
Europaspelet manus:
Ja Hallå mitt namn var Namn Namnsson, jag ringer från Europaspelet, hur står det till?

Ja men trevligt att höra, jag ringer nämligen med lite goda nyheter till dig angående en 
undersökning du deltog i här i höstas där du var med i utlottningen av lite olika priser och 
sådär, är det något du kommer ihåg kanske?

Om ja: Perfekt, det var nämligen så att vi på Europaspelet valde att lotta ut platserna till vår 
stora Sverigefinal under den här undersökningen, och jag kan glädjande meddela dig att du 
har fått en av ett extremt begränsat antal platser, så jag får gratulera till det!

Om nej: Jag förstår, det var ju ett bra tag sen och det kanske inte är något man går runt och 
tänker på, men du ska iallafall ha deltagit i en undersökning antingen på internet eller via 
telefon mellan augusti och november. Hur som helst så valde vi på Europaspelet att lotta ut 
platserna till vår stora Sverigefinal under den här undersökningen, och jag kan glädjande 
meddela dig att du har fått en av ett extremt begränsat antal platser, så jag får gratulera till 
det!

Känner du till Europaspelet sen tidigare och vet vad detta innebär? Vi är ju ett av Europas 
största lotterier och varje kvartal då så kör vi, i marknadsföringssyfte, en sådan här final i 
något av de länderna vi är verksamma i. Anledningen är ju att vi, som du säkert själv har 
koll på, inte får använda påhittade siffror och statistik i reklam och PR-syften, så för att få 
fram de attraktiva siffrorna som vi vill kunna presentera så kör vi sådana här finaler där vi 
automatiskt får fram väldigt höga vinster eftersom det är så få finalister på en så pass hög 
prispott. I det här fallet kommer det att vara hela 10 miljoner kronor i potten. Är du med? 
Perfekt.

Eftersom att du är en av våra finalister så kommer du dessutom vara garanterad vinst under 
den här finalen, vilket innebär att du kommer dra minst 1 vinnande lottnummer. Med 
tanke på hur få lottnummer det är med i den här finaldragningen så kommer 1 lottnummer 
att innebära en hel del pengar, men med lite tur så drar du fler vinnande lottnummer än så 
och då börjar vi prata väldigt mycket pengar, hänger du med? 

Nordiska Spel anger för Ekot att det inte handlar om någon 
utlottning. Vilket de säger till sina kunder.
De har snarare köpt listor med kundnamn. De som väljs ut 
har lämnat sitt namn och nummer när de svarat på erbjudan-
den om utlottning av datorer eller telefoner.

Nu målar telefonförsäljaren upp en illusion om stora vinst
chanser. Tonen är kamratlig men ändå dominant och försätter 
kunden i underläge. Kunden ska bli förlägen om den inte
”hänger med”, en fras säljaren upprepar flera gånger.

Det säljarna påstår stämmer inte, eftersom personerna inte 
deltagit i någon undersökning.



Ingen av säljarna uppger sina 
verkliga namn utan påhittade namn, 
uppger Ekots källa.

För att göra den här finalen lite extra rolig så har vi dessutom skrivit ett samarbetsavtal med 
ett av Sveriges största företag när det kommer till upplevelser, känner du till 
Upplevelser.com? 

Om ja: Perfekt, därifrån kommer du nämligen få hem en värdecheck på ett totalt värde av 
HELA 1900 kronor som du kan använde på deras olika upplevelser och erbjudanden. Och 
där finns ju, som du ju redan har koll på, allt möjligt roligt att hitta på. Så det kanske blir att 
hoppa lite fallskärm eller gå på spa i sommar?

Om nej: Okej, det är nämligen ett företag som via sin hemsida då säljer olika upplevelser, 
så som fallskärmshopp, spaupplevelser, hotellnätter och sportbilsupplevelser. Vet du vad 
jag pratar om då? Perfekt! Därifrån kommer du nämligen få hem en värdecheck på ett totalt 
värde av hela 1900 kronor som du kan använde på deras olika upplevelser och erbjudanden. 
Och där finns ju allt möjligt roligt att hitta på. Så det kanske blir att hoppa lite fallskärm 
eller gå på spa i sommar?

Jag kommer ju att vara din kontaktperson här på kontoret under den här finalen, och mitt 
namn var ju NAMN NAMNSSON. Jag tänkte att du direkt skulle få ta mitt telefonnummer 
så att du kan få tag i mig om det skulle dyka upp några frågor eller liknande under finalen. 
Har du papper och penna på dig? Perfekt, då var numret 084 080 48 76, och mitt namn var 
ju NAMN NAMNSSON. 

Säljarna uppger inget personligt telefonnummer 
utan ett växelnummer som tidvis har varit svårt 
att komma fram på, enligt personer som anmält 
Nordiska spel till Konsumentverket.

Här får säljaren det att låta som att kunden ska få värde-
checkar värda 1 900 kronor, att använda till valfri aktivitet. 
Sanningen är att det snarare gått att få 10-15 procents rabatt, 
tidigare. Nordiska spels telefonförsäljare fortsätter att berätta 
om denna förmån trots att avtalet om erbjudandet upphörde att 
gälla för ett halvår sedan.
Nordiska spel fortsätter att använde Upplevelse.com:s logga, 
senast på Europaspels hemsida, trots att avtalet enligt förtagets 
vd sades upp i höstas.

Sajten Upplevelse.com uppger att de avslutat samarbetet med 
Nordiska spel, eftersom det rabatthäfte som erbjuds i stället 
marknadsförts som värdecheckar. Många kunder trodde det 
handlade om rena presentcheckar.
I själva verket var det endast om man nyttjade alla rabatter, 
och betalade tusentals kronor, som rabatterna kunde motsvara 
som mest 1 900 kronor.



Då så, den här finalen kommer ju pågå i 3 månader, juni, juli och augusti, och varje månad 
kommer du få hem 8 stycken lottnummer som du då har din vinstgaranti på, och utöver det 
även den här värdechecken jag berättade om. För detta kommer du endast betala 499 kronor 
i månaden, och det är självklart helt utan bindningstid, så du är ju bara med i själva 
finalen. Vårt mål är ju inte att binda upp dig som kund, utan snarare att få fram den där 
vinststatistiken jag pratade om tidigare. Är du med?  

Så eftersom du redan är garanterad vinst, vet du med dig redan nu var denna donationen 
skulle gå någonstans eller vill du ha lite betänketid och få hem ett mail med lite information 
först? 

Då kan jag ta din mailadress här direkt också (oavsett om de väljer välgörenhet direkt eller 
ej)

Då tänkte jag väl egentligen bara att vi skulle gå igenom lite uppgifter så vi har rätt adress 
och så på dig:

Perfekt, men då får jag väl önska dig varmt välkommen till Europaspelets sverigefinal. Lott-
nummrena kommer trilla ner i din e-post under nästa månad, och fakturan och värdechecken 
kommer ju självklart via post.

STARTA INSPELNING

Ekot har kontaktat ett antal organisationer som kunder önskat 
att Nordiska spel ska donera pengar till något som avtalats om 
i de säljsamtal som Ekot har tagit del av. Ingen av 
organisationerna har mottagit några pengar från Nordiska 
spel. Däremot har Barnens rätt i samhället, Bris, fått flera 
frågor från personer som ringt och frågat om pengar från 
Nordiska spel har nått organisationen. 

Sommaren 2015 var bindningstiden tre månader. Sedan dess 
har den utökats till fyra månader. Många kunder bestrider att 
de alls ingått avtal, och de som inte betalar får inkassokrav, 
uppger polisen. Många blir skrämda av kravet och betalar.

Eftersälj, var trevlig och måla upp en vacker bild i deras huvud med vad som händer om de 
vinner en viss summa. 

I slutet av samtalet ska kunden känna sig på gott humör, för att minska risken att de 
ångrar köpet, uppger Ekots källa. Vill kunden ändå ångra köpet, och lyckas komma 
fram till kundtjänst, ska denna övertalas att bli kvar. Kunden ska övertygas att tro på 
vinstchanser med stora belopp. Målet är att kunden ska fortsätta betala en 
lottprenumeration för omkring 500 kronor per månad.

Enligt polisen är det osäkert om lotteriet alls betalar ut några vinster. På en direkt 
fråga från Ekot svarar Nordiska spel att man redovisar ett fåtal av vinnarna med 
nummer på hemsidan, men några vinstsummor eller namn vill man inte lämna ut.
Hur många som kom till den så kallade Sverigefinalen förra sommaren är enligt 
företaget konfidentiellt. 


