaget. 

                                                
75 Dahlen, Lange, Smith (2010) s.25 
76 Lotteriförvaltningen (2017)  
77 Lotteriförvaltningen (2017)  
78 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.7-8. 
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I spelbolagets marknadsföring uppger företaget att det öppet berättar om sina spel samt 

vinstsannolikheterna i respektive spelalternativ. Företaget vill framhäva att pengaspel 

baserar sig på slumpen och således kan inte slutresultat förutspås på förhand. 

Majoriteten av den publicitet som spelbolaget Veikkaus får, berör deras spel. Men i och 

med spelbolagets starka ställning i finska samhället, deltar även bolaget i sådana 

debatter som inte direkt berör företagets direkta verksamhet. Under år 2013, sände 

spelbolaget ut 600 meddelanden och fick 5000 medieträffar. Detta utgör den 

mediesynlighet som företaget fått i de största dags- och lokaltidningarna samt vid 

televisions- och radiosändningar. Av samtliga medieträffar som företaget fick under år 

2013, var 95 procent av responsen antingen positiv eller neutral till sin karaktär, enligt 

en studie utförd av T-Media. Syftet med studien vara att undersöka företagets förtroende 

och anseende. Enligt studien rankades spelaktören till ett av de bästa företagen i Finland. 

Företaget ansågs vara ett ansvarstagande bolag med god ekonomi. Bolaget ansågs även 

vara en bra arbetsgivare. Däremot ansågs det finnas behov att förbättra samarbete 

mellan intressegrupperna. 79 

Som konstaterats tidigare i denna avhandling, tillfaller de förvärvade medlen 

allmännyttiga ändamål. Verksamheten stöder bland annat idrott, ungdomsarbete, 

forskning och hästsport. Understödet är betydelsefullt för stödjande av dessa ändamål i 

Finland. 80 Trots detta, medför verksamheten såväl nytta och skada för det finska 

samhället. Till de skadliga effekterna hör bland annat missbruk, effekter av överdrivet 

spelande som t.ex. ekonomiska och psykologiska problem 81 som diskuterats tidigare i 

denna avhandling. Att medlen tillfaller allmännyttiga ändamål – framhävs således ofta i 

spelaktörens marknadsföring. ”Gamble for the public Health” är en fras som frekvent 

används i spelaktörens försäljningsarbete. Viljan att stödja allmännyttig verksamhet är 

en bidragande faktor, som gör att finländare är generellt mer positivt inställda gentemot 

penningspelskonsumtion än konsumenter i andra länder, som t.ex. i Storbritannien.82  

 

Syftet med reviderade lotterilagen som trädde ikraft den 1.10.2010, var inte enbart att 

minimera de negativa effekter som penningspelskonsumtion har för samhället. Utöver 

den höjda åldersgränsen för konsumtion av spelen på 18 år (som även stöddes av många 

finländare) infördes en rad bestämmelser beträffande finska spelbolagens 

marknadsföring. Mera specifikt, bestämmelser kring hur spelaktören får marknadsföra 

                                                
79 Veikkaus Oy Ab (2013) 
80 Raisamo, Salonen (2013), s.544. 
81 Raisamo, Salonen (2013), s.544. 
82 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.8. 
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såväl sig själv och sina produkter.83 Även andra myndigheter, såväl på nationell och 

internationell nivå, har uppmärksammat spelens vanebildande effekt. Enligt en ny 

publikation av den Europeiska Kommissionen (EK) rekommenderas att konsumenter 

ges tydligare information gällande penningspelsprodukters vanebildande effekt. Således 

torde samtliga spel markeras med en produktvarning, som förser konsumenterna med 

relevant information beträffande spelens beroendeframkallande effekt. Det är alltså 

frågan om motsvarande varningstexter som i nuläget markeras på både tobaks- och 

alkoholprodukter. Trots att spelaktören utfört många anti-spel kampanjer, torde dylik 

aktivitet utföras i större omfattning i syfte att öka finska befolkningens vetskap kring 

spelproblem i Finland.84 

5.2 Befogenhet att marknadsföra penningspel i Finland 

I och med spelbolagens fusion, är det enbart nya spelaktören Veikkaus som innehar 

rätten att marknadsföra pengaspel i Finland. Således är all annan marknadsföring av 

penningspel olaglig och straffbar. Dylika överträdelser mot lagen är straffbara då det är 

frågan om ett penningspelsbrott. 85 Detta är i enlighet med vad som stadgas i 

lotterilagens 3.kapitel § 11–12.  

5.3 Lotterilagens bestämmelser kring marknadsföring av penningspel 

I detta avsnitt kommer lotterilagens främsta bestämmelser kring marknadsföring av 

penningspel att presenteras. Bestämmelser kring marknadsföring av penningspel finns 

i lotterilagens 3. kapitel, § 14.  

I den finska lotterilagen definieras såväl begreppet marknadsföring av penningspel, 

kvaliteten av tillåten marknadsföring av penningspel samt vad som hör till kategorin 

förbjuden marknadsföring av penningspel.86 Som konstaterats i ovanstående avsnitt 

innehar Veikkaus ensamrätten att marknadsföra penningspel i Finland. Med 

penningspel avses i lotterilagen sådana lotterier var konsumenten har möjlighet att 

vinna vinster av monetärt värde. Denna definition innefattar följande spel; 

penninglotterier, vadhållningsspel, tippningsspel, penningautomater, spelautomater, 

kasinospel, toto- och casino- och kombinationsspel. Vad som omfattas av penningspel 

begreppet, finns definierat i lotterilagens 1. kapitel § 3, 1–8 mom. 

                                                
83 Raisamo, Salonen (2013), s.545. 
84 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.8. 
85 Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti (2014) s.8. 
86 Lotteriförvaltningen (2017)  
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Spelbolaget ska marknadsföra såväl bolaget och spelen på ett sådant sätt att det inte 

främjar sådan spelkonsumtion som ger upphov till negativa finansiella, hälsomässiga 

och sociala effekter. Utöver detta får inte marknadsföringen styras in på ett sådant sätt 

att det ökar efterfrågan på penningspel. Dessa aktiviteter får inte heller riktas mot barn 

eller minderåriga. Främsta orsaken bakom minderårigas speciellt starka rättsliga skydd 

vid marknadsföringsaktiviteter, är marknadsföringens starka inflytande på denna 

målgrupp.87 

Rikligt spelande får inte framföras på ett positivt sätt. På motsvarande sätt får inte 

avstående från spelkonsumtion framföras på ett negativt sätt. Marknadsföring av dessa 

spel får inte presenteras i samband med vare sig television-eller radioverksamhet eller 

på offentliga visningar, som t.ex. biografvisningar, som är riktade till en minderårig 

publik.  Ifall det konstateras en särskild risk för problemspelande vid utfärdande av 

spelregler, får spelen enbart säljas och marknadsföras på särskilda platser som t.ex. 

kasinon, spelsalar och travbanor. Däremot får konsumenter ges information beträffande 

såväl spelen, dess villkor, avgifter, vinster och vinstsannolikheter samt spelets 

försäljningsställen.  

Företag och marknader utvecklas kontinuerligt.  I syfte att förhindra kunder att vända 

sig till konkurrenter, använder sig företag ofta av olika stamkunds- och förmånsprogram. 

På detta sätt strävar företaget till att skapa en stark kundrelation till sina kunder. Detta 

höjer även tröskeln för konsumenten att vända sig till en konkurrent. Detta görs ofta 

(även i Veikkaus fall) genom olika stamkundskort. Stamkundkort, är en mycket använd 

metod att bygga och upprätthålla starka kundförhållanden på. Korten i sig, förser ofta 

företaget med kundinformation medan konsumenten ofta förvärvar poäng, vid 

konsumtion av företagets produkter och tjänster.  Den ersättning som kunder får för sin 

konsumtion motsvarar ungefär 1 % av företagets årliga försäljning. Däremot är 

förvärvande av lojala kunder mera lönsamt för företaget på långsikt. Företaget Veikkaus 

använder sig av ett så kallade ”rena stamkundskort” var kunden erhåller förmåner i 

proportion till hens konsumtion av företagets produkter. Dessa kort används ofta vid 

upprätthållande av redan befintliga kundrelationer. Men även som en metod att förvärva 

nya kunder.88 

 

                                                
87 Pakarinen & Tala (2009) s. 11. 
88 Dahlen, Lange, Smith (2010), s.265 
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Veikkaus bedriver också ett ytterst populärt stamkundsprogram. Av Veikkaus totala 

omsättning 2015, förvärvades 65,1 procent genom identifierade spelare. Tanken med 

identifierat spelande är att spelaren ska kunna erbjudas bättre service, men det fungerar 

även som ett verktyg för konsumenten att kunna följa med och kontrollera sin egen 

spelkonsumtion. Detta möjliggör även att eventuella vinster automatiskt kan sättas in på 

spelarens konto. 89 

I Veikkaus delårsrapport 2, efter enbart några månader som ensamrättshavare på 

marknaden, uppgav spelaktören sig ha över 2 miljoner stamkunder. Av dessa spelare är 

kring procent identifierade spelare.90 Antalet registrerade kunder uppgick år 2015 till 1,8 

miljoner kunder. Veikkaus fick 167 000 st. nya stamkunder år 2015. Således kan det 

konstateras att antalet stamkunder ökat exceptionellt mycket mellan år 2015–2017. 

Veikkaus kortet var redan år 2015 det tredje förekommande stamkundskortet i Finland 

efter S-förmånskortet och Plus-kortet som används vid varuhandel. Hösten 2015 

öppnades även tjänsten Veikkaus Points. Ifrågavarande tjänst är tillgängliga för 

spelbolaget Veikkaus samtliga stamkunder. Intentionen med Veikkaus Points-tjänst är 

att spelaktörens konsumenter ska få ta del av extra fördelar. Tanken är att kunderna ska 

ta del av spelbolagets produkter, tjänster, ansvar samt övrig verksamhet genom 

spelaktörens spelinspirerade system. Från och med tjänsten introducerades i augusti 

2015 till årets slut, hade redan 91 000 kunder anslutit sig till Veikkaus Points system. 

Marknadsföring för spelbolagets stamkundsprogram illustreras i bild 1 nedan.  

 

 

 

 

 

Bild 1 Spelbolagets stamkundsprogram & förmåner. 

Således kan det konstateras, att spelbolaget Veikkaus strävar till att upprätthålla 

befintliga och skapa nya kundförhållanden, genom bedrivandet av en stamkundsstrategi.  

                                                
89 Veikkaus Oy Ab (2015): Veikkaus årsredovisning 2015 
90 Veikkaus Oy Ab (2017) ”Veikkaus delårsrapport T2/2017” 
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Syftet med denna strategi är oklar, då det inte finns några nationella konkurrenter på 

ifrågavarande marknad. Detta kommer diskuteras närmare i diskussionsavsnittet. 

5.4 Övervakning av spelaktörens verksamhet och marknadsföring  

För att kredibiliteten för arrangerandet av pengaspel skall upprätthållas, krävs det att 

det finns en såväl effektiv och befogad tillsynsorganisation. Det är nödvändigt att 

myndigheter har insyn i penningspelsverksamheten, för att ha möjlighet förebygga de 

negativa effekter som verksamheten kan ge upphov till. Pengaspelsverksamhet tillhör en 

sådan ekonomisk verksamhet som kunde ha såväl negativa och skadliga effekter på 

samhället – ifall inte myndigheter hade tillsyn i företagets verksamhet. Det finska 

monopolsystemet för pengaspelsbranschen, bevakas således av olika inhemska 

myndigheter. Det är inte enbart den enhetliga verksamheten som är under bevakning, 

utan även organisationens laglighet och ekonomi samt förfogandet av den avkastning 

som förvärvats genom verksamheten. Utöver detta ska tillsynsväsendet även övervaka 

övriga skadeverkningar som verksamheten rimligtvis kan ge upphov till. 

Inrikesministeriet ansvarar huvudsakligen för beredningen av direktiven samt 

styrningen av den finska penningspelspolitiken. I anslutning till inrikesministeriet har 

även en delegation för pengaspelsärenden tillsatts. Delegationens huvudsakliga syfte är 

att följa med att de uppställda målen för penningspelspolitiken uppföljs och hur dessa 

målsättningar kunde utvecklas. Då det kommer till förebyggande och behandling av 

problem som förorsakats av pengaspelsverksamhet, så är det Social- och 

hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för detta 

forskningsområde.91 

Polisstyrelsen fungerar som högsta övervakningsväsen beträffande spelaktören 

Veikkaus marknadsföring av spelbolaget och dess spelprodukter. Deras främsta uppgift 

är således att övervaka att såväl lotterilagens och konsumentskyddslagens bestämmelser 

beträffande marknadsföring av penningspel fullföljs. Spelaktören är skyldig att årligen 

redogöra åt inrikesministeriet och Polisstyrelsen, gällande sina årliga marknadsförings 

aktiviteter. Redogörelsen görs i from av en rapport.  Detta är i enlighet med vad som 

finns stadgat i lotterilagstiftningens 3. kaiptel § 14b. Polisstyrelsen är som högsta 

övervakningsväsen, behörig att förbjuda marknadsföring av penningspel som 

marknadsförts i strid med de bestämmelser som finns i lotteri- och konsumentlagen. Vid 

dylika överträdelser är Polisstyrelsen behörig förbjuda fortsatt marknadsföring. Detta 

                                                
91 Lotteriförvaltningen (2017) 
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förbud kan antingen riktas till penningspelsarrangören eller mot affärsidkare som 

förmedlar deltagaranmälningar och avgifter, i anknytning till penningspel. Förbudet kan 

även riktas mot uppehållare av lokaler, var penningautomater finns tillgängliga eller var 

penningspel marknadsförs. Förbudet kan förstärkas med föreläggande av vite.92  

Till följd av spelens vanebildande effekt, har polisstyrelsen velat begränsa 

marknadsföringen av spelen ytterligare. Senaste gången polisstyrelsen strävade till att 

begränsa spelaktörens marknadsföring var år 2015.  Polisstyrelsen uttryckte en 

viljeyttring att begränsa spelaktörernas marknadsföring ytterligare. Märkbart är att då 

bedrevs marknaden ännu av tre spelbolag; Ray, Fin toto och Veikkaus.  

Polisstyrelsens förslag var att förbjuda spelbolagen från att marknadsföra sina 

spelprodukter i kiosker eller butiker. Polisstyrelsen illustrerade begränsningen genom 

en jämförelse med vardagliga livsmedelsprodukter. Produkter som t.ex. mjölk eller bröd, 

marknadsförs sällan av kassabiträden. Således resonerade polisstyrelsen att det inte 

fanns ett behov att marknadsföra pengaspel vid butikskassor eller att dessa 

marknadsförs av butiksbiträden.  

Ifrågavarande förbud skulle ha omfattat bland annat Lotto-affischer som ofta är 

applicerade vid affärernas butikskassor. Veikkaus dåvarande verkställande direktör, 

ansåg polisstyrelsens förbud som överraskande. Enligt honom var det frågan om en 

tolkningsfråga. Enligt spelbolagets tolkning, är det inte lagstridigt att marknadsföra 

pengaspel på sådana driftställen var det även bedrivs försäljning av lottokuponger. 

Polisstyrelsens förbud gentemot spelbolaget Veikkaus marknadsföringskampanjer ledde 

till att inrikesministeriet krävde en utredning för Polisstyrelsens tolkning av 

lotterilagstiftningen. Till följd av detta inledde inrikesministeriet en revidering av den 

finska lotterilagen då det till följd av detta ansåg att lagen borde förnyas. 93 Till följd av 

detta begränsades marknadsföringen av pengaspel vid butikskassor kraftigt. 

Ovanstående ändring i lotterilagen, trädde ikraft den 22.06.2o15.  94 

Övervakningsväsendets effektivitet kommer att diskuteras vidare i ett senare avsnitt av 

denna avhandling. I nästa avsnitt kommer referensprodukterna i denna avhandling att 

diskuteras, dvs. alkohol och tobak.  

                                                
92 Lotteriförvaltningen (2017) 
93 Vasabladet (2015)  
94 Hufvudstadsbladet (2015)  
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6 REFERENSPRODUKTERNA: ALKOHOL OCH TOBAK 

Till följd av att det finns mycket begränsat med tidigare forskning kring marknadsföring 

av penningspel, analyseras även rättsreglerna gällande två referensprodukter, som det 

finns mer relevant forskning om, dvs. tobak och alkohol.  

Syftet med avsnittet är att redogöra för lagstiftningen beträffande marknadsföring av 

dessa produkter, för att sedan kunna göra relevanta paralleller till lotterilagstiftningens 

bestämmelser kring marknadsföring av penningspel. Och genom denna jämförelse, 

förvärva vetskap om lotterilagstiftningens effektivitet att uppfylla sitt syfte.  

Anledningen varför dessa produkter anses som relevanta referensprodukter för denna 

avhandling, är att de båda har en beroendeframkallande effekt och har således samma 

särdrag som penningspel. Både försäljningen och marknadsföringen av alkohol, bedrivs 

i likhet med finska penningspelsverksamheten, av ett statligt ägt monopol, Alko. Utöver 

detta ställer den finska alkohollagstiftningen, motsvarande krav gällande 

marknadsföring av alkohol, som lotterilagstiftningen ställer på penningspel. 

Tobaksprodukter däremot, säljs på en konkurrenssatt marknad, var fri konkurrens 

råder. Däremot har tobakslagstiftningen blivit ytterst strikt under de senaste åren, var 

speciellt marknadsföringen, exponeringen och försäljningen av produkterna blivit 

strängare.  

Avsnittet kommer att inledas med en redogörelse för marknadsföring av alkoholhaltiga 

produkter, för att sedan övergå till att diskutera tobaksprodukternas marknadsföring 

och försäljning.   

6.1 Reglering av marknadsföring av alkoholhaltiga produkter 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för regleringen av den finska alkoholmarknaden 

och mera specifikt, försäljningen och marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker i 

Finland. Syftet med detta är kartlägga eventuella lik- och olikheter till 

lotterilagstiftningens rättsregler gällande marknadsföringen av penningspel Finland.  

6.1.1 Alkohollagstiftningen i Finland 

Den finska alkoholmarknaden regleras genom finska Alkohollagen (8.12.1994/1143). I 

lagens kapitel 1 § 1 stadgas att alkohollagstiftningen fungerar som ett verktyg för att 

kontrollera finländarnas alkoholkonsumtion. Genom regleringen, strävar man således 

på samhällelig nivå förhindra såväl de samhälleliga, sociala samt medicinska 

skadeverkningar, som hög alkoholkonsumtion ger upphov till. Lagen tillämpas på såväl 
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tillverkning, innehav, export, import, försäljning, transport, annan överlåtelse samt 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. I följande avsnitt kommer det redogöras 

kring försäljningen av alkohol, för att sedan fortsätta med att kartlägga marknadsföring 

av alkohol i Finland. 

6.1.2 Bedrivande av försäljningsverksamhet av alkoholprodukter i 
Finland 

Finska alkoholmarknaden bedrivs genom ett monopol, via den statligt ägda aktören, 

Alko Ab. Således innehar aktören ensamrätt att sälja och marknadsföra alkoholhaltiga 

drycker i Finland. Enda undantaget till bolagets ensamrätt, är detaljhandlarna som 

innehar kommunens tillstånd att bedriva försäljning av svaga alkoholdrycker. Detta är i 

enlighet med vad som stadgas i Alko. kapitel 4. § 13.  

6.1.3 Marknadsföring av alkohol i Finland 

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker blev förbjudet i Finland i samband med 

alkohol- och mellanölslagens revidering 1976. Enligt alkohollagstiftningen, är all 

marknadsföring och andra aktiviteter som utförs i syfte att främja alkoholförsäljningen i 

landet, olaglig. Alkoholdrycker får inte heller marknadsföras i samband med annan 

produktförsäljning. Alko Ab får bedriva sådan marknadsföring som är i enlighet med 

social- och hälsoministeriets anvisningar gällande marknadsföring av ifrågavarande 

drycker.95 

Marknadsföringen av alkohol, regleras alkohollagstiftningens 5. kapitel. § 33. I 

bestämmelsen stadgas att all (både direkt och indirekt) marknadsföring av starka 

alkoholdrycker är förbjuden i Finland. Gällande marknadsföringen av svaga 

alkoholdrycker 96 får följande element inte framkomma i försäljningsarbetet.  

1) I likhet med marknadsföringen av penningspel, får inte försäljningsarbetet 

rikta sig mot varken minderåriga eller barn. Speciellt då åldersgränsen för 

alkoholkonsumtion är 18 år.  

2) Dryckerna får inte marknadsföras i anknytning med fordon.  

                                                
95 Erme (1990) s.342. 
96 Innefattar alkoholdrycker som har en alkoholhalt på minst 1,2 procent etylalkohol. 
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3) Alkoholdryckens alkoholhalt får inte framhävas på ett positivt sätt i 

försäljningsarbetet.  

4) I marknadsföringen får hög alkoholförbrukning inte framhållas på ett positivt 

sätt och/eller måttlig/obefintlig alkoholkonsumtion, framhävas på ett negativt 

sätt. 

5) Marknadsföringen får inte skapa uppfattningen att hög alkoholkonsumtion 

förbättrar varken prestationsförmågan, sociala kompetensen eller sexuell 

välgång.  

6) Reklamen får inte skapa uppfattningen att alkohol har terapeutiska, 

medicinska, nedlugnande- eller uppiggande effekter. Drycken får inte heller 

framhållas som ett verktyg för konfliktlösning.  

7) Marknadsföringen får inte strida mot god sed och otillbörliga metoder får inte 

användas i försäljningsarbetet. Konsumenten får inte heller ges vilseledande 

information angående alkohol, alkoholkonsumtion eller konsumtionens 

effekter.  

8) Alkoholprodukter får inte marknadsföras i någon television- radio eller 

biografverksamhet mellan kl. 7:00-22:00, ifall det presenteras för 

minderåriga.  

9) Reklamen får inte riktas till allmänheten eller placeras på en allmän plats.  

10) Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, får inte uppmuntra till 

spelkonsumtion.  

11) Det är förbjudet att i vinstsyfte producera reklamer eller bedriva säljfrämjande 

åtgärder, antingen i någon datanättjänst som aktören själv kontrollerar eller 

använder. Utgörs antingen av text eller bild som är producerat av konsumenter 

eller genom informationen som kan spridas till konsumenter. Substansen kan 

således vara producerat av antingen bolaget eller konsumenten.   

De redogjorda kriterierna är i enlighet med alkohollagens 5.kapitel, § 33.  1-11mom. 
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6.2 Reglering gällande marknadsföring av tobaksprodukter i Finland  

I avsnittet kommer det redogöras kring tobakslagstiftningens bestämmelser 

kring försäljningen och marknadsföringen av tobaksprodukter i Finland.  

6.2.1 Tobakslagstiftningen i Finland 

Finska tobaksmarknaden regleras genom den finska tobakslagstiftningen 

(29.6.2016/549). Den långsiktiga målsättningen med ifrågavarande lagstiftning är att all 

tobakskonsumtion ska upphöra i landet. All marknadsföring av tobaksprodukter i 

Finland är förbjuden. Detta är i enlighet med tobakslagens 9:e kapitel.97  

Finska tobakslagen (549/2016), fungerar som ett essentiellt verktyg för att uppnå 

lagstiftningens uppställda mål. Tobaksprodukternas vanebildande effekt beror på de 

giftiga ämnen som nikotinhaltiga produkter innehåller. Genom tobakslagens 

bestämmelser, strävar man till att på en samhällelig nivå förebygga konsumtionen av 

dessa produkter. Ur ett samhälleligt perspektiv syftar man således inte enbart till att 

skydda den enskilda konsumenten utan även den finska samhället från att utsättas för 

tobaksrök. Detta är i enlighet med enligt med tobakslagens kapitel. 1 § 1.  

6.2.2 Bedrivande av försäljningsverksamhet av tobaksprodukter 

Till följd av tobakens beroendeframkallande effekter, har även striktare krav ställts på 

försäljningsarbetet av dessa produkter.  Detta var en av de främsta verkningarna av EU:s 

tobaksdirektiv. I och med tillämpningen av direktivet, blev försäljningen av 

tobaksprodukter även striktare i Finland. Direktivet ställer bland annat krav på 

etiketternas utformning och innehåll. Paketen måste t.ex. vara märkta med en 

varningstext.98 Syftet är att konsumenterna förses med tillräcklig information gällande 

de negativa hälsoeffekter som tobakskonsumtion kan ge upphov till. I dagsläget är även 

förpackningarna t.ex. märkta med avskräckande bilder. Förhoppningen med dessa 

märkningar är att tobaksrökningen i Finland ska minska så att landet uppnått sin 

långsiktiga målsättning att bli rökfritt senast vid utgången av år 2040. 99 

 

 

                                                
97 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira (2017)  
98 EU Direktiv 2014/40/EU 
99 Institutet för hälsa och välfärd, THL (2015)  
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Bild 2 Märkning av tobaksförpackningar 100 

Beträffande försäljning av tobaksprodukter, råder det till skillnad från finska 

alkoholmarknaden, fri konkurrens. Däremot måste försäljaren inneha ett tillstånd att 

sälja produkterna genom detaljhandel. Tillståndet beviljas av respektive kommun. Detta 

innebär att tobaks och andra nikotinhaltiga produkter, enbart kan säljas via 

detaljhandel, om både innehavaren och försäljningsstället, beviljats ett 

detaljhandelstillstånd. Ifall det är frågan om försäljning genom en mobil 

kommunikations kanal, beviljas tillståndet av ansökarens hemkommun. Tillståndet kan 

antingen vara ikraft tillsvidare eller för en viss tid. Visstidstillstånd beviljas ofta då det är 

frågan om en tidsbegränsad verksamhet, t.ex. verksamhet av säsongsmässig karaktär. 

Visstidstillstånd kan endast beviljas för ett år framåt. Detta är i enlighet med vad som 

stadgas i Tobak. kapitel 9 § 44. 

Utöver detta, har Valvira utfärdat ett direktiv gällande den nationella försäljningen av 

tobaksprodukter. Detta är i enlighet med vad som finns stadgat i tobakslagens kapitel 3. 

§ 14. I detta direktiv föreskrivs t.ex. att tobaksprodukter inte får förvaras synligt på 

försäljningsplatserna. 

6.2.3 Marknadsföring av tobaksprodukter i Finland 

Trots att tobak inte anses tillhöra kategorin vanliga konsumtionsvaror, förorsakar 

tobakskonsumtion årligen ungefär 5000 dödsfall i Finland. Samhälleliga målsättningen 

med den finska tobakslagstiftningen är att tobakskonsumtionen i landet ska upphöra. 

Förhoppningen med ifrågavarande målsättningen är att detta generellt ska förbättra 

finländarnas allmänna hälsa.  

                                                
100 Bild tagen från Fatmas Blogg. 
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Marknadsföring av tobaksprodukter i Finland, regleras i finska tobakslagens 

(29.6.2016/54) 9.kapitel § 68 – 72. Syftet med lagstiftningen är att avgränsa den rådande 

marknadsföringen av nikotinhaltiga produkter.  

Enligt lagstiftningens § 68, stadgas att all marknadsföring av tobaks- och 

tobakssurrogatprodukter är förbjuden. Andra röktillbehör, elektroniska cigaretter, 

nikotinvätska samt andra rökimitationer omfattas också av förbudet. I lagstiftningens § 

69, fastställs några undantag till ifrågavarande marknadsföringsförbud. Sådan 

marknadsföring vars främsta syfte är att främja försäljningen av ifrågavarande 

tobaksprodukter, men utförts och riktats mot konsumenter bosatta utanför den 

Europeiska Unionen, undantas från § 68 marknadsföringsförbud. Enskilda, äldre 

röktillbehör, som kan betraktas vara samlarobjekt, undantas även från § 68 förbud, 

förutsatt att varumärken inte är synliga i marknadsföringen. Sådan produktinformation 

som givits till försäljaren av en annan extern part som t.ex. en importör eller tillverkare 

(detta innefattar information gällande produktens pris-, egenskaper-, negativa 

hälsoeffekter, sammansättning- ursprung- samt förpackning), undantas också från 

förbudet, förutsatt att ingen ytterligare information eller bilder tillfogas.  

 

Förbudet att ha tobaksprodukter synliga i affärerna, trädde ikraft i januari 2012. Vid 

denna tidpunkt blev det således förbjudet att förvara nikotinprodukter och deras 

varumärken synligt i affärerna. Syftet med denna reglering är att konsumenterna inte 

längre ska kunna undersöka och välja önskad produkt bland de tillgängliga 

alternativen.101 Huvudregeln är att tobaksprodukter enbart får vara synliga, vid 

försäljning av dessa produkter. Vilket i regel innebär tidsförloppet mellan kundens 

begäran till att affärsbiträdet öppnar produkternas förvaringsställe. I dylika situationer 

är det viktigt att förvaringsutrymmet stängs så snabbt som möjligt efter att den begärda 

produkten tagits fram. Produkterna får däremot vara tillfälligt synliga då de placeras in 

i förvaringsutrymmet eller vid utförandet av inventarier. Vid dylika situationer är det 

dock viktigt, att produkterna inte synligt exponeras längre än nödvändigt. Enbart 

affärställen vars utbud uteslutande består av tobaksprodukter och innehar en enskild 

ingång samt med förutsättningen att nikotinprodukternas varumärken inte finns synliga 

utanför affärstället, undantas från förbudet stadgat i § 70 som infördes 1.1.2017. Detta 

förbud tillämpas inte heller på sådan tobaksförsäljning som sker ombord på fartyg, som 

                                                
101 Se RP 180/2009, s. 30 
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är belägna på Internationellt vatten. Detta är i enlighet med vad som finns stadgat i 

TobakL. 9. kapitel, § 70–71.  

Trots förbudet stadgat i TobakL. 9:e kapitel. § 70–71, är det tillåtet enligt lagstiftningens 

§ 72 för försäljningen att presentera en varukatalog- och produktförteckning åt 

konsumenten. På begäran av konsumenten är det således tillåtet för försäljaren att 

presentera en tryckt förteckning över de tillgängliga tobaksprodukterna samt deras 

prisinformation. Bestämmelser kring utformningen av ifrågavarande förteckning 

stadgas genom en förordning som utfärdas av social- och hälsoministeriet i Finland.  

 

I följande avsnitt kommer det redogöras närmare kring tobaksförpackningarnas 

utformning och varningstexter.   

 

6.2.4 Förpackningens utformning och märkningar  

I syfte att minimera tobakskonsumtionen i Finland, ställer lagstiftningen vissa krav på 

förpackningarnas utformning och märkning, speciellt vid detaljhandelsförsäljning.102 

Näringsidkare har en skyldighet att skydda konsumenter som förvärvat varor eller 

tjänster som kan medföra skadliga hälsoeffekter. För att uppfylla denna funktion, bör 

konsumenterna förses med varningsinformation om produkten.103 Till följd av 

tobaksprodukters beroendeframkallande effekt, tillämpas detta även på 

tobaksprodukter. Förpackningarna måste bl.a. märkas som försäljningsdugliga och 

förses med en varning beträffande tobakskonsumtionens skadliga hälsoeffekter.104  

Bestämmelser kring förpackningarnas utformning anges i tobakslagstiftningens kapitel 

5. § 34. Enligt denna bestämmelse får tobaksförpackningar, vid detaljhandelsförsäljning 

innehålla minst 20 cigaretter, 30 gram pip- eller rulltobak eller 10 st. cigariller.  

Utöver bestämmelser gällande förpackningen storlek, innefattar tobakslagen 5. kapitel § 

32 föreskrifter gällande den obligatoriska märkningen av tobaksprodukter. 

Förpackningarna måste vara försedda med följande information.  

1) Tobaksförpackningar måste vara försedda med varningstexter beträffande 

tobaksprodukternas negativa hälsoeffekter. Förpackningarna måste vara 

försedda med varningstexter gällande rökens skadliga effekter och information 

                                                
102 Erme L. (1990) s.165. 
103 Svensson, Stenlund, Brink, Ström (1996) s. 337 
104 Erme L. (1990) s.165. 
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gällande rökavvägning på båda inhemska språken. Tobaksprodukter vars 

försäljning sker i detaljhandel måste även vara försedda med avbildande 

varningar, som illustrerar dessa skadeverkningar. 

2) Förpackningarna måste även vara försedda med en unik identitetsmärkning. 

Märkningen i sig består av både en synlig och osynlig del. Tanken bakom denna 

unika märkning är att förhindra förpackningen från att manipuleras.  

Vad som ovan stadgats, är i enlighet med tobakslagens kapitel 5.§ 32.  
 
Lagen innefattar även regler gällande vad märkningen inte får innehålla.  Enligt den 

finska tobakslagstiftningen § 33 får märkningen av tobakshaltiga produkter samt deras 

förpackningar (som säljs i detaljhandel) inte; 

 

1) främja försäljningen av varan eller uppmuntra till konsumtion av 

tobakshaltiga produkter, genom att skapa en förvrängd uppfattning kring de 

hälsoeffekter tobaksprodukter kan ge upphov till.  

2) tillhandahålla information gällande produktens innehåll (b.la. nikotin, tjära 

och kolmonoxidhalten i produkten.) 

3) indikera att produkten vore mindre skadlig än andra motsvarande produkter 

som finns tillgängliga på marknaden. 

4) antydanden att produkten vore hälsofrämjande eller energigivande  

5) hänvisningar till smak, doft eller andra aromtillsatser 

6) liknandet av livsmedel eller andra kosmetiska produkter 

7) antydanden att produkten skulle ha miljöfördelar  

8) antydanden att produkten vore brandsäkrare än andra motsvarande 

produkter.   

I detta kapitel har det redogjorts för regleringen beträffande försäljningen och 

marknadsföringen av tobaksprodukter i Finland. I följande avsnitt kommer fallstudiens 

resultat att presenteras.  
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7 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer avhandlingens primära data att presenteras. Datat förvärvades 

genom en mindre fallstudie, vars syfte var att skapa en uppfattning om konsumenters 

perception gällande spelbolagets marknadsföringsaktiviteter. Detta avsnitt är indelat i 

tre distinkta delar. I det första avsnittet kommer den deskriptiva statistiken att 

presenteras. I det andra delen presenteras en redogörelse över deltagarnas 

penningspelskonsumtion. I tredje och sista delen, kommer deltagarnas uppfattning 

kring spelaktörens marknadsföringsaktiviteter att presenteras.  

7.1 Deskriptiva data 

Min forskning omfattades av ett slumpmässigt urval på 101 deltagare (n=101). Då det är 

frågan om ett slumpmässigt urval, där samplet överskrider 30 stickprov, kan urvalet 

antas vara normal fördelat. 74 % av de medverkande var kvinnor och resterande 26 % 

var män. Således är det frågan om en ojämn könsfördelning då majoriteten av deltagarna 

representerade det kvinnliga könet. Beträffande deltagarnas ålder, var urvalet mera 

utspritt fördelat. Samtliga åldersgrupper konstaterades vara representerade i studien, 

men majoriteten av deltagarna var i åldern 20–30 år (73/101 av deltagarna 

representerade denna ålderskategori). Minst representerad var ålderskategorin över 70 

år (1/101 representerade denna ålderskategori). Deskriptiva data finns sammanställt i 

figur 3 nedan.  

Figur 3 Samanställning av studiens deskriptiva data. 

 

 

 

2

73

12

3 4 6 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80

under	
20

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70	+

Åldersfördelning	

26	%

74	%

Könsfördelning

Män Kvinnor



 

 

44 

7.2 Deltagarnas spelkonsumtion 

I detta avsnitt kommer det redogöras kring deltagarnas spelkonsumtion.  

Som illustrerat i figur 4 nedan, uppgav över hälften (55%) av deltagarna, att det 

konsumerat något penningspel under de senaste 12 månaderna. Gällande hur frekvent 

deltagarna spelade dessa spel, uppgav majoriteten sig vara mindre aktiva konsumenter. 

Bland de mindre aktiva spelarna, spelade 56,4 % sällan dessa spel och 23,8 % 

konsumerade aldrig penningspel. Beträffande de mer aktiva deltagarna, uppgav 11,9 % 

att de spelade dylika spel månatligen och ytterligare 6,9 procent att det spelade 

åtminstone en gång i veckan. En klar minoritet av deltagarna (1%) uppgav sig 

konsumerar spelen flera gånger i veckan. Deltagarnas spelkonsumtion finns 

sammanställd i figur 4 nedan.    

Figur 4 Deltagarnas spelkonsumtion. 

Det mest frekvent konsumerade penningspelen bland deltagarna var, Veikars Lotto samt 

skraplotter. Ungefär en tredjedel (33,7%) av deltagarna uppgav sig ha köpt skraplotter 

under det senaste 12 månaderna och aningen färre (30,7%), att de spelat Veikkaus Lotto 

under det senaste året. Omkring en femtedel (17,8%) uppgav att det spelat på 

penningspelsautomater under det gångna året. Det minst konsumerade spelen var 

Kaikki tai ei mitään, som enbart 3 procent uppgav sig spelat. Däremot är detta ett relativt 

nytt spelalternativ på marknaden, som kan förklara den låga procenten i det här fallet.  

27,7 procent av de svarande angav, sig inte konsumera penningspel.  

Beträffande vinstfrekvensen i de olika spelen, uppgav ungefär hälften (46,5%) av 

deltagarna sig någon gång ha vunnit på skraplotter. Som konstaterats, hör skraplotterna 

till de mest frekvent konsumerade penningspelet bland studiens medverkande. Ett 

ytterligare spelalternativ med en relativt hög vinstfrekvens var spelautomater. Ungefär 

en tredjedel (31,7 %) angav att det någon gång vunnit på spelmaskiner. Medan 27,7 % 

uppgav sig aldrig ha vunnit på något penningspel.  
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Bland de medverkande som uppgivit sig ha vunnit på penningspel, hade ungefär hälften 

(46 %) återanvänt den förvärvade vinsten till fortsatt spelkonsumtion. I figur 5, 

presenteras en sammanställning över de allmännaste spelen och dess vinsfrekvenser. 

Figur 5 De mest konsumerade spelen samt dess vinstfrekvenser.  

Konsumenter kan ha olika drivkrafter bakom sina konsumtionsval. Beträffande 

spelkonsumtionens drivkrafter, uppgav ungefär en tredjedel (30,7%) att det spelade 

penningspel, med förhoppningen att vinna pengar. Många såg även spelkonsumtion som 

ett roligt tidsfördriv eller hobby (26,7%). Enbart 6,9 %, angav konsumera spelen i syfte 

att stödja allmännyttig verksamhet. Blott 1 %, uppgav att det spelade till följd av 

spelberoende. 7,9 % uppgav sig inte vara medvetna om drivkrafterna bakom deras 

spelande. Spelkonsumtionens bakomliggande faktorer finns sammanställda i figur 6. 

 

 

 

 

 

Figur 6 Spelkonsumtionens drivkrafter. 
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Bland deltagarna kände ungefär hälften (43 %), någon som har eller har haft ett 

spelberoende. Det var enbart 4 % av deltagarna som angav att det själva antingen hade 

eller hade haft ett spelberoende. Gällande finansiering av spelkonsumtionen angav hela 

9,9 % av de svarande, att det antingen själva eller någon i deras bekantskap lyft lån i syfte 

att finansiera sin spelkonsumtion. I figur 7 finns en sammanställning över förekomsten 

av spelberoende bland deltagarna samt användningen av lånefinansiering vid 

penningspelskonsumtion.  

Figur 7 Spelmissbruk & förekomsten av lånefinansiering vid spelkonsumtion. 
 

I detta avsnitt har det redogjorts kring de främsta drivkrafterna bakom 

penningspelskonsumtion. I följande avsnitt, presenteras deltagarnas uppfattning över 

spelaktörens marknadsföring. 

7.3 Marknadsföring av penningspel 

Efter kartläggande av deltagarnas spelvanor, övergick undersökningen till att analysera 

hur konsumenterna förehåller sig till marknadsföring av penningspel.  

Beträffande marknadsföring av penningspel i form av TV reklamer, uppgav 6,9 % av 

deltagarna att det dagligen ser dylik marknadsföring för Veikkaus penningspel, medan 

28,7 % uppgav sig observera dylika reklamer flera gånger i veckan. 16,8 % angav sig se 

TV reklamer för penningspel månatligen. 17,8% angav att det inte äger eller ser på TV 

och således inte lagt märke till sådana marknadsföringsaktiviteter.  
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Angående andra säljfrämjande aktiviteter (detta innefattar bland skyltar, affischer och 

produktplaceringen) uppgav 15,8% att det observerar dylika aktiviteter dagligen, 33,7 % 

angav att de lägger märke till sådana aktiviteter flera gånger i veckan och 31,7 % att det 

ibland lägger märke till sådana säljfrämjande aktiviteter. Enbart 2 % angav att det aldrig 

lagt märke till dylika marknadsföringsåtgärder. En sammanställning av deltagarnas 

uppfattning kring televisions- och andra säljfrämjande aktiviteter av penningspel, 

presenteras i figur 8 nedan.  

Figur 8 Spelbolagets televisionsmarknadsföring och andra säljfrämjande aktiviteter. 

Studien ämnade även till att skapa en uppfattning kring hur deltagarna konsumerade 

dessa spel, dvs. ifall det var frågan om en planerad eller en impulsbaserad konsumtion. 

Ingen av deltagarna angav att det konsumerade dessa spel dagligen. Däremot angav 14 

%, att det ibland slumpmässigt köpte penningspel och 4 % att det planlöst brukar köpa 

en lott, ifall det haft en dålig dag. Däremot angav majoriteten (52%) att det aldrig 

impulsmässigt köpte dessa spel. I deras fall var det alltid frågan om en planerad aktivitet. 

Resterande 30 % angav att det sällan slumpmässigt köper dylika spel.  

Efter kartläggningen hur frekvent deltagarna lägger märke till spelaktörens olika 

marknadsföringsaktiviteter och fastställt att spelkonsumtion oftast är en planerad 

aktivitet, strävade studien till att fastställa, ifall deltagarna de facto upplever sig bli 

påverkade av dessa marknadsföringsaktiviteter. Majoriteten (76 %) av de medverkande 

ansåg sig inte bli påverkade av spelaktörens marknadsföringsaktiviteter medan 17 % 

angav sig blivit påverkade av Veikkaus marknadsföring. Resterande 7 % var omedvetna 

om marknadsföringens effekt på dem.  
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I figur 9 presenteras en sammanställning av deltagarnas uppfattning kring 

marknadsföringens effekter på dess konsumenter.  

Figur 9 Marknadsföringens effekter på deltagarnas spelkonsumtion. 

Sedan januari 2017, har spelaktören Veikkaus innehaft ensamrätt beträffande såväl 

försäljningen och marknadsföringen av penningspel i Finland. Deltagarna ställdes 

således frågan, vad de anser marknadsföringens roll är på en konkurrensfri marknad och 

ifall de bedömde det nödvändigt för spelbolaget att marknadsföra sig och sina produkter. 

33 % av deltagarna ansåg att spelaktören ska ha rätt att marknadsföra både bolaget och 

dess spelprodukter, så att konsumenterna hålls uppdaterade gällande spelbolagets 

produktutbud. 43 % ansåg att penningspel inte skulle behöva marknadsföras 

överhuvudtaget, då det bara finns en aktiv aktör på marknaden, vilket i sig begränsar 

konsumentens valfrihet. I detta fall bortser man från eventuella internationella 

spelplattformer. 24 % av de medverkande tog inte ställning till påståendet.  

Som presenterats tidigare i detta avsnitt, angav kring 10 procent av deltagarna att de 

antingen själva eller någon de kände, lyft lån för att kunna finansiera sitt spelande. 

Således, ställdes även deltagarna frågan ifall de sett lån marknadsföras i samband med 

marknadsföring av penningspel. 7,9 % angav att de ofta sett lån marknadsföras i 

samband med penningspel och 18,8% angav att det mera sällan sett dylika 

marknadsföringskombinationer. Medan majoriteten på 73,3% angav att det aldrig sett 

lån marknadsföras i samband med penningspel. En sammanställning gällande de 

medverkandes synpunkter kring spelaktörens behov att kunna marknadsföra sig på en 

begränsad marknad samt hur frekvent deltagarna har sett lån marknadsföras i samband 

med spelaktörens marknadsföring, finns sammanställd i figur 10. 
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Figur 10 Behovet att marknadsföra penningspel & marknadsföring av lån i samband med penningspel.   

Då marknadsföring av penningspel fortsättningsvis är ett relativt outforskat 

forskningsområde, har två likartade referensprodukter analyserats i denna avhandling. 

Som konstaterats i ett tidigare avsnitt av denna avhandling har tillgängligheten, speciellt 

av tobaksprodukter, begränsats mycket under de senaste åren. Det har även funnits 

initiativ att göra motsvarande begränsning för spelprodukter. Polisstyrelsen strävade 

t.ex. till en sådan begränsning senast 2015, men utan resultat. Således ställdes de 

medverkande frågan ifall de anser att tillgängligheten av dessa spel borde begränsas, i 

likhet med den begränsning som gjorts för tobaksprodukter. Denna frågeställning 

tudelade deltagarnas synpunkter då 37 % ansåg en sådan begränsning nödvändig, medan 

en motsvarande andel motsatte sig en dylik restriktion. Resterande 26% ville inte ta 

ställning till påståendet. En sammanställning av svarsfördelningen illustreras i figur 11 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Begränsning av spelens tillgänglighet.  
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Efter att ha kartlagt hur frekvent deltagarna utsätts för spelaktörens 

marknadsföringsaktiviteter, presenterades några av spelaktörens reklamfilmer från år 

2016–2017. Syftet med detta, var att skapa en uppfattning kring konsumenternas 

tolkning av dessa reklamfilmer, för att sedan kunna avgöra ifall dessa överskrider de 

begränsningar som finns stiftade i lotterilagens bestämmelser. Främsta intentionen med 

visningen av dessa reklamfilmer, var att kartlägga ifall reklamerna anses uppmana till 

spelkonsumtion och om de marknadsför penningspelskonsumtion i positiv bemärkelse.  

I och med sammanslagningen av de tre stora spelaktören år 2017, lanserades 

reklamfilmen; ” Veikkaus, RAY ja Fintoto ovat nyt yhtä ja syntyi uusi Veikkaus.” 

Reklamfilmen behandlar spelaktörernas sammanslagning. Trots att sammanslagningen 

var reklamfilmens främsta syfte, upplevde majoriteten (43,6 procent) att filmens 

huvudsakliga budskap var stödjandet av allmännyttig verksamhet. Enbart 18,8% uppgav 

att reklamens budskap det facto var att spelbolagens fusionering. Sammanställning 

beträffande deltagarnas åsikter gällande reklamfilmen finns sammanställd i figur 12 

nedan.  

Figur 12 Reklamfilmen: “Veikkaus, RAY ja Fintoto ovat nyt yhtä ja syntyi uusi Veikkaus” budskap. 

De följande två reklamfilmerna; ”Kaikki tai mitään, automies” och ”Kaikki tai ei mitään, 

tuulenpuska” som deltagarna var ombedda att analysera, marknadsförde det nya 

spelkonceptet – ”Kaikki tai ei mitään”. Grundtanken bakom det nya spelkonceptet är att 

istället för att i likhet med de traditionella spelen sträva till att gissa alla siffror rätt, ska 

man försöka gissa alla siffror antingen rätt eller fel för att vinna. I båda reklamfilmerna, 

presenteras en person som påstår sig alltid haft otur i spel – enda tills hen testade Kaikki 

vai ei mitään, då hen vinner. Då deltagarna ombads redogöra för vad det ansåg om det 

nya spelkonceptet, angav 4% att det ansåg det nya spelkonceptet var bra. 33,7% ansåg 

spelet vara nytt och innovativt medan 20,8% ansåg det nya konceptet vara dåligt. 

Majoriteten på 41,6% ville däremot inte ta ställning till påståendet. Märkbart var att 

enbart 2% hade prövat spelet och enbart 1% angav sig överväga pröva det nya spelet. 
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Deltagarna var även ombedda att analysera, ifall reklamerna skapade uppfattningen att 

vinstmöjligheten vore högre än i de traditionella spelen. Gällande denna frågeställning 

ansåg majoriteten på 61,4% att reklamen skapade en uppfattning att vinstmöjligheten 

skulle vara större än i de traditionella pengaspelen. Enbart en knapp femtedel på 19,8% 

ansåg att reklamen inte skapade denna uppfattning. Resterande 18,8% ville inte ta 

ståndpunkt till frågeställningen. Utöver att reklamen skulle skapa uppfattningen att 

vinstmöjligheten vore högre i spelet, ansåg hela 31 % av deltagarna, att reklamen skapade 

uppfattningen att vinsten vore mindre slumpmässig än i de traditionella spelen. Däremot 

var det en större andel på 42 % som ansåg att detta inte var fallet. Ungefär en fjärdedel 

av deltagarna, 27 %, beslöt att inte ta ställning till påståendet. I figur 13, presenteras en 

sammanställning av deltagarnas uppfattning kring spelets vinstfrekvens och 

slumpmässighet.  

Figur 13 Uppfattningen kring ”Kaikki tai ei mitään:s ” vinstfrekvens och slumpmässighet.  

I sista reklamfilmen, var det ett mera traditionellt pengaspel som marknadsfördes – dvs. 

Veikkaus Express. I reklamfilmen vid namnet ”Simo Järvinen, Suomen nopein lottoaja” 

presenteras en konsument som står vid kassan och köper en Veikkaus Express rad. 

Deltagarna ställdes frågeställningen, ifall reklamfilmen skapade uppfattningen att det är 

såväl lätt och lönsamt att konsumera dessa spel. 61 % ansåg att detta var fallet medan 

enbart 14 % motsatte sig påståendet. Resterande 25 % valde att inte ta ställning till 

påståendet. Deltagarnas svarfördelning finns illustrerad i figur 14 nedan.  
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Figur 14 Uppfattningen kring ifall det anses både smidigt och lönsamt att spela Veikkaus Express.  

Efter att samtliga reklamfilmer presenterats för deltagarna i studien ställdes 

avslutningsvis två helhetsfrågor gällande penningspel. Första frågan berörde ifall det 

tydligt borde framgå ur reklamen, att det är penningspel som marknadsförs. En 

majoritet på 53 % ansåg att det tydligt borde framgå att det är pengaspel som 

marknadsförs i reklamen. En dryg fjärdedel på 26% ansåg att det inte behöver förtydligas 

att det är pengaspel som marknadsförs i spelaktörens marknadsföringsaktiviteter och en 

femtedel (21%) ville inte ta ställning till frågeställningen.  

Avslutningsvis ställdes deltagarna frågan, ifall de baserat på de visade reklamfilmerna 

ansåg att spelaktören Veikkaus marknadsfört penningspelskonsumtion i positiv 

bemärkelse. En klar majoritet på ungefär 80% ansåg att spelbolaget Veikkaus hade 

marknadsfört pengaspelskonsumtion i positiv anda i samtliga reklamfilmer. Enbart 3 % 

motsatte sig påståendet och ansåg att reklamfilmerna inte marknadsförts på ett positivt 

sätt. Resterande 17 % ville inte ta ställning till påstående. En sammanställning 

beträffande deltagarnas svarfördelning beträffande studiens sista frågor presenteras i 

figur 15 nedan.  

 

 

 

 

 

Figur 15 Förtydligande av Veikkaus reklamer & marknadsföring av penningspelskonsumtion i positiv anda. 
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7.4 Studiens signifikans 

I och med att det är frågan om ett slumpmässigt sampel, bestående av över 30 

observationer (n=101), kan man anta att samplet är normalfördelat. Men i och med 

studiens ringa storlek, torde inga absoluta slutsatser dras baserat på fallstudiens 

förvärvade resultat. Resultatet kan däremot ge en indikativ uppfattning gällande 

konsumenternas perception av spelbolagets marknadsföringsaktiviteter.   

I detta avsnitt har studiens förvärvade resultat presenterats.  I följande avsnitt kommer 

det förvärvade resultatet att analyseras. 
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8 ANALYS AV RESULTATET 

I detta avsnitt kommer det fallstudiens förvärvade resultat att analyseras. Analysen är 

indelad i tre distinkta delar. Avsnittet inleds med att analysera det deskriptiva data, 

varefter deltagarnas spelkonsumtion samt uppfattning kring spelbolagets 

marknadsföringsaktiviteter, kommer att utredas.  

8.1 Analys av det deskriptiva data 

Samplets storlek kan konstateras vara 101 st. (n=101). Studien har förvärvats genom ett 

frågeformulär som skickats ut till slumpmässigt valda personer. I och med att det är 

frågan om ett slumpmässigt sampel bestående av över 30 stickprov, kan det förvärvade 

resultat konstateras vara normalfördelat. Men i och med att det är frågan om en mindre 

studie med enbart 101 stickprov, bör inga konkreta slutsatser dras enbart baserat på 

denna fallstudie. Däremot ger studien en fingervisning kring konsumenternas 

synpunkter beträffande forskningsområdet. Däremot kan en specifik trend konstateras 

gällande deltagarnas synpunkter beträffande penningspelsmarknaden och spelbolagens 

marknadsföring.  

Baserat på resultatet kan man konstatera att majoriteten av deltagarna var kvinnor. 

Trots att så gott som samtliga åldersgrupper var representerade i studien, kan det 

fastställas att svarsfrekvensen var högst i ålderskategorin 20–30 år. Den konstaterade 

ojämna köns- och åldersfördelningen kan i sig ha en inverkan på det förvärvade 

resultatet. Som konstaterats i ett tidigare avsnitt av denna avhandling, är yngre män den 

aktivaste konsumentgruppen, då det kommer till konsumtion av penningspel. Faktumet 

att det kvinnliga könet och det lägre åldersgrupperna var främst representerade i 

studien, kan således ha påverkat slutresultatet. Följaktligen kan de spekuleras kring ifall 

en högre manlig svarsfrekvens, skulle ha påverkat det slutliga resultatet. Då män 

tenderar vara aktivare spelkonsumenter än kvinnor, är det även möjligt att det innehar 

en annan syn gällande spelkonsumtion och spelbolagens marknadsföring, än kvinnor.  

Således kan några deskriptiva faktorer ha inverkat på studiens resultat. Däremot kan 

data för övrigt konstateras tillförlitligt. I följande avsnitt kommer data kring deltagarnas 

spelkonsumtion analyseras. 
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8.2 Analys gällande deltagarnas spelkonsumtion 

Svarsfördelningen beträffande deltagarnas spelvanor kunde konstateras vara relativt 

jämn, då över hälften av deltagarna uppgav att de konsumerat något pengaspel under 

det senaste 12 månaderna. Som konstaterats i det tidigare avsnittet gällande studiens 

deskriptiva data, var kvinnor främst representerade i studien. Således kan man spekulera 

kring ifall en jämnare könsfördelning skulle påverkat studiens slutresultat. Däremot är 

det märkbart att slutresultatet trots den höga kvinnliga svarsfrekvensen blev relativt 

jämn. Den ojämna könsfördelningen kan även inverkat på det förvärvade resultatet kring 

deltagarnas spelfrekvens.  

Angående hur frekvent de medverkandena konsumerar dylika spel, angav majoriteten 

att de sällan spelar dylika spel och en relativt liten andel att de regelbundet skulle 

konsumera penningspel – antingen månatligen eller veckovis. Återigen kan 

könsfördelningen ha influerat slutresultatet gällande denna fråga.  

Däremot kan en korrelation mellan konsumenters spelbeteende och 

penningspelsverksamhetens uppbyggnad konstateras. Trots att den övervägande delen 

av deltagarna angav sig sällan eller aldrig konsumera dylika spel, fanns det även en andel 

av de medverkande som regelbundet (antingen veckovis eller månatligen) konsumerade 

dessa spel. Spelstrukturen, speciellt i de mera traditionella spelen (t.ex. Veikkaus Lotto 

som har dragningar en gång i veckan) kan fungera som en influerande faktor till en mera 

regelbunden spelkonsumtion. Spelet Veikkaus Lottos regelbundenhet, kan även vara en 

av de främsta bakomliggande faktorerna varför det är ett av de mest konsumerade spelen 

bland deltagarna.  

Även gällande det mest konsumerade spelet, skraplotter, kan en korrelation till 

spelproduktens uppbyggnad konstateras. Man kan argumentera för att skraplotternas 

struktur är en av de främsta orsakerna bakom spelets popularitet. Skraplotternas relativt 

låga pris, sänker tröskeln för konsumenter att köpa dessa spel. I skraplotternas fall, är 

det möjligheten att vinna en avsevärd summa pengar, som utgör den största drivkraften. 

Vinstfrekvensen upplevdes även vara högst för detta spel, då de flesta av deltagarna hade 

vunnit på skraplotter. Hälften av deltagarna konstaterades återanvända sina förvärvade 

vinster för fortsatt spelkonsumtion.  

Baserat på den tidigare forskning som presenterats i den inledande avsnitten av denna 

avhandling, har det även konstaterats att spelautomater och skraplotter är de mest 

beroendeframkallande spelen. Spelen hör även till de mest konsumerade penningspelen 
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i Finland. Dessa spel har såväl lik- och olikheter. Tröskeln att konsumera spelen är för 

båda spelen låg. Gällande spelautomater, kostar ett spel någon euro och för skraplotter 

varierar priset vanligen mellan 1 – 10 euro per lott. Främsta drivkraften i båda spelen är 

möjligheten att vinna en avsevärd summa pengar. Största problemen som diskuterats i 

de finska medierna under de senaste åren, är placeringen av spelautomaterna i varuhus 

och butiker. Dessa är ofta placerade vid affärernas ingångar, vilket kan vara en utmaning 

för sådana konsumenter som har problem att kontrollera sitt spelande. Tidigare var det 

bara möjligt att spela på spelautomater med kontanter. Men år 2008 infördes även 

kortläsare på spelautomaterna. Det har spekulerats kring ifall detta är en önskvärd 

utveckling, då det tenderar vara svårare att kontrollera sin konsumtion då man betalar 

med kort än med kontanter. Däremot har det argumenterats att detta underlättar 

konsumentens spelande, då hen enbart kan spela upp till 100 euro med kort. Detta är i 

sig en önskvärd utveckling, men 100 euro är en relativt hög summa och detta hindrar 

inte konsumenten från att fortsätta spela med ett annat kort eller med kontanter. 

Fortsättningsvis godkänns enbart bankontokort på dessa maskiner. Kreditkort fungerar 

således inte som betalningsmedel. Detta i sig, minimerar risken att konsumenten spelar 

över sina tillgångar. Inga penningspel kan alltså idag konsumeras med kreditkort. Detta 

förhindrar på sitt sätt konsumenterna från att skuldsätta sig. Ungefär 10 procent av 

vinsterna konstaterades förvärvas genom bankkontokort år 2013.105 

Gällande skraplotter, är frågeställningen ifall det är spelets ”vann nästan”- effekt som 

utgör den största beroendeframkallande faktorn. Med ”vann nästan”-effekt, avses i detta 

hänseende, att konsumenten upplever sig antingen nästan vinna huvud- eller en större 

vinst, eller att konsumenten vinner en vinst vars monetära värde motsvarar en ny lotts 

pris eller möjligheten att delta i en tilläggsdragning. Uppfattningen att man nästan 

vinner, kan psykologiskt skapa tron hos konsumenten att hens sannolikhet att vinna 

huvudvinsten är större om hen köper en lott till, trots att sannolikheten de facto förblir 

den samma som tidigare. Då konsumenten i sin tur vinner en vinst som motsvarar en ny 

lotts värde eller en möjlighet till en tilläggsdragning, är sannolikheten ännu högre att 

personen de facto återanvänder sin vinst till att köpa ytterligare penningspel. Vilket i sin 

tur kan leda till ett mer frekvent och regelbundet spelande. ”Vann nästan”-effekten finns 

illustrerad i bild 3 nedan. 

                                                
105 Pettersson (2013) ”Bankkort i spelautomater kan förvärra skuldspiralen” 
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Bild 3 Skraplotternas “vann nästan”-effekt. 

Som konstaterats tidigare i denna avhandling, går det medel som förvärvats genom 

spelbolagets verksamhet, till att understöda allmännyttig verksamhet – vilket 

spelbolaget ofta framhäver i sina marknadsföringskampanjer. Bland annat är det ingen 

ovanlig syn att spelbolaget Veikkaus indirekt marknadsför bolaget genom att framhäva 

att de understöder främjande av t.ex. finska ungdomars psykologiska hälsa eller något 

annat allmännyttigt ändamål. Då deltagarna i studien ställdes frågan vilka de främsta 

drivkrafterna bakom deras spelkonsumtion var, uppgavs förhoppningen att vinna en 

avsevärd summa pengar som den främsta drivkraften. För en stor andel av deltagarna 

fungerar spelkonsumtionen även som ett sorts tidsfördriv. Penningspel kunde således 

jämföras med en form av riskplacering. Dvs. förhoppningen att få så hög avkastning som 

möjligt, med en så liten insats som möjligt. Trots spelbolagets framhävande av stödjande 

av allmännyttig verksamhet, var det enbart en klar minoritet av deltagarna som de facto 

konsumerade spelen för att stödja allmännyttiga ändamål. Vilket i sig ställer frågan ifall 

penningspelsverksamhet de facto är det optimalaste sättet att stöda allmännyttig 

verksamhet i Finland.  

Något som illustrerar omfattningen av spelmissbruk i Finland, är att en klar majoritet av 

deltagarna uppgav att de antingen själva eller någon i deras bekantskapskrets har eller 

har haft ett spelberoende. Detta stöder även vad ovan diskuterats kring spelens 

beroendeframkallande karaktär. Detta illustrerar även att spelberoenden är allmännare 

i Finland än vad man tror. Således kan det även kategoriseras som en likartad 

beroendeframkallande produkt som alkohol och tobak som diskuterats tidigare i 

avhandlingen. Som konstaterats, är spelberoendets effekter mycket omfattande och 

drabbar således inte enbart den enskilda individen utan även hens närkrets och även 

samhället som helhet. En av orsakerna bakom varför spelberoende uppfattas som 
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mindre allmänt i Finland än alkohol- och tobaksberoenden, är att spelmissbruk inte 

nödvändigtvis syns utåt. 

Som fastställts, kan penningspel ses som en form av riskplacering, var konsumenten 

strävar till en så hög avkastning som möjligt, med en så liten insats som möjligt. På finska 

värdepappersmarknaden är det inte ovanligt att placeringar finansieras med främmande 

kapital i form av kortfristiga lån. Det samma kan iakttas då det gäller konsumering av 

penningspel. Konsumentens egna medel räcker alltså inte alltid till för att individen ska 

kunna finansiera sitt spelande. Vissa finansierar sitt spelande genom lån, vilket i sig även 

är allmännare än vad man skulle kunna tro. Detta kunde iakttas i studiens resultat där 

hela 10 procent av de svarande antigen själva eller någon i deras närkrets hade lyft lån 

för att kunna finansiera sitt spelande. Däremot kunde man argumentera att 

lånefinansiering för penningspelskonsumtion medför högre risker än lånefinansiering 

för värdepappersplaceringar. I och med att värdepapper tenderar avkasta mer än 

penningspel. Ytterligare är det allmännare att penningspel finansieras genom 

konsumtions lån, som i sig har en betydligt högre ränta än andra lån. Det här kan 

medföra att konsumenten är oförmögen att återbetala sitt konsumtions lån och i värsta 

fall blir överskuldsatt och får betalningssvårigheter. 

8.3 Analys av spelbolagets reklamfilmer  

Som konstaterades i resultat avsnittet av denna avhandling, så angav ungefär en 

fjärdedel av deltagarna att de ser TV reklamer för Veikars och deras pengaspel, flera 

gånger i veckan och ytterligare en dryga 7 % procent angav att de ser dylik reklam 

dagligen.  Ett ytterligare märkbart faktum är att nästan 20 procent av deltagarna angav 

att de inte ser eller äger en television, vilket utesluter denna andel från att utsättas för 

dessa marknadsföringsaktiviteter. Resultatet illustrerar i sin tur den förändring som 

skett inte enbart gällande TV marknadsföring utan även förändringen i personers 

televisions-vanor. Till följd av tjänster som t.ex. Netflix, Viaplay och olika tv-kanalers 

digitala Online-streamer – så har konsumenternas TV-vanor förändrats. Till skillnad 

från tidigare kan konsumenter idag välja när och vad de vill titta på för 

televisionsprogram och de flesta program kan man se via datorn vilket gjort att allt färre 

de facto äger en television. Rundradioskatten som infördes 2013106 var även en 

bidragande faktor bakom varför allt fler valde att göra sig av med sina televisioner. 

Utöver detta behöver man inte längre se reklamfilmer mellan programmen. I och med 

                                                
106 Skatteförvaltningen (2017) 
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dessa omständigheter, utsätts konsumenter inte på samma sätt av 

televisionsmarknadsföring som tidigare. Då man beaktar detta faktum, kan man 

konstatera att denna studie ger en hänvisning till att spelaktören de facto bedriver en 

relativt frekvent och aggressiv tv-marknadsföring, då ungefär hälften av de som anger 

sig se på tv ser dylik marknadsföring relativt frekvent – många även flera gånger i veckan 

om inte dagligen.  

Gällande andra säljfrämjande aktiviteter som bedrivs av företaget, så angav ungefär 

hälften av deltagarna att de ser dylika aktiviteter antingen dagligen eller minst en någon 

gång i veckan. Enbart 2 procent av de medverkande, menade att de aldrig lagt märke till 

liknande aktiviteter. Detta signalerar i sin tur att spelaktören är synligt närvarande i det 

finska samhället.  

I resultatavsnittet konstaterades, att penningspelskonsumtion i regel är en planerad 

aktivitet. Baserat på det förvärvade resultatet var det ovanligt att deltagarna impulsivt 

konsumerade dessa spel. Men den höga kvinnliga svarsfrekvensen kan återigen influerat 

slutresultatet, i och med att det existerar olikheter mellan mäns och kvinnors 

konsumtionsbeteende.  

Baserat på det som fastställts i fallstudien, tenderar spelaktören bedriva en såväl synlig 

och frekvent marknadsföring av både bolaget och deras produkter och tjänster. Således 

kan det konstateras att spelaktören tenderar bedriva en aggressiv 

marknadsföringsstrategi. Trots detta, upplevde en klar majoritet av deltagarna (kring 75 

procent) att de inte blivit påverkade av spelbolagets marknadsföringsaktiviteter.  

I och med att marknadsföring fungerar som ett differentieringsverktyg som tillämpas för 

att främja försäljningen av ett företags produkter, kan man anta att den bedrivna 

marknadsföringen har effekter – annars skulle inte bolag idka marknadsföring 

överhuvudtaget. Här kan man således konstatera, att den bedrivna marknadsföringen 

har en effekt på konsumenternas köpbeteende, men det är effektens omfattning som är 

utmanande att fastställa. Generellt sätt, är det svårt att fastställa hurudan effekt 

marknadsföring de facto har på den enskilda konsumenten, då dessa aktiviteter ofta har 

en mera indirekt effekt på individen. I och med att det är oklart ifall individen själv är 

benägen att avgöra marknadsföringens effekt, är det utmanande att fastställa ifall det 

förvärvade resultatet beträffande denna fråga är tillförlitligt.  
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Sedan januari 2017, har ett monopolsystem tillämpats på den finska 

penningspelsmarknaden. Syftet med tillämpande av ett monopolsystem på marknaden 

är att minimera de negativa effekter som riklig penningspelskonsumtion kan ha på såväl 

den enskilda konsumenten och samhället i helhet. Som konstaterat, är 

marknadsföringens främsta syfte att främja försäljning av en ett bolags produkter och 

tjänster. Således lyftes frågeställningen, vad marknadsföringens funktion är i en 

marknadsstruktur fri från konkurrens. Kring hälften av deltagarna ansåg att penningspel 

inte borde marknadsföras, då konsumenters valmöjligheter redan begränsats till enbart 

en nationell aktör. Spelbolaget måste således enbart differentiera sig gentemot 

internationella spelaktörer. Denna aspekt behandlas däremot inte i denna avhandling, 

då studien enbart behandlar den nationella marknaden. Detta har däremot varit av 

betydelse vid utformningen av den rådande lotterilagstiftningen, där tanken varit att 

styra in finska spelkonsumtionen på den nationella marknaden. Trots detta, ansåg 

ungefär en tredjedel av deltagarna att aktören ska ha rätt att kunna marknadsföra sina 

produkter, med motiveringen att konsumenter ska vara medvetna om spelbolagets 

produkt- och tjänsteutbud.  Marknadsföringen uppfyller i deras mening en 

upplysningsfunktion. Frågeställningen är ifall inte denna upplysningsplikt kunde 

uppfyllas genom att information skulle ges vid spelens försäljningsplatser. Detta system 

tillämpas t.ex. vid försäljningen av tobaksprodukter i Finland, då marknadsföring av 

tobak är förbjudet i Finland. I och med att penningspelsverksamhet även tenderar vara 

en planerad aktivitet, brukar konsumenterna vara medvetna om det erbjudna 

spelutbudet.  

Som fastställts i denna avhandling, finansierar en del konsumenter sitt pengaspelande 

genom lånefinansiering. Hela 10 procent av studiens deltagare konstaterades antingen 

själva eller någon i deras bekantskapskrets ha finansierat sitt spelande men hjälp av lån. 

Märkbart är att motsvarande 10 procent av deltagarna sett lån, speciellt snabblån, 

marknadsföras i samband med marknadsföringen av penningspel. Detta är i sig ingen 

betydande andel, men dylika situationer har trots allt observerats. I sig är det ingen 

önskvärd situation att dessa spel marknadsförs i samband med penningspel, detta i sig 

kan ses som en uppmaning att konsumera dessa spel. Utöver det är det inte önskvärt att 

konsumenten skuldsätter sig för att kunna konsumera penningspel. Risken för 

skuldsättning har försökt förhindras på spelmarknaden genom att t.ex. inte tillåta 

användningen av kreditkort vid spelkonsumtion. För att göra en ytterligare korrelation 

till en motsvarande situation och till en av studiens referensprodukter, så har det 

stadgats i finsk alkohollagstiftning att alkoholdrycker inte får marknadsföras på ett 



 

 

61 

sådant sätt att det uppmuntrar till pengaspelskonsumtion. Tanken bakom detta 

resonemang, är att konsumenten ska vara kapabel att göra ett rationellt köpbeslut och 

ska således inte parallellt konsumera andra beroendeframkallande produkter, som kan 

påverka konsumentens förmåga att fatta ett rationellt beslut.   

Som konstaterats, har tillgängligheten av t.ex. tobaksprodukter begränsats drastiskt, till 

följd av Finlands målsättning att vara rökfritt år 2020. Deltagarnas synpunkter kring ifall 

tillgängligheten av penningspel även borde begränsas, tudelade de medverkande. 

Ungefär en tredjedel av de medverkande ansåg att tillgängligheten av spelen borde 

begränsas, medan en motsvarande andel inte ansåg dylik förändring vara nödvändig. 

Trots att frågeställningen tudelade de svarande, verkade det finnas ett visst intresse att 

begränsa tillgängligheten av dessa spel. Återigen kan den ojämna könsfördelningen 

bland de svarande, ha påverkat slutresultatet.  

I detta avsnitt har det förvärvade resultat beträffande deltagarnas spelkonsumtion 

analyserats. I sista avsnittet kommer resultatet beträffande deltagarnas synpunkter 

gällande spelbolaget Veikkaus reklamfilmer att analyseras.  

8.4 Analys av Veikkaus Oy Ab’s reklamfilmer 

I syfte att evaluera effektiviteten av lotterilagstiftningens bestämmelser beträffande 

marknadsföringen av penningspel, ombads deltagarna analysera några av spelaktörens 

reklamfilmer från 2016–2017. Tanken med denna evaluering är att analysera ifall 

spelbolaget lyckats kringgå lagstiftningens bestämmelser genom att bedriva en 

marknadsföring som inte är linje med denna lag. Ifall kringgående av lagstiftningen kan 

konstateras, kan detta tolkas som en hänvisning för att lagstiftningens bestämmelser 

beträffande dessa spel borde revideras.   

Den första reklamfilmen; “Veikkaus, RAY ja Fintoto ovat nyt yhtä ja syntyi uusi 

Veikkaus” lanserades i januari 2017, i samband med att de tre stora spelbolagen 

fusionerades. Majoritetens uppfattning beträffande reklamfilmens budskap, var att 

spelbolaget Veikkaus önskar framhäva att det understöder allmännyttig verksamhet i 

Finland. Det var bara ett fåtal som uppfattade bolagsfusionen som reklamens 

huvudsakliga budskap. Även enligt Salonen, Castrén, Raisamo, Orford, Alho & Lahti’s 

(2014) forskning som diskuterats tidigare i denna avhandling, kunde det konstateras att 

spelaktören frekvent framhäver stödjandet av dylik verksamhet, i sin marknadsföring. I 

skrivande stund har det även observerats att dylik marknadsföring är speciellt 

framkommande vid juletid. Även ifall detta inte direkt är emot lotterilagstiftningens 
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bestämmelser, kan detta tolkas som en uppmuntran till penningspelskonsumtion, som i 

sig kan ge upphov till både ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar, på 

långsikt. Vilket kunde tolkas strida mot lotterilagstiftningens 3.kapitel § 14 b 1 moment. 

Man kan således argumentera för att penningspelskonsumtion inte är det optimalaste 

sättet att förvärva medel för allmännyttiga ändamål i Finland, då det i sig kan medföra 

negativa effekter på långsikt, för såväl för den enskilda individen, men även för 

samhället. Trots att framhävande av stödjande av dylik verksamhet inte skulle uppmana 

till konsumtion i sig, är det från ett moraliskt perspektiv kanske inte det mest 

gynnsamma sättet att marknadsföra en beroendeframkallande produkt på.  I sådana fall 

kunde konsumenten motivera sin konsumtion med att hen stöder samhället genom sin 

spelkonsumtion, men som i sin tur kan ha negativa effekter för individen själv.  Således 

kan det konstateras att trots dylik marknadsföring inte är konkret begränsad i lag, 

illustrerar reklamen att det eventuellt ur ett moraliskt perspektiv inte kanske är 

acceptabelt att använda dylik marknadsföring för en beroendeframkallande produkt.  

En annan sorts uppmuntran till konsumtion kunde även observeras i de två följande 

reklamfilmerna; ”Kaikki tai mitään, automies” och ”Kaikki tai ei mitään, tuulenpuuska” 

var det nya pengaspelet; ”Kaikki tai ei mitään” marknadsfördes. Främjande av 

konsumtion av spelet, görs i reklamfilmen genom att tillämpa omvänd psykologi. 

Grundtanken med spelet är att fungera som motvikt till de traditionella spelen, var det 

enbart gäller att gissa allting rätt. I spelet ”Kaikki tai ei mitään” kan konsumenten 

således vinna genom att antingen gissa allting rätt eller fel. I reklamen presenteras två 

konsumenter med otur i spel som vinner huvudvinsten genom att gissa allting fel.  Detta 

i sig, kan uppfattas som att vinstsannolikheten vore högre än den de facto är. Över 

hälften av studiens deltagare delade uppfattningen om att reklamen skapar denna 

uppfattning. Över hälften av deltagarna delade uppfattningen om att reklamen 

framställde spelets vinstfrekvens som högre än i de traditionella spelen. Däremot ansågs 

spelets slumpmässighet vara den samma som i de traditionella spelen. Detta kan således 

tolkas som ett sätt till att uppmuntra konsumtion av spelet och en metod att förvärva ett 

nytt kundsegment på. Den nya spelstrukturen uppfattades således som både nytt och 

innovativt av en relativt stor andel av studiens deltagare. Märkbart var att en mycket 

liten andel av deltagarna de facto hade spelat det nya spelet.  Således kan ännu inga 

konkreta slutsatser dras kring marknadsföringens effekter på den enskilda 

konsumenten.  För att dylika konstateranden ska kunna utföras, bör spelet först skapa 

fotfäste på marknaden. 
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De två sista reklamerna, marknadsförde Veikkaus Express spel. Dessa var den enda som 

var från år 2016, dvs. från tiden innan spelbolagens fusion. Grundtanken med detta spel, 

är att det ska vara så lätt som möjligt för konsumenten att konsumera dessa spel. Således 

framhävs dessa egenskaper i reklamen. I båda försäljningskampanjerna presenteras en 

konsument, som vid butikskassan köper en Veikkaus Express lott. Deltagarna i 

undersökningen delade uppfattningen om att det var klart att det var pengaspel som 

marknadsfördes i reklamen och att detta gjordes i ett kommersiellt syfte. De delade även 

uppfattningen om att det föreföll lätt och smidigt att delta i spelet. Som konstaterats i ett 

tidigare skede av denna analys, verkade konsumtion av pengaspel vara en planerad 

aktivitet för deltagarna i studien. I och med att händelsen i respektive reklam sker vid 

butikskassan, kan detta tolkas som ett försök av spelbolaget att uppmuntra till, inte 

enbart konsumtion av spelen – utan även till en mera spontan konsumtion av pengaspel. 

Faktumet att spelen ofta appliceras vid butikskassor, är något som Polisstyrelsen, som 

tillsynsorgan, har observerat. De yrkade redan 2015 att dessa spel inte borde få placeras 

vid butikskassor, då detta kan ge upphov till en mera spontan konsumtion av dessa spel. 

Polisstyrelsen hävdar att produktplaceringen i sig, uppmuntrar till 

penningspelskonsumtion. I och med att den nuvarande produktplaceringen kan anses 

uppmuntra till spelkonsumtion, kunde detta i sig fungera som en motivering för att 

tillgängligheten av spelen borde begränsas.  Motsvarande problem har även diskuteras 

kring penningspelsautomater i matbutiker. I dagsläget, är dessa maskiner placerade vid 

affärers ingångar. Då placeringen i sig kan uppfattas uppmuntra till 

penningspelskonsumtion och för vissa även som en frestelse, har det diskuterats ifall 

automaterna i framtiden borde placeras på ett mindre synligt ställe.  

Avslutningsvis presenterades några generella frågor kring marknadsföring av 

penningspel för deltagarna. En klar majoritet ansåg att det tydligt borde framgå att det 

är penningspel som marknadsförs och att detta sker i kommersiellt syfte.  

Slutligen konstaterades det att så gott som samtliga deltagare, ansåg att pengaspel hade 

marknadsförts i positiv bemärkelse i reklamerna, samt på ett sätt som uppmuntrar till 

spelkonsumtion. Som konstaterat, får inte marknadsföringen av pengaspel främja sådan 

pengaspelskonsumtion som leder till såväl ekonomiska, sociala och hälsomässiga 

problem, enligt den finska lotterilagen 3 kapitel § 14 b 1 mom. Utöver detta får inte rikligt 

spelande marknadsföras i positiv bemärkelse. Likaledes får inte måttligt eller det faktum 

att någon låter bli att spela framstå som negativt i reklamerna. I och med att denna 

avhandling enbart undersöker ifall spelaktören marknadsför såväl 
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pengaspelskonsumtion och dess pengaspel i positiv bemärkelse och på ett sätt som 

uppmuntrar till konsumtion av dessa spel, så ger detta resultat en hänvisning till att detta 

de facto är fallet. I denna avhandling lämnades begreppet riklig konsumtion utan 

hänseende, då detta inte definieras i lag och för att detta anses vara mera av en effekt av 

själva spels konsumtionen. Trots att barn och unga inte hör till spelbolagets målgrupp, 

kan inte marknadsföringen indirekta effekter på detta kundsegment uteslutas, då 

spelbolaget idkar en relativt aggressiv marknadsföringsstrategi. Marknadsföringens 

faktiska effekt kan däremot inte fastställas.  

I följande avsnitt kommer forskningsfrågan diskuteras utifrån tidigare forskning samt 

baserat på det fallstudiens resultat. Baserat på diskussionen kommer slutsatserna kring 

forskningsfrågan att dras.   
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9 DISKUSSION 

Detta diskussionsavsnitt kommer inledas med att diskutera spelens 

beroendeframkallande effekt, varefter marknadsstrukturen och marknadsföringen av 

spelen diskuteras. Slutligen, kommer tillsynen av spelaktörens 

marknadsföringsaktiviteter att diskuteras.  

9.1 Penningspelens vanebildande effekt 

Finländarna är aktiva konsumenter av pengaspel, varav 3 procent har någon form av 

spelberoende. Trots att andelen spelberoende kan uppfattas som obetydlig, är problemet 

betydligt mer omfattande. Detta beror på att missbrukets effekter inte enbart har 

negativa effekter för den enskilda individen, utan dessa effekter har ofta även en stark 

negativ inverkan på personens närstående. Utöver missbrukets omfattande effekter, är 

ett spelmissbruk även utmanande att fastställa då denna form av missbruk, till skillnad 

från missbruk av t.ex. alkohol och andra beroendeframkallande substanser, sällan syns 

utåt. Detta i sig innebär att spelberoenden är utmanande att fastställa.  

Spelmissbrukets ovannämnda negativa effekter, kunde även konstateras i den utförda 

studien, då ungefär hälften av deltagarna antingen själva hade/ hade haft eller kände 

någon som hade/ hade haft ett spelberoende. I och med detta, kan man fastställa 

spelmissbrukets omfattande effekt. Märkbart var även att en relativt hög andel av 

deltagarna kände någon med spelproblem. Således kunde man fastställa att spelproblem 

skapar likartade effekter som övriga beroendeframkallande effekter som t.ex. 

referensprodukterna alkohol och tobak. Beroendets omfattande negativa effekter, kan 

således ur ett långsiktigt perspektiv även ha negativa effekter på samhällsnivå. 

I avhandlingen spekulerades kring vad som skapar spelens vanebildande effekt. Det 

finns många kategorier av spel, som har olika vanebildande effekt. De främst 

beroendeframkallande spelen, konstaterades vara det så kallade ”snabba spelen”, dvs. 

t.ex. spel via spelautomater och skraplotter. I studien konstaterades även dessa ”snabba 

spel” vara det främst spelade i Finland. I studien diskuterades det kring ifall det är 

spelens utformning som skapar spelens vanebildande effekt. En av det främsta orsakerna 

bakom varför just dessa spel har en så beroendeframkallande effekt är att spelens pris är 

låga, vilket sänker tröskeln för spelarens spelkonsumtion. Spelaren upplever sig ha en 

möjlighet att vinna en avsevärd summa pengar (som även i studien konstaterades vara 

det främsta orsaken varför konsumenter spelade dessa spel), genom att satsa en mindre 

summa. Tröskeln att konsumera penningspel är ytterst liten, speciellt efter att kortläsare 
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införts på automaterna. Detta medför att spelaren inte uppfattar hur mycket pengar hen 

sätter på sin pengaspelskonsumtion. Trots att det införts begränsning att man enbart får 

spela för ungefär 100 euro / per kort, per gång, kan detta inte anses vara en tillräcklig 

begränsning, då detta inte förhindrar personen från att fortsätta spela med ett annat kort 

eller med kontanter.  

Ytterligare kan man konstatera att spelens produktplacering, även sänker tröskeln 

ytterligare för konsumenter att konsumera dessa spel. Som konstaterats i avhandlingen 

finns ofta spelautomater utplacerade vid affärers ingångar, medan skraplotter ofta säljs 

och finns synligt utplacerade vid butikskassorna. Däremot har det funnits incentiv att 

placera spelautomaterna på mindre synliga platser i framtiden, då den nuvarande 

placeringen har konstaterats medföra stora påfrestningar för konsumenter som har 

svårigheter att kontrollera sin spelkonsumtion. Beträffande skrap- och andra lotternas 

placering, presenterade Polisstyrelsen redan 2015 ett önskemål att lotter inte mera skulle 

få säljas vid butikskassor, i och med att detta även uppfattas som en uppmaning till 

spelkonsumtion.  

Det är även spelens utformning som tenderar ge upphov till skraplotternas 

behovsframkallande effekt, men spelens utformning är annorlunda än 

spelautomaternas. I likhet med spelautomaterna, är tröskeln att konsumera skraplotter 

mycket låg, då spelarens insats varierar mellan enbart 1–10 euro. Däremot är det något 

annat som tenderar förorsaka spelens vanebildande effekt. Det spekulerades om det är 

spelens ”jag vann nästan effekt” som förorsakar spelens vanebildande effekt. I och med 

att ifrågavarande utformning kan ge upphov till att konsumenten hamnar in i en ond 

cirkel och frekvent börjar konsumera dessa spel – uppstår frågeställningen ifall det borde 

begränsas hur frekvent huvudvinsten får framkomma på skraplotterna. Tron att uppleva 

sig vara närmare vinsten än vad man de facto varit, kan uppmuntra till att fortsätta 

konsumera spelen. I och med att spelaren upplever vinsten vara inom räckhåll, kan hen 

uppleva att fortsatt konsumtion kommer höja hens vinstmöjligheter, trots att 

vinstsannolikheten är den samma för varje enskilt spel. Dylik effekt kunde även 

konstateras i den utförda studien, där deltagarnas främsta incentiv för att konsumera 

ifrågavarande spel var; förhoppningen att vinna en avsevärd summa pengar. Ytterligare 

konstaterades skraplotter vara det främst konsumerade spelet bland deltagarna och 

vinstfrekvensen verkade även vara högst bland skraplotterna. Slutligen konstaterades en 

klar majoritet återanvända den förvärvade vinsten för fortsatt spelkonsumtion. Alla 
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dessa faktorer skapar antydandet att skraplotternas utformning är den främsta faktorn 

bakom spelens mycket beroendeframkallande effekt.  

Ett annat spel som konstaterades ge upphov till ett regelbundet spelbeteende (men inte 

tillhör kategorin snabba spel) var traditionella lotto-dragningar. I studien konstaterades 

det bl.a. att en relativt stor andel av deltagarna tenderade konsumera dylika spel 

antingen en gång i veckan eller en gång i månaden. En motivering bakom dylik 

regelbunden konsumtion är att lottodragningar vanligen sker en eller ett par gånger i 

veckan. Således kan man konstatera att även att dessa lottodragningar kan ge upphov till 

ett regelbundet och ibland även frekvent spelande.  

Utöver ovanstående faktorer, bedriver även spelaktören Veikkaus, ett mycket populärt 

stamkundsprogram, som för närvarande innefattar 2 miljoner kunder. 

Stamkundsprogram är en metod var företag strävar till att förvärva stamkunder till 

bolaget. Dvs. detta är ett sätt att binda kunder till företaget och på det sättet få dem att 

kontinuerligt återköpa företagets produkter. Detta är i sig ett sätt att uppmuntra till 

konsumtion av företagets produkter. Således kan det konstateras att Veikkaus 

förmånskund-program i sig kan tolkas som en metod att uppmuntra till spelkonsumtion. 

Denna aspekt kommer att diskuteras närmare i avsnittet gällande spelbolagets 

marknadsföring.  

Det som ovan konstateras kring spelens utformning och produktplacering, kan anses 

vara ett sätt att uppmuntra till spelkonsumtion. Efter att spelens vanebildande effekt har 

kunnat fastställas, kommer den nya marknadsstrukturens inverkan att diskuteras. 

9.2 Nya spelmarknadsstrukturen i Finland 

I ovanstående avsnitt, konstaterades att pengaspel tillhör kategorin 

beroendeframkallande produkter, i likhet med avhandlingens referensprodukter, tobak 

och alkohol. I likhet med den finska alkoholförsäljningen, så sköts även den finska 

penningspelsmarknaden genom ett statligt ägt monopol i Finland, i och med 

spelaktörernas fusion i januari 2017. Åland exkluderas fortsättningsvis från 

monopolsystemet men motiveringen att den åländska automatföreningen, PAF, riktar 

sig även till ett mer internationellt klientel. Däremot är den långsiktiga målsättningen 

att även Åland kommer ingå i det finska monopolsystemet i framtiden.  

Bakgrunden bakom spelaktören Veikkaus nuvarande monopolställning, är den 

omfattande uppfattningen bland finländarna att det effektivaste sättet att reglera de 
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negativa effekter som spelkonsumtionen ger upphov till, är genom ett starkt 

monopolsystem. Genom marknadsstrukturen strävar staten således till att även 

garantera, att de förvärvade medlen från penningspelsverksamheten, tillfaller 

allmännyttiga ändamål. Utöver detta, anses monopolsystemet vara det effektivaste sättet 

för spelbolaget att hantera den accelererande konkurrensen från internationella 

spelbolag, vilka uppmuntrar finländare att spela på nätet. Finland är den enda staten 

inom EU som tillämpar ett rent monopolsystem beträffande försäljning av pengaspel.107 

Beträffande de övriga nordiska ländernas sätt att minimera spelkonsumtionens negativa 

effekter, tillämpar Sverige idag ett tillståndssystem, vilket idag bedrivs genom tre 

huvudsakliga aktörer. Ett motsvarande system tillämpades i Finland innan ibruktagande 

av det nuvarande monopolsystemet. I Danmark tillämpas i sin tur ett licenssystem. 

Motsvarande licenssystem kommer förmodligen tas i bruk i Sverige i framtiden.  

De bakomliggande faktorerna, gällande varför den nationella spelaktören Veikkaus 

strävar till att konkurrera med internationella spelorganisationer är för att styra in 

finländarnas spelkonsumtion på den nationella marknaden. På detta sätt säkerställs 

också att medlen tillfaller allmännyttiga ändamål i Finland. Detta är däremot mycket 

utmanande då internationella spelbolag tenderar etablera sig på nätet. I och med att 

spelbolaget omöjligen kan konkurrera med dessa plattformar, torde man istället sträva 

till att begränsa tillgången av dessa internationella spelsajter, på nationell nivå.  

Utöver detta kan man spekulera kring ifall spelverksamhet, i och med dess negativa 

effekter på samhället, är det optimalaste sättet att förvärva medel för att stödjande 

allmännyttig verksamhet i Finland. För att illustrera denna argumentering, kunde 

troligtvis en större andel motsätta sig ifall samma medel skulle förvärvas via den finska 

alkoholförsäljningen.  

Den rådande marknadsstrukturen förändrar även på spelbolaget Veikkaus 

marknadsföringsbehov gällande deras produkter och tjänster. I och med att spelaktören 

Veikkaus från och med januari 2017, är den enda verksamma aktören på marknaden, har 

bolaget ingen konkurrens på nationell nivå, vilket minskar på bolagets 

differentieringsbehov. Som konstaterat, idkar företag marknadsföringsaktiviteter för att 

kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Vid avsaknaden av konkurrens på den 

nationella marknaden, urholkas således spelbolagets Veikkaus behov att marknadsföra 

                                                
107 Hufvudstadsbladet: (2015)” Finland satsar allt på monopol-kortet”  
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såväl sig själv och deras produkter och tjänster. Finländska konsumenters valmöjligheter 

har således redan begränsats till ett enda nationellt spelbolag.  

Efter fastställande av spelens beroendeframkallande effekt, vilket motiverar en striktare 

reglering beträffande marknadsföring av penningspel i Finland, samt den rådande finska 

penningspelsmarknadsstrukturen, vilket i sig definierar marknadsföringsbehovet, 

kommer marknadsföringen av själva spelen diskuteras mera omfattande i följande 

avsnitt. Avsnittet omfattas av en närmare analys av den rådande lotterilagstiftningens 

bestämmelser gällande marknadsföringen av penningspel i Finland, samt några 

definierade gråzoner som i sig kan möjliggöra kringgåenden av lagstiftningens 

bestämmelser. Vilka i samråd med den nya marknadsstrukturen, kan motivera en ny 

revidering av den rådande lotterilagstiftningen.  

9.3 Marknadsföring av pengaspel  

Marknadsföringen av penningspel regleras i finska lotterilagstiftningens 3.kapitel § 14 b. 

I detta avsnitt kommer bestämmelserna att analyseras på ett djupare plan och några 

definierade gråzoner att diskuteras.   

I ifrågavarande bestämmelse stadgas att, marknadsföringen av penningspel, inte får 

främja konsumtionen av sådan penningspelskonsumtion som ger upphov till såväl 

sociala, ekonomiska och hälsomässiga negativa effekter för den enskilda konsumenten. 

Ytterligare får inte riklig konsumtion av ifrågavarande spel framföras, på ett positivt sätt 

i försäljningsarbetet. Likaledes, får inte heller måttlig eller obefintlig konsumtion av 

dessa spel, framföras som negativt, i spelbolagets marknadsföring.  

Ovannämnda bestämmelse, lämnar i sig rum för tolkning. Först och främst, kan det 

konstateras att all form av marknadsföring, är ett sätt att främja konsumtionen av ett 

företags produkter och tjänster. Däremot är det mer utmanande att fastställa vad som 

räknas som sådan konsumtion som ger upphov till negativa sociala, ekonomiska och 

hälsomässiga effekter för individen. Man kunde emellertid argumentera att främjande 

av dylik konsumtion i sig, på långsikt kan leda till ovannämnda negativa effekter. I och 

med att dylika effekter uppkommer främst hos personer som frekvent spelar olika form 

av penningspel. Som konstateras tidigare, är det individuellt, hur snabbt ett 

spelberoende utvecklas. För att illustrera för denna argumentation, kan det för vissa 

räcka med en gång medan andra kan spela i flera år utan några problem att kontrollera 

sin spelkonsumtion. Men i och med att spelbolaget Veikkaus, baserat på denna 

avhandling har konstaterats bedriva en relativt aggressiv marknadsföringsstrategi, 
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kunde man argumentera för att de bedriver sådan marknadsföring som uppmuntrar till 

penningspelskonsumtion, som på långsikt kan ha ifrågavarande effekter på individen.  

Spelbolagets populära förmånskundsprogram med över 2 miljoner medlemmar, kan 

även uppfattas som en stark uppmuntran till konsumtion av spelen. Som konstateras i 

denna avhandling, är stamkundprogrammens främsta syfte att uppmuntra konsumenter 

att återköpa företagets produkter och tjänster, och genom detta förvärvar bolaget lojala 

kunder.  

Utöver detta kan även produktplaceringen av företagets produkter anses fungera som 

uppmuntran till konsumtion. Som tidigare kunnat konstateras, sker försäljningen av 

spelen vid affärernas kassor och spelmaskinernas är ofta utplacerade vid affärernas 

ingångar. Detta är ett allmänt använt knep t.ex. vid försäljning av sötsaker, då 

sannolikheten är relativt hög att någon konsument sätter en godisstång i affärskorgen 

medan hen väntar på sin tur att betala. Som kunnat fastställas tidigare i denna 

avhandling är produktplaceringen av spelen en av de aspekter som Polisstyrelsen strävat 

till att begränsa redan år 2015, men utan framgång i och med myndigheternas 

inblandning.  

Således kan det konstateras att ifrågavarande bestämmelse lämnar rum för tolkning och 

baserat på denna avhandling kan man argumentera för att spelaktören Veikkaus bedrivit 

sådan marknadsföring som uppmuntrar till konsumtion av spelbolagets produkter och 

tjänster.  

Ett ytterligare problemområde i ifrågavarande bestämmelse är konceptet ”riklig 

konsumtion”. I och med att detta begrepp inte är definierat i lag, kan bestämmelsen i sig 

tolkas som ganska banal. Som även kunnat konstateras i ovanstående avsnitt, bedriver 

spelbolaget en sådan marknadsföring som kan uppfattas uppmuntra till 

spelkonsumtion. Ytterligare konstaterades det att spelaktören bedriver ett populärt 

stamkundsprogram, som i sin tur uppmuntrar till återkommande konsumtion av 

bolagets produkter. I och med att Veikkaus synligt marknadsför sitt stamkundsprogram, 

kan man anse dem bedriva sådan marknadsföring var riklig konsumtion av penningspel 

framstår som något positivt. Utöver detta kan man argumentera att riklig konsumtion 

är mer av en effekt av själva spelkonsumtionen. Spelmissbruk omfattas således av 

begreppet riklig konsumtion, då riklig konsumtion ofta är en effekt av att konsumenter 

mist kontrollen över sitt spelande. I och med att begreppet riklig inte definieras i lagen, 

kan bestämmelsen tolkas som att frekvent spelande, som även innefattar spelmissbruk, 
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inte får framföras på ett positivt sätt i bolagets marknadsföring. I och med att spelbolaget 

strävar till att främja försäljningen av spelen, vore det ytterst osannolikt att de skulle 

marknadsföra sina spel genom att framhäva spelens negativa effekter, dvs. spelmissbruk 

eller okontrollerat spelande. Detta vore lika osannolikt som att spritbolaget Alko, skulle 

marknadsföra sina drycker genom att presentera en alkoholist i reklamen. Således kan 

bestämmelsen konstateras sakna effekt och således är den även ytterst lätt att kringgå.  

Utöver de ovanstående begränsningarna, får inte marknadsföringen rikta sig mot 

minderåriga och barn. Som kunde konstateras i avhandlingen studie, bedriver 

spelbolaget en såväl synlig och aggressiv marknadsföringsstrategi. Som kunnat 

fastställas, är det utmanande att fastställa marknadsföringens verkliga effekt, då 

konsumenterna konstaterades bli indirekt påverkade av dessa aktiviteter. I och med 

denna synliga marknadsföring, är det omöjligt att fastställa vilken indirekt effekt den har 

på barn och unga – trots att de inte är huvudsakliga målgruppen för spelbolagets 

försäljningsarbete. Det som motiverar att spelbolaget torde bedriva en mindre synlig 

marknadsföringsstrategi, är faktumet att de mest aktiva spelarna är unga pojkar. För att 

konkludera, kan man således konstatera att trots marknadsföringsaktiviteten inte direkt 

riktas mot ifrågavarande målgrupp – är det så gott som omöjligt att förutspå hurudan 

indirekt effekt spelbolagets marknadsföringsaktivitet har på unga konsumenter. Detta 

berör även tobaks- och alkoholhaltiga produkter. Ytterligare kan man diskutera ifall 

begränsningar borde införas gällande vilka tider marknadsföring för penningspel får 

visas i respektive medium.  

Som noterats, tillfaller medlen som förvärvas genom penningspelsverksamhet, 

allmännyttiga ändamål i Finland. Tidigare forskning inom området har även påvisat att 

spelbolaget framhäver denna aspekt frekvent i sina marknadsföringsaktiviteter. I och 

med att spelverksamheten medför en del negativa effekter för samhället, är det ur ett 

moraliskt perspektiv inte det optimalaste sättet att förvärva medel genom dylik 

verksamhet.  

Då penningspel har konstaterats vara en produkt som kan ha vanebildande effekter på 

konsumenter, kunde man även argumentera för att spelen torde märkas med 

varningstexter, i likhet med de märkningar som för närvarande används på 

referensprodukten tobak. Vinstfrekvensen i respektive spel, torde även tydligt framgå på 

själva spelprodukten. Genom detta kunde man säkerställa att konsumenten ges 

tillräcklig information beträffande spelens vanebildande effekt och dess 
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vinstmöjligheter. Vilket underlättar konsumenten då hen ska fatta ett rationellt 

köpbeslut.  

I detta avsnitt har lotterilagstiftningens bestämmelser beträffande marknadsföring av 

penningspel och några tolkningsutrymmen i dessa bestämmelser diskuterats. Baserat på 

denna diskussion, har några gråzoner i dessa bestämmelser konstateras. Överträdelser 

av lagstiftningens bestämmelser har även observerats 

I nästa avsnitt kommer tillsynen av denna verksamhet och dess framtida utveckling att 

diskuteras.  

9.4 Tillsynen av penningspelsverksamheten i Finland 

Som fastställts i denna avhandling, fungerar polisstyrelsen som främsta 

övervakningsväsen gällande marknadsföringen av penningspel i Finland. Under årens 

lopp, senast år 2015, har ifrågavarande övervakningsorgan yrkat, att marknadsföringen 

av dessa spel borde begränsas. 2015 yrkades det bl.a. att ifrågavarande spel, inte längre 

skulle förvaras synligt i affärerna, speciellt inte vid butikskassorna. Utöver detta, skulle 

inte försäljningspersonal längre få uppmuntra till konsumtion av dessa spel.   

Det har även diskuterats ifall spelautomaterna borde vara mindre synligt utplacerade i 

butikerna. Vilket i praktiken innebär att dessa inte längre skulle vara placerade vid 

butikernas ingångar. Orsaken bakom denna eventuella förändring är att den nuvarande 

placeringen har konstaterats vara en påfrestning för sådana konsumenter som tappat 

kontrollen över sitt spelande. I och med spelens beroendeframkallande effekt, kunde en 

begränsad tillgänglighet vara motiverad. Trots Polisstyrelsens yrkande, har inte 

tillgängligheten av spelen begränsats p.g.a. myndighetsinblandning. Myndigheterna 

ansåg inte Polisstyrelsens yrkande år 2015 motiverat, utan hävdade istället att 

övervakningsväsendet misstolkat lagen. Detta skapar frågeställningen ifall vi har ett 

tillräckligt effektivt övervakningsväsen i Finland, beträffande marknadsföringen av 

dessa spel. Ifall övervakningsorganet inte kan uppfylla sitt syfte utan 

myndighetsinblandning, urholkas övervakningsorganets funktion. 

Utöver detta, uppstår frågeställningen kring grunderna varför finska myndigheter 

motsätter sig en striktare rättslig reglering av spelaktörens verksamhet och 

marknadsföring. I och med att dessa spel har en konstaterad beroendeframkallande 

effekt som kan ge upphov till negativa effekter för både den enskilda konsumenten samt 
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för samhället i helhet. Således skulle man anta att detta är något som myndigheter skulle 

sträva till att begränsa.  

Förutom de ovannämnda, reducerar den tillämpade monopolsystemet på bolagets behov 

att marknadsföra sig själva och sina produkter, då de är verksamma på en marknad fri 

från konkurrens. Som har kunnat konstateras i denna avhandling, bedriver företag 

marknadsföring för att kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Således kan 

funktionen av marknadsföringen konstateras urholkas, då det inte finns verksamma 

konkurrenter på den finska marknaden efter att monopolsystemet infördes på 

marknaden. Märkbart är att 2015, då Polisstyrelsen yrkade på en begränsad 

tillgänglighet av spelen, bedrevs marknaden ännu av tre verksamma aktörer – vid denna 

tidpunkt fanns det således fortsättningsvis ett behov för differentiering. Sålunda, kunde 

den bedrivna marknadsföringen ännu motiveras. Trots att marknaden från och med 

årsskiftet 2016–2017, bedrivs enbart av en part, idkar Veikkaus fortsättningsvis en 

frekvent och aggressiv marknadsföringsstrategi. Detta påstående bestyrks genom att 

majoriteten av studiens deltagare, angav sig se marknadsföring för pengaspel frekvent, 

antingen dagligen eller flera gånger i veckan. 

Följaktligen vore det motiverat att överse övervakningen av spelbolagets 

marknadsföring, för att kunna säkra en effektiv och oberoende övervakning av 

spelaktörens marknadsföring av såväl spelbolaget och deras produkter och tjänster. Eller 

alternativt, skulle Polisstyrelsen ges befogenheter att sköta övervakningen av 

spelbolagets marknadsföring, utan risk för myndighetsinblandning.  

I nästa avsnitt kommer avhandlingens slutsatser och förslag för fortsatt forskning att 

presenteras.  
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10 SLUTSATSER 

Syftet med denna avhandling var att kritiskt analysera den finska lotterilagstiftningens 

bestämmelser kring marknadsföring av penningspel i Finland och utifrån denna analys 

identifiera eventuella gråzoner som möjliggör att spelbolaget kan bedriva en 

marknadsföring som är i strid med lotterilagstiftningens rättsregler. Intentionen var 

således att kartlägga ifall lotterilagstiftningen i sin nuvarande form, är tillräckligt effektiv 

för att uppfylla sitt syfte – dvs. att reducera de negativa effekter som överdriven 

spelkonsumtion kan ha för den finska välfärden.  

I avhandlingen konstaterades ungefär 3 procent av den finska befolkningen lida av någon 

form och grad av spelberoende. Detta i sig kan uppfattas som en trivial procent, men 

spelmissbruk har konstaterats ha en mer omfattande verkan, som inte enbart berör den 

enskilda spelaren, utan även hens närstående. Detta illustrerades även i den utförda 

studien, var ungefär hälften av deltagarna uppgav att de antingen själva har eller har haft 

ett spelberoende eller att de kände någon som hade eller hade haft ett spelberoende. 

Genom fastställande av spelkonsumtionens vanebildande effekt, kunde således en 

striktare reglering beträffande såväl försäljningen och marknadsföringen av dessa spel 

motiveras. Det konstaterades även att det ”snabba spelen” (t.ex. spelautomater och 

skraplotter) var det spel som hade mest beroendeframkallande effekt på konsumenter. 

Det konstaterades även att spelens struktur fungerar som en bidragande faktor till 

spelens beroendeframkallande effekt. T.ex. var vinstfrekvensen högst i dessa snabba spel 

och över hälften av deltagarna återanvände den förvärvade vinsten till fortsatt 

spelkonsumtion. Spelens vanebildande effekt kunde således utgöra grund för en striktare 

rättslig reglering gällande marknadsföringen av penningspel.  

Beträffande den finska penningspelsverksamheten, avskaffades det tidigare 

trepartsmonopolet, då spelbolagen Ray, Fintoto och Veikkaus fusionerade till ”nya 

Veikkaus” i januari 2017. Nya spelbolaget ”Veikkaus” innehar således koncession att 

bedriva penningspelsverksamhet i Finland. Således har spelbolaget även uteslutande 

rätt att marknadsföra dessa spel inom landets gränser. Den nya marknadsstrukturen 

ställer även nya krav på regleringen av marknaden och motiverar i sig en ny revidering 

av lotterilagstiftningens bestämmelser beträffande finska penningspelsmarknaden. 

Spelaktörens ensamrätt, motiverar i sig en striktare reglering beträffande speciellt 

marknadsföringen av dessa spel. T.ex. delade en stor andel av fallstudiens deltagare 

uppfattningen att spelbolaget inte skulle behöva bedriva marknadsföringsaktiviteter 

överhuvudtaget.  
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Lotterilagens 3.kapitel § 14 b, gällande marknadsföring av penningspel kunde 

konstateras relativt ineffektiv för att uppfylla sitt syfte. Bestämmelsens främsta 

begränsningar gäller marknadsföringens utformning. Enligt bestämmelserna får inte 

marknadsföringen vara utformade på ett sådant sätt, att den uppmuntrat till sådan 

spelkonsumtion, som kan ge upphov till negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga 

effekter för konsumenten. Utöver detta stadgas att riklig spelkonsumtion inte får 

framställas på ett positivt sätt i marknadsföringen. På motsvarande sätt får inte 

obefintlig konsumtion framföras på ett negativt sätt. Slutligen får inte marknadsföringen 

rikta sig mot minderåriga.  

I och med att spelbolaget fortsättningsvis bedriver en mycket frekvent och aggressiv 

marknadsföringsstrategi, kan detta uppfattas som ett sätt att uppmuntra till 

spelkonsumtion. Således har inte spelbolagets monopolställning, inverkat på deras 

marknadsföringsstrategi. Faktumet att spelbolaget redan i augusti 2017 hade spenderat 

över 14 miljoner i marknadsföringskostnader, illustrerar i sig att bolaget bedriver en 

aggressiv marknadsföringsstrategi. Speciellt med tanke på aktörens monopolställning, 

som i sig medfört att bolagets marknadsföringsbehov så gott som eliminerats. I och med 

att personer utvecklar beroenden i olika takt (t.ex. konstaterades kvinnor utveckla 

spelberoenden snabbare än män), är det svårt att fastställa vad som anses uppmuntra 

till sådan spelkonsumtion som kan ge upphov till nämnda negativa effekter på 

konsumentens hälsa. Spelaktören Veikkaus stamkundsprogram med över 2 miljoner 

medlemmar, kan även anses uppmuntra till spelkonsumtion, då tanken bakom dessa 

program är att förvärva lojala kunder till bolaget och få dessa att återköpa bolagets 

spelprodukter. I och med att marknadsföringens syfte är att främja försäljningen av ett 

företagets produkter och tjänster, urholkas motivet att marknadsföra sig helt och hållet 

i och med att de inte får uppmuntra till konsumtion av penningspel.  

Att riklig spelkonsumtion inte får framföras som positivt i spelbolagets marknadsföring 

lämnade även rum för tolkning. Först och främst definieras inte hurudan 

spelkonsumtion som omfattas av begreppet riklig konsumtion. I regel kunde begreppet 

kunna avse spelmissbruk, i och med att spelberoende är en situation var spelaren 

frekvent konsumerar penningspel och till sist mister kontrollen över sitt spelande. I 

avhandlingen konstaterades det vore högst osannolikt att spelbolaget Veikkaus, skulle 

presentera en spelmissbrukare i sina marknadsföringskampanjer, trots att de inte får 

uppmuntra till konsumtion. I detta hänseende är det märkbart att spelbolagen idkat anti-

spel kampanjer under begränsade tidsperioder. Däremot har dylika inte framkommit 
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under det senaste året, då aktören Veikkaus varit ensamrättsinnehavare. Däremot kan 

det konstateras, att spelbolaget inte framhävt obefintlig spelkonsumtion på ett negativt 

sätt i sin marknadsföring. Således kan det fastställas att bestämmelsens formulering 

torde förtydligas i och med att den i dess nuvarande form saknar effekt. 

Avslutningsvis stadgas det att, spelbolaget inte får rikta sin marknadsföring mot 

minderåriga. I och med att spelaktören Veikkaus bedriver en både aggressiv och synlig 

marknadsföringsstrategi, är det ytterst utmanande att förhindra att bolagets 

marknadsföring inte påverkar även ifrågavarande kundgrupp. Speciellt den indirekta 

inverkan på denna målgrupp är av betydelse. Med hänsyn till att spelaktörens synliga 

och aggressiva marknadsföring kan ha indirekta effekter på ifrågavarande kundsegment, 

kan detta även fungera som argumentation för en striktare reglering kring 

marknadsföring av penningspel.  

Således kan det konstateras att lotterilagstiftningens 3. kapitel § 14 b, lämnar rum för 

tolkning. Detta medför följaktligen att bestämmelsen saknar effekt och kan i regel 

kringgås. Vilket medför att det är möjligt för spelbolaget Veikkaus att bedriva en 

marknadsföring som strider mot lagens rättsregler. Sålunda vore en revidering av 

bestämmelsen, motiverad. 

Som konstaterats sköts övervakningen av ifrågavarande marknadsföring av 

Polisstyrelsen. Med hänsyn till att nämnda övervakningsväsen yrkat på en striktare 

reglering gällande försäljningsarbetet av penningspel, utan resultat p.g.a. 

myndighetsinblandning, torde antingen Polisstyrelsen beviljas tillräckliga befogenheter 

för att uppfylla sin funktion eller så borde ett effektivare övervakningsorgan tillsättas.  

Avslutningsvis kan det således konstateras, att spelbolagets ensamrätt samt 

spelprodukternas omfattande vanebildande effekt, motiverar en revidering av 

lotterilagens 3. kapitel § 14 b. Baserat på denna avhandling, rekommenderas således en 

striktare reglering beträffande marknadsföringen av penningspelsprodukter i Finland. 
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10.1 De lege ferenda  

Som fastställts i denna avhandling, ställer spelbolaget Veikkaus absoluta ensamrätt nya 

krav på finska lotterilagstiftningen. Genom att bedriva penningspelsmarknaden genom 

enbart en enda aktör, strävar man till att styra finländarnas spelkonsumtion till enbart 

nationella, övervakade spelprodukter. Med andra ord strävar myndigheter till att styra 

bort finländarnas spelkonsumtion från Internationella virtuella spelplattformer. Med 

sammanslagningen strävade finska myndigheter även till att minimera risken för 

uppkomsten internkonkurrens mellan de tidigare monopolsaktörerna Veikkaus, Fintoto 

och Ray, som tidigare bedrev var sin marknadsandel av finska spelmarknaden. I och med 

att det nya spelbolaget bedriver hela den nationella spelmarknaden, har aktören 

följaktligen ett mer omfattande spelutbud. Det omfattande spelutbudet är sin tur 

nödvändigt, för att finländarna ska vara tillfredsställda med den nationella aktörens 

utbud och inte vända sig till internationella spelbolag.  

Som konstaterat medför spelkonsumtion negativa effekter för både den enskilda 

konsumenten och det finska samhället. En ökad marknadsföring av penningspel, 

upplevs som en uppmuntran till spelkonsumtion, som i sin tur är i strid med 

lotterilagstiftningens rådande bestämmelser. För att detta ska vara acceptabelt på 

nationell nivå, ska det finska samhället således reservera tillräckliga medel för 

förebyggande av de skadeverkningar som spelkonsumtionen kan ge upphov till.  Genom 

att kanalisera finländarnas spelkonsumtion till en nationell aktör, säkerställer man även 

att de förvärvade medlen, tillfaller allmännyttiga ändamål i Finland.   

Trots att myndigheternas intentioner är motiverade, är den nuvarande 

lotterilagstiftningen inte lämplig för den rådande marknadsstrukturen. I och med den 

stora marknadsförändringen, är en revidering av lotterilagstiftningen befogad. Som 

kunde påvisas i den förvärvade resultatet, lämnar nuvarande lagstiftningen rum för 

tolkning. Detta möjliggör att spelbolaget kan kringgå lotterilagstiftningens 

bestämmelser kring marknadsföring av penningspelsprodukter och tjänster – och på det 

sättet marknadsföra spelen genom marknadsföring som kan tolkas som olaglig.  

Följaktligen kan man konstatera att lagen borde revideras på ett sådant sätt att den 

bättre lämpar sig för den nya marknadsstrukturen och att spelens beroendeframkallande 

karaktär fortfarande beaktas.  
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10.2 Förslag till fortsatt forskning 

I avhandlingen, fastställdes behovet av att revidera lotterilagstiftningens 3.e kapitel § 14 

b, angående marknadsföring av penningspel i Finland. I detta avsnitt kommer några 

förslag till fortsatt forskning att presenteras.  

Som konstaterats, är främsta syftet med det finska penningspelsmonopolet att styra den 

finska spelkonsumtionen till en, nationell aktör. Grundtanken med att myndigheter 

strävar till att kontrollera finländarnas spelkonsumtion, är att förhindra dem från att 

spela på internationella spelplattformer. I skrivande stund, har det nuvarande 

monopolsystemet tillämpats i ett drygt år. Sålunda, skulle forskning kring den rådande 

situationen vara av intresse, för att kunna fastställa ifall den nuvarande 

monopolmodellen uppfyllt den målsättning som finska myndigheter strävat till. Och ifall 

den nya marknadsstrukturen framgångsrikt styrt finländarnas konsumtion bort från 

internationella spelsajter. Ifall den nya marknadsstrukturen inte konstateras uppfylla 

sitt syfte, kunde en marknadsstudie vara motiverad. Var man skulle sträva till att 

identifiera de faktorer som kunde motivera finska konsumenter att vända sig till en 

nationell spelaktör.  

I och med det tillämpade monopolsystemet finns det ingen rådande penningspels-

konkurrens på nationell nivå. Således konkurrerar det nationella spelbolaget Veikars, 

enbart med internationella spelaktörer. Följaktligen, vore det motiverat att förvärva 

ytterligare forskning gällande marknadsföringens ställning på en marknad som bedrivs 

genom ett statligt ägt monopol.   

Utöver detta, kunde en internordisk komparativ studie, vara relevant. I regel tenderar 

lagstiftningen i de nordiska länderna vara relativt lika. Trots att alla nordiska länder har 

begränsat sina spelmarknader, avgränsar länderna marknaden genom olika metoder. 

Finland är det enda nordiska landet, var ett rent monopolsystem tillämpas. I Sverige 

begränsas marknaden genom ett tillståndssystem medan Danmark avgränsar 

marknaden genom ett licenssystem. Genom en internordisk analys, kunde man förvärva 

insikter gällande hur marknadsföringen och arrangerande av penningspelsverksamhet 

begränsas i de olika länderna. Genom att analysera de nordiska ländernas lagstiftning 

berörande arrangerande – och marknadsföringen av dessa spel, kunde man förvärva 

insikter i hur lagstiftningen borde utformas, för att man på samhällelig nivå skulle uppnå 

bästa möjliga resultat.  
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Ytterligare kunde man utföra fortsatt forskning gällande spelens beroendeframkallande 

effekt, för att fastställa i vilken omfattning produkterna är i behov av striktare reglering. 

Och baserat på detta, specificera vilka aspekter som speciellt är i behov av strängare 

reglering.   

Som konstaterats i avhandlingen, förekommer det att personer lyfter lån för att 

konsumera sin spelkonsumtion. Således, vore en komparativ studie gällande 

skillnaderna mellan lånefinansiering vid spelkonsumtion och vid värdepappershandel, 

vara av intresse. Kunde spelkonsumtion utgöra som en form av riskplacering?  

Slutligen vore det nyttigt att förvärva vetskap om det är ändamålsenligt att allmännyttiga 

ändamål understödes med hjälp av medel som förvärvas genom spelkonsumtion. 

Frågeställningen är ifall dessa medel skulle kunna förvärvas genom en verksamhet med 

mindre negativa effekter för konsumenten? Denna frågeställning kan även analyseras 

från ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. hur moraliskt det är att marknadsföra 

penningspel genom att framhäva understödande av allmännyttiga ändamål?  
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FALLSTUDIENS FRÅGEGUIDE 

Frågor 

1. Kön  

a. Man 

b. Kvinna 

2. Ålder  

a. Ange ålder 

3. Har du spelat penningspel under de senaste 12 månaderna? 

a. Ja 

b. Nej 

4. Hur ofta spelar du penningspel?  

a. Dagligen 

b. Flera gånger i veckan 

c. En gång i veckan 

d. En gång i månaden 

e. Sällan 

f. Aldrig. 

5. Har du under de senaste 12 månaderna spelat något eller flera av nedanstående 

spel?  

a. Veikkaus Lotto 

b. Eurojackpot 

c. Joker 
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d. Viking Lotto 

e. Skraplotter 

f. Kaikki tai ei mitään 

g. Spelat på spelautomater 

h. Inget av det ovanstående 

i. Spelar inte penningspel 

6. Har du någon gång vunnit på något av följande spel?  

a. Veikkaus Lotto  

b. Eurojackpot 

c. Joker 

d. Viking Lotto 

e. Skraplotter 

f. Kaikki tai ei mitään 

g. Spelat på spelautomater  

h. Har aldrig vunnit på penningspel 

7. Ifall du har vunnit, återanvände du vinsten till penningspel?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Har aldrig vunnit på penningspel 

8. Varför spelar du penningspel?  

a. För att vinna pengar 

b. För att stöda allmännyttig verksamhet 
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c. Roligt tidsfördriv/hobby 

d. Pga. Spelberoende 

e. Vet ej 

f. Jag spelar inte pengaspel 

9. Känner du någon som har eller har haft ett spelberoende?  

a. Ja 

b. Nej 

10. Har du/har du haft ett spelberoende?  

a. Ja 

b. Nej 

11. Har du/någon du känner lyft lån för att finansiera sitt spelande?  

a. Ja 

b. Nej 

12. Hur ofta har du sett marknadsföring av Veikkaus pengaspel på TV under de 

senaste 12 månaderna?  

a. Dagligen 

b. Några gånger i veckan  

c. En gång i veckan 

d. Månatligen 

e. Sällan 

f. Aldrig 

g. Jag tittar inte/äger inte en TV 
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13. Hur ofta har du lagt märke till andra säljfrämjande aktiviteter för att öka 

försäljningen av pengaspel (skyltar, reklam) under de senaste 12 månaderna?  

a. Dagligen 

b. Ofta, minst en gång i veckan 

c. Ibland 

d. Sällan 

e. Aldrig 

14. Händer det att du slumpmässigt köper en lott när du är i affären?  

a. Ja, ofta 

b. Ja, ibland 

c. Ja, om jag haft en dålig dag 

d. Sällan 

e. Aldrig. 

15. Har du någon gång upplevt att du blivit påverkad av marknadsföring av 

penningspel?  

a. Ja 

b. Nej  

c. Vet ej. 

16. Anser du att pengaspel behöver marknadsföras för att konsumenter ska köpa 

spelen?  

a. Ja, de måste marknadsföras för att ska veta om vilka spelalternativ det 

finns tillgängliga på marknaden 

b. Vet ej 

c. Nej, dylika spel skulle inte behöva marknadsföras 



 

 

88 

17. Har du någon gång sett att lån marknadsförts i samband med pengaspel?  

a. Ja, ofta 

b. Sällan 

c. Aldrig. 

18. Anser du att tillgängligheten av dylika spel borde begränas, i likhet med tobaks 

och andra nikotinhaltiga produkter?  

a. Ja 

b. Nej  

c. Vet ej 

19. Titta på Reklam 1 (Veikkaus, RAY ja Fintoto ovat nyt yhtä ja syntyi uusi 

Veikkaus”. Vad anser du att är reklamens budskap?  

a. Stödjande av allmännyttig verkamhet 

b. Att vi alla har samma möjligheter i livet 

c. Att de tre stora spelbolagen sammanslagits 

d. Vet ej 

e. Inget av de ovanstående 

20. Se på Reklam 2 (”Kaikki tai mitään, automies”) och Reklam 3 (”Kaikki tai ei 

mitään, tuulenpuska”). Vad anser du om det nya spelkonceptet?  

a. Bra 

b. Nytt innovativt 

c. Dåligt 

d. Vet ej 

21. Har du testat spelet ”Kaikki tai ei mitään”?  
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a. Ja 

b. Nej  

c. Nej, men har nog funderat på att testa 

22. Skapar reklamen en uppfattning att vinstmöjligheten är större i spelet, än i de 

traditionella spelen?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 

23. Skapar reklamen en uppfattning att vinstmöjligheten är mindre slumpmässig än 

i de mera traditionella spelen?  

a. Ja 

b. Nej  

c. Vet ej 

24. Titta på Reklam 4 (”Simo Järvinen, Suomen nopein lottoaja”) och Reklam 5 

(”Tässä ajassa olisit jo pelannut yli 7 Kenoa”).  Skapar reklamerna känslan att 

det är lätt att delta i spelet och att det är lönsamt?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 

25. Anser du det är klart att det är pengaspel som marknadsförs i reklamen?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 
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26. Anser du det borde vara tydligare vad som marknadsförs, då det kommer till 

marknadsföring av pengaspel?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 

27. Anser du att Reklamerna 1-5 marknadsför spelkonsumtion i positiv anda?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 


