
Innholdsfortegnelse på lotterier 
 
Her er et enkelt forslag mot spilleavhengighet og for økt forbrukermakt: merk 
spill og lotterier med forventet gevinst. 
 
Kjøper du et glass syltetøy i butikken får du alltid vite hva det inneholder. Vi har 
regler som påbyr produsenten å dokumentere hva produktet er laget av, hvor mye 
sukker en får i seg osv. Sammenligner du banker for å ta opp lån er banken pliktig å 
legge sammen gebyrer og renter for å gi deg ett tall, den effektive renten, som sier deg 
hvor mye lånet egentlig koster. Hvorfor gjelder ikke det samme når du kjøper lodd?  
 
Merk lotterier med forventet gevinst 
Selvfølgelig kan ikke spilltilbyderne garantere deg hvor mye du kommer til å vinne. 
Hele poenget med et lotteri er jo at du normalt ikke vinner, men om du vinner så 
vinner du veldig mye. Derimot ville det vært greit å vite hva en kan forvente å vinne. I 
valget mellom bingolotto, lotto, vikinglotto, flax osv. er det ikke lett for noen å vite 
hva en burde velge. Hvilket lodd er best? Jeg vet ikke, men du kan være helt sikker på 
at spillselskapene vet dette veldig godt.  
 
Ekstraskatt for de fattige 
Mange kritiserer lotterier og spill for å være en ekstraskatt for fattige. Ved å merke 
lotterier med forventet gevinst kan en i alle fall la folk – også de som ikke er racere i 
sannsynlighetsregning – gjøre et informert valg. For mange lotterier, f.eks de som 
tilbys av Norsk Tipping, vil den forventede gevinsten også være ganske avslørende. 
Gjennom store reklamekampanjer forsøker Norsk Tipping å fortelle oss at også du 
kan bli millionær. Deres egentlige slagord burde i stedet kanskje være: ”Betal to 
kroner, få litt spenning, (forvent å) få omlag 45 øre igjen”.  
 
Men, da vil vel ingen spille... 
Nei, kanskje ikke. For en regjering som bekymrer seg for økende spilleavhengighet, 
fattige folks kår og den svakestes rett mot store konserner burde ikke det være noe 
problem. Forslaget er svært enkelt, det kan iverksettes raskt for alle ”flaks-baserte” 
lotterier (dette er vanskelig/umulig for ”ferdighetsspill” som fotballtipping, trav etc.) 
og det koster ingenting – i alle fall ikke før folk slutter å spille. Spørsmålet er om 
regjeringen mener alvor med kampen mot spilleavhengighet, eller om ekstraskatten 
som drives av Norsk Tipping er viktigere. Hva sier du Giske?  
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