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Introduktion

”Kom ihåg att man som spelare bara vinner så mycket som man lämnar kasinot med. Hur mycket man låg 

plus dessförinnan räknas inte.”

Brian Mooberry

”Tärningar hafva sina egna lagar, hvilka icke ens domstolar kunna  råda öfver”

Arnbrosius  

   Låt oss börja med den viktigaste frågan. Är det 

möjligt att vinna pengar på ett kasino? Kan man bli rik? 

   Ja, absolut. Detta är inte bara möjligt, utan sker varje 

dag, världen över. 

   Just nu när du läser det här blir någon mångmiljonär på 

ett kasino – på nätet, i Las Vegas, i Monaco eller någon 

helt annanstans. 

   Faktum är att hasardspelandet idag är större än någonsin. 

   I skrivande stund kan man exempelvis vinna över 150 000 000 kr (!!) på spelautomaten 

Mega Fortune på nätet.  Det är alltså bara en tidsfråga innan  en mycket lycklig person kommer 

lägga beslag på detta historiska belopp. 

(Sidospår: Om du är intresserad av att prova Mega Fortune, så finns den att spela här.....

http://spelautomaterpanatet.se/gatill-betsafe

….och du, glöm inte att signa upp för bonusen på 3200!) 

   En annan nästan lika vanlig fråga är: finns det några garantier? Finns det några spelsystem som 

ger ”vinst varje gång”. 
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   Nej, givetvis inte. Det är hasardspel vi talar om. Det ingår i själva spelandets natur att framtiden 

är oviss och slumpartad. 

   Men – och detta är poängen – därmed inte sagt att du inte kan PÅVERKA SPELETS 

UTGÅNG genom att skaffa kunskap om de olika spelen, och på så viss markant öka dina chanser 

att bli en vinnande spelare. 

   Låt mig vidare säga det rakt ut:   

HELA POÄNGEN MED DEN HÄR LILLA SKRIFTEN ÄR  ATT UTBILDA DIG TILL 

KASINOTS VÄRSTA FIENDE.  

   Vilket är detsamma som en tänkande, reflekterande och analyserande spelare. En spelare som 

känner till odds och sannolikheter; som vet vilka harsardspel som ger goda vinstmöjligheter och  

vilka som inte gör det.

   Det kan tyckas vara en blygsam uppgift vid första anblick. Men faktum är att de allra flesta som 

uppsöker en nätkasino inte har EN ANING om vad de sysslar med. De spelar helt enkelt för att 

det är kul. För att det är spännande eller avkopplande. Eller både och. 

   Och det är absolut inget fel med det. I någon mening spelar vi alla för spänningens eller 

eskapismens skull. 

   Men det jag vill ge dig med denna lilla skrift är en insikt i hur du kan PÅVERKA dina 

vinstmöjligheter när du spelar – och hur du på så vis MINIMERAR kasinots oddsmässiga fördelar 

satmdigt som du MAXIMERAR dina egna. 

Jag menar – pengar finns ju där. Och om du kan skaffa dig fördelar i jakten på att 

fylla dina fickor med dem så vore det ju dumt att inte göra det, eller hur? 

   En sak. Det jag kommer lära dig i den här skriften är inte ett sätt att ALLTID vinna på kasinot. 

Varför? För att ett sånt system existerar inte, har aldrig existerat och kommer aldrig existera. 

Om du stöter på en person som påstår något liknande, rekommenderar jag att du omedelbart 
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stoppar hörselproppar i öronen,eller alternativt rullar vederbörande i tjära och fjädrar, som på den 

gamla goda tiden. 

   Nej, det jag kommer lära dig handlar om diverse tekniker och ”tankesätt” som, förutsatt att du 

anammar dem på rätt sätt, kommer att göra dig till en bättre gambler än 95% av alla som någonsin 

klivit i på ett kasino. 

Jag vill helt enkelt att du ska lära dig spelande vinnande. 

   Vi kommer framförallt att titta lite extra på två av våra mest populära hasardspel: Blackjack och 

Roulette. Dessa är uppdelade i två ”skolor” som går igenom allt du behöver veta för maxa dina 

vinstchanser. T

   Vi kommer också att gå igenom vilka NÄTKASINON som jag själv har god erfarenheter av, var 

någonstans du får BÄST BONUSAR som spelare, men  även en hel del tips på vad du ska 

UNDVIKA om du har för avsikt att vinna som mycket möjligt. 

Låt oss börja. 

John Andersson 

Göteborg, Örgryte, 2013-01-20. 
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 TOPP-3 KASINOLISTA & BONUS!

 # 1. BETSAFE – SUPERBONUS, FANTASTISKT SPELUTBUD

Det är lika bra att jag lägger korten på bordet direkt. Jag tycker 
Betsafe.com är en fantastiskt spelsajt och oavsett vilken 
konkurrent jag jämför med så finns det få, om ens någon, som 
kan matcha det här ytterst solida helhetskonceptet. Betsafe 
startade sin verksamhet i början av 2006 och har sedan dess 
successivt jobbat sig fram till en placering i den absoluta 
toppen av spelsajter i Europa. En kanonbonus på 3200 kr 
väntar dig som ny spelare (missa inte!) 

 UNIK BONUS = 3200 kr  Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-betsafe 

    # 2. UNIBET – MASSOR AV SPELAUTOMER & KASINOACTION

Spelautomater, odds, livebetting, poker, bingo och 
massor av andra möjligheter att spela och vinna pengar. 
Unibet är idag ett av spelbranschens starkaste 
varumärken och mest populära sajter för gambling 
online. Allt på hemsidan andas hög klass och kvalitet. 
Från den inbjudande designen och känslan av en sajt 
laddad med ACTION till enkelheten att registrera sig och 
de fina bonusarna. 
Check it!

BONUS = 1000 kr  Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-unibet

# 3. LEOVEGAS – EXTREMT SPELUTBUD, GRYM BONUS

Att gammal inte alltid är bäst är Leo Vegas ett utmärkt 
exempel på. Detta Casino slog upp portarna i början av 
2012 och kunde redan vi öppningstillfället visa upp en av 
marknadens mest imponerande nätcasinon alla 
kategorier. 

Redan då kunde man stoltsera med över 400 spel från 
marknadens vassaste mjukvaruutvecklare såsom Net 
Entertainment, Microgaming och NYX Interactive. 

MAFFIG BONUS = 7000 kr     Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-leovegas
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Förbättra din spelteknik en smula - och få ett övertag 

på 95% av de andra spelarna

"I går kväll höll jag den hand, så ljuv och så öm.

Jag trodde mitt hjärta skulle spricka; så häftigt började det slå.

Ingen annan hand jag hållt, som givit mig sådan lycka,

än den jag höll i går kväll; Fyra ess och en kung."

Apropå det här med spelkärlek

 

   De allra flesta männsikor spelar i underhållande syfte. Det vill säga för nöjes skull, och inte för 

att man är i behov av eller "måste" vinna pengar. Om du tillhör denna nöjesspelande skara så 

säger jag  bara: kul för dig! 

     Att spela för att det är kul hindrar dock inte att 

du när du väl sätter dig ner på kasinot, online 

eller i verkligheten, så har du koll på spelregler, 

funktioner, satsningsstrukturer, hur man får bäst 

bonus på sitt spel - och allt annat som på något 

sätt kan PUSHA TUREN – OCH PENGARNA 

– i din riktning.  

   Missförstå mig inte. Jag säger inte att du måste bli en fullfjädrad gambler - en sån där 

rainmanfigur som räknar kort och som på fullt allvar tycker att meningen med livet är att fylla 

excelark med roulette-statistik. 

   Nej, faktum är att om du bara lär dig lite enkla grundregler i exempelvis blackjack och 

roulette (och kanske provat på ett par system av typen Dalembart Systemet eller Martingale 

Systemet)  så kommer du att ha en fördel gentemot 95% v alla andra som befinner sig på 

samma kasino. 

   De allra flesta som spelar om pengar på nätet har nämligen ingen som helst aning om vad de 

sysslar med. Så genom att införskaffade dig lite kvalitetsmässig baskunskap kan du får stora 

fördelar - och förhoppningsvis charma Fru Fortuna. 
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Rent konkret kan det handla om att försöka lära sig ett par välbeprövade tekniker som förbättrar 

dina chanser att gå med vinst. 

En sak ska du ha klart för dig. Oavsett om du spelar för nöjes skull eller satsar helhjärtat på 

att bli proffs, så kommer kasinot inte att göra det lätt för dig att vinna. Det ligger ju liksom i 

kasinots natur att man vill tjäna pengar på sin verksamhet. Och att man därför alltid ser till 

att ha oddsen på sin sida. 

Detta är också ett faktum: kasinot har ALLTID oddsen på sin sida när du spelar mot huset. Men 

hela poängen med att plugga lite speltekniker är ju att förbättra dina egna odds och ta så stor del 

av kakan du bara kan. 

Det första vi titta lite närmare på är det här med spelandets odds och sannolikheter – och var 

någonstans du ska spela för att få bäst vinstmöjligheter. 

Visste du att chansen att vinna är bäst på kasinot? 

(Nähä, men läs det här då!) 

Jag vet inte hur du resonerar, men en viktig aspekt när 

jag spelar är att jag (oavsett vilket spel det är frågan om) 

ALLTID bemödar mig med att hitta spel där chansen att 

vinna är så stor som möjligt.  

   Okej, detta är förstås en sanning med modifikation 

som det heter. Men klart är i alla fall att jag inte tackar nej till bra odds, och att jag hela tiden 

kämpar för att bli en bättre hasardspelare och på så vis öka min vinstratio. 

   I detta resonemang måste man också skilja på två saker. Å ena sidan på hasardspel som 

helt styrs av slumpen. Å andra sidan av de som man kan påverka genom att spela skickligt. 

   Jag spelar båda sorterna. 
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   Jag spelar skicklighetsspel när jag känner mig fokuserad och pigg. Och jag spelar slumpspel när 

jag vill koppla av och slippa tänka på vardagens krav och måsten. 

   Men, och detta är poängen med det här inlägget, oavsett vilken av dessa vägar jag väljer så har 

jag alltid bäst chans att vinna om jag väljer att spela på ett kasino. 

Varför? 

JO, FÖR ATT DET ÄR PÅ KASINOT SOM VINSTUTDELNINGEN ÄR SOM STÖRST. 

   Enklast är att uttrycka det hela i procent. Det genomsnittliga kasinot ligger på någonstans mellan 

90-99% vinstutbetalning varje år. Rent konkret innebär detta att 90-90% av alla pengar som det 

spelas för på kasinot återbetalas till spelarna i form av vinster.

   Kvar för kasinot blir alltså ett par procent i vinst. (Nu behöver du inte tycka synd om dem för 

det. Du kan ju snabbt räkna ut vad ett par procent på låt säg 900 miljoner i omsättning blir, eller 

hur?). 

Spelen med sämst vinstutbetalningsprocent

Som referenspunkt till dessa procent kan vi jämföra med mer folkliga spel såsom Lotto, Keno och 

Trisslotter: här ligger vinstutbetalningen på runt 50%.

   Ett annat mycket populärt och folkligt spel, V75, hittar vi i mitten, på runt 70-75% i 

vinstutbetalning. (Att spela på hästar måste dock anses som något mer än ett "slumpspel", då 

fördelar kan vinnas genom kunskap om hästarnas dagsform, om banans beskaffenhet och liknande 

omständigheter.)

   Av detta finns två rimliga slutsatser att dra. Den mest uppenbara har vi redan talat om. 

RENT GENERELLT FÅR DU ALLTID BÄST VINSTODDS FÖR DINA PENGAR PÅ 

KASINOT. MÅNGA NÄTKASINON LIGGER RUNT 98% VINSTUTBETALNING. 

   Samtidigt kan också vara bra att veta att det inom kasinots väggar (digitala eller verkliga) finns 
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mängder av olika spel att välja mellan, och att dessa i sin tur har olika procent av vinstutbetalning. 

Som nämnt ligger många av videoslotarna runt 95-98% i utbetalning (vilket är mycket högt), 

medan skraplotter och bingo brukar vara något mindre. Bäst chans rent matematiskt får du om du 

spelar på svart eller rött i den europeiska varianten av Roulette; där är vinstutbetalningen 97,3%. 

Det handlar helt enkelt om att satsa dina pengar där du har bäst chans att göra vinst. 

Satsa dina pengar där kasinots fördelar är som minst

Det finns ett talesätt som på ett tydligt sätt illustrerar hasardspelets grundlag, och som lyder 

ungefär såhär: 

"....ibland vinner rött, ibland vinner svart, men kasinot vinner alltid". 

   För så är det. Såvida spelerna på kasinot inte lyckas fuska eller på något annat olagligt sätt 

tillskansa sig kasinots pengar, så kommer kasinot alltid att göra en större vinst än spelarna. 

Dessa matematiska lagar är inbyggda i varje spels statistiska "benstruktur" och det finns ingen 

spelare född som kan betvinga dem, hur många geniala spelsystem som än ser dagens ljus. 

   En sak. Med "spelare" så avser vi begreppet som ett kollektiv. Det finns givetvis 

fortfarande enskilda spelare som kommer att vinna mer pengar än vad man satsat på 

kasinot; det sker varje dag att lyckliga själar blir miljonärer och slutar att spela på plus. 
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    Det finns också spelare som skapat brillianta system för att få oddsen på sin sida. Vi ska titta 

närmare på detta senare i den här boken, framförallt under avsnittet ”räkna kort” (i 

Blackjackskolan).  

Kasinots matematiska fördelar – och hur du möter dem! 

   Hur stor är då kasinots fördel? Ja, som vi beskrev i vårt förra inlägg så ligger den vanliga 

vinstutbetalningen på någonstans mellan 90-99%, vilket innebär att kasinots fördel är 

mellanskillnaden, det vill säga någonstans mellan 1-10%. 

   Man skulle kunna beskriva denna fördel som såhär. Låt säg att du spelar 5000 "spelomgångar" a

´ 10 kr under ett antal veckor. Detta innebär att du har omsatt totalt 5000 * 10 kr = 50 000 kr. 

Om vinstutbetalningsprocenten på kasinot är 95% så kommer du enligt statistiken att ha 

vunnit 47 500 kr, men spelat för 50 000 kr. 

   Detta är förstås ett starkt förenklat exempel, men ändå illustrativt för hur statistiken alltid talar 

till kasinots fördel. 

   En naturlig fråga blir förstås varför det här är bra att veta?  Jo, helt enkelt för att chansen att 

vinna också skiljer sig mellan olika spel, och att du genom att spela så skickligt som bara möjligt 

kan maximera din möjlighet att få ut så mycket det bara går av vinstprocenten. 

EN GRUNDREGEL ÄR ATT SPELA HASARDSPEL DÄR KASINOTS FÖRDEL ÄR SOM 

ALLRA MINST. 

   Här kan exempelvis nämnas spelautomater, men också klassiska spel som Roulette och 

Blackjack. I de två sistnämna finns mängder av tekniker och system att lära sig, 

    Läs på, analysera, välj spel som ger dig bra odds - och be att Fru Fortuna har ett gott öga 

till just dig. Det är åtgärder som kan göra en vinnare av en förlorare. 

Allt om Spelautomater & Kasino på: http://spelautomaterpantet.se 
Spela med 3200 kr BONUS: http://spelautomaterpanatet.se/gatill-betsafe                          12.

http://spelautomaterpanatet.se/gatill-betsafe


De stora talen talar - eller "allt är möjligt i spel på kort 

sikt, men betydligt svårare i långa loppet" 

Låt oss börja med att göra en sak klart. Vi är väl medvetna om att de allra flesta som spelar på 

nätkasinot inte är det minsta intresserade av matematik och statistik. 

   Tvärtom handlar hasardspelandet till stor del om att "slippa tänka", om att få koppla av och 

njuta av en stunds okomplicerad spänning. 

Så varför komplicera saken med inlägg om avancerade spelsystem, vinstutbetalningsprocent, 

statistik och annat "nördigt"?

   Ja, jag har faktiskt inget bättre svar på den frågan än att det är trevligt att vinna pengar, och att 

det borde ligga i alla spelares intresse att MAXIMERA sina vinstchanser så mycket som möjligt. 

   Håller du med mig? Bra, då gör vi vidare. För här framöver tänkte jag ”nörda ner mig” nämligen 

i ett spelfenomen som brukar kallas för "stora talens logik". Ett uttryck som används för att 

illustrera hur hasardspel fungerar rent matematiskt - och hur sannolikhet på tillräckligt lång sikt 

påminner om våra naturlagar. 

DET ÄR NÄMLIGEN SÅ ATT PÅ KORT SIKT, OM VI BEAKTAR VARJE ENSKILT 

SPELTILLFÄLLE, SÅ ÄR ALLT MÖJLIGT

   Man skulle kunna uttrycka det som att det högst osannolika, som att träffa ett extakt nummer på 

roulettebordet tre gånger i rad, är fullt möjligt - och att slumpen alltid finns närvarande. 

  Men, och detta är poängen, på lång sikt följer hasardspelet nästan kirurgiskt exakta vinstprocent, 

med mycket små fluktationer, och det finns inga undantag från denna regel. 

Kasta tärningen (en miljon gånger) och notera mönstret

Låt oss illustrera detta med ett exempel. En tärning har sex sidor. Om du kastar denna tärning, låt 

säg en sådär sex miljoner gånger, så kommer du att få nästan exakt en miljon ettor, en miljon 

tvåar, en miljon treor...och så vidare. (Prova själv om du har  MYCKET tid och tålamod). 
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Inom detta spelintervall, det vill säga mellan ditt första kast med tärningen och till det sista, så 

finns det uttrymme för massor av olika scenarion. Till exempel att du kastar 4:or, fyra gånger i 

rad, eller något annat högst osannolikt. 

Och det är detta osannolika scenario som är meningen i sentensen att "allt är möjligt 

på kasinot på kort sikt". 

Under några sekunder, minuter eller till och med timmar kan det osannolika slå till. Något 

som, inte minst av kasinots ägare, brukar kallas för "statistiska fluktationer". 

   I det långa loppet spelar alltså sådana fluktationer inte någon roll; åtminstone inte för 

kasinoägarna. Under ett år så kommer exempelvis ett enda roulettehjul att snurra cirka 100 000 

gånger, och under så många snurr kommer det naturligtvis att uppstå tillfälliga "konstigheter" där 

en enskild individ lyckas träffa rätt nummer flera gånger om; men, på sikt, kommer dessa 

flukationer av jämna ut sig och ligga inom den statistiska felmarginalen. 

Så fungerar helt enkelt de omutliga lager som råder i allt hasardspel, och som rådit sedan 

spelandets begynnelse.

Hasardspelarens villfarelse & slumpen motsägelse  

Det är inte speciellt märkligt att hasardspelandet genom åren gett upphov till mängder av myter 

och missuppfattningar. 
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En så pass pengastinn verksamheten, som hela tiden balanserar på ett slags knivegg mellan 

hopp och hopplöst, tragik och glamour, vinst och förlust,  är liksom PREDESTINERAD att 

locka allsköns charlataner, drömmare och dårar. 

   Och det gör den. I överflöd. Men också en hel del skarpa hjärnor och kreativa tänkare. Helt 

enkelt för att många spel bygger på "sannolikheter" och vinstutbetalningar som i många 

avseenden liknar ett slags naturlagar. vi har skrivet detta detta med sannolikheter, hur det 

osannolika är högst möjligt på kort sikt, men mer eller mindre omöjligt i långa loppet. 

”The Gamblers Fallacy”

Ett EXTREMT vanligt missförstånd i sammanhanget bygger på det man kallar för "the gamblers 

fallacy". Detta är ett slags felaktig slutledning av att de möjliga utfallen av ett spel hela tiden -  

liksom i realtid - "jämnar ut sig". 

Tanken är ungefär att roulettebordet landat rött 

tre gånger i rad, så är det högre sannolikhet än 

tidigare att snurr nummer fyra ska landa på en 

svart. 

Matematiskt och pragmatiskt är detta helt fel 

resonerat. "Gamblers fallacy" är faktiskt en 

matematisk term, framtagen för att illustrera ett 

felaktigt resonemang som många spelare gör sig 

skyldiga till. Till en med hasardspelare som ofta 

omnämnas med epitet som "geniala" och 

legendariska" har resonerat i liknande banor. 

Poängen är den här. Om du har haft otur ett tag och missat ett par svarta snurr på 

roulettebordet, så finns det ingen naturlag som kommer ingripa och just vid det tillfället och 

"ställa saker och ting tillrätta". 

Visst, de stora talens lag - de statistiskt säkerställda vinstutbetalningsprocenten - förhindrar förstås 

inte att det då och då inträffar egendomligheter och osannolikheten när du spelar. Det vore snarare 

egendomligt om sådant INTE skulle förekomma. 
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I det långa loppet blir oddsen desamma 

Men i det långa loppet så saknar sånt betydelse. Exempelvis visar praktiska erfarenheter från 

miljontals olika roulettehjul och spinn att en lång serie svart INTE ökar sannolikheten för att rött 

ska komma, eller tvärtom. Sannolikheten är och förblir den klassiska 18/37 (europeisk roulette där 

det finns 18 röda nummer, 18 svarta och en nolla), vid varje givet snurr. 

   Så nästa gång du hör någon säga ungefär "oj, nu har rött landat 7 gånger i rad, det är bara 1 på 

155 att det ska hända igen" så ska du veta och förstå bättre. 

   I snurr nummer 8 så att sannolikheten alltjämt 18/37. Det är bara sannolikheten 8 snurr 

FRAMÅT som skulle vara 1 på 155, men om det nu är ett faktum att rött landet 7 gånger, ja då är 

det sannolikheten i nästa snurr som du ska beakta, vilket som sagt är nästan 50%. 

   En intressant historia inträffade 1913 på klassiska Monte Carlo Casino då svart landade 26 

gånger i rad på ett av roulettehjulen. Denna "nyhet" spred sig snabbt som en löpeld genom hela 

kasinot, och spelarna nästan slogs om att få komma fram till bordet och satsa stort på rött. 

   Den kvällen blev väldigt vinstgivande. Men inte för spelarna, utan för kasinot. Spelarna 

trodde nämligen helt felaktigt att chansen för att rött skulle komma upp om och om igen nu 

var större än någonsin och spelade därefter. 

** När du har läst klart den här guiden – glöm inte att kolla in ** 
vår Kasinolista med maffiga, unika bonusar här: 

http://spelautomaterpanatet.se/kasinolista

 Ju färre satsningar, desto större är din chans att vinna  

Jag har hittills tjatat på en hel del om sannolikheter och vinstmöjligheter på kasinot, och - i alla 

fall försökt - avliva ett par seglivade myter om spelsystem och hasardspelandets vanligaste 

villfarelser. 

   Den här gången ska vi titta lite närmare på hur du får bäst möjlighet att vinna pengar på kasinot, 

och hur du i princip dödar alla chanser till vinst  överhuvudtaget. 
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   Låt mig  gå rakt på sak. Det finns 2 principer som är vägledande OM du har som intention att 

MAXIMERA din möjlighet att vinna pengar på kasinot (som i motsats till att bara har  det "lite 

trevligt" under en stund.)

1. Ju färre satsningar du gör, desto större är din chans att vinna. 

2. Ju fler satsningar du gör, desto större sannolikhet är det att kasinots procentuella 

vinstfördel tar ut sin rätt. 

   Låt oss vidare exemplifiera hur detta fungerar. 

   Säg att du har ett spelkapital på 2000 enheter och vill fördubbla detta kapital; och givetvis vill 

spela så att du får så bra odds för detta som möjligt. 

Hur agerar du? 

   Jo, ABSOLUT bäst chans får du genom att satsa rubb och stubb på en och samma gång, 

förslagsvis på en färg på roulettehjulet. Satsar du allt på rött eller svart så får du ett odds på nästan 

50% (48,6% för att vara exakt) att vinna, och detta är den bästa siffra du kan få. 

   Om du istället delar upp ditt satsande på låt säg 10 gånger á 20 enheter, så sjunker din 

chans att fördubbla kapitalet till cirka 37%. 
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   Spelar du ännu mer fragmentariskt, och delar upp ditt satsande på 50 enheter så sjunker din 

chans till 26% - och om du verkligen börjar småsatsa, låt säg 10 enheter åt gången, så har du i 

princip eliminerat alla dina chanser att vinna; då kommer du att ha ungefär 1% chans mot kasinot 

att dubbla upp. 

   Och detta är själv kärnlogiken i hur du kan påverka dina procentuella chans genom 

satsningar. Det är också detta slags logik som ligger till grund för olika spelsystem där man 

genom att dubbla eller halvera satsningsstorleken, kan påverka vinstmöjligheterna med 

olika procent. 

   Denna statistiska truism är också bakgrunden till att kasinon sätter gränser för hur mycket 

pengar man kan satsa i ett spel. Det säger sig själv att om en multimiljardär besöker kasinot med 

möjlighet att satsa, ja, 200 miljoner i ett spinn på roulettehjulet, så skulle kasinots risk att gå i 

konkurs (eller i alla fall ta en brutal ekonomisk smäll) i den där snurren vara nästan 50%. 

   Och till saken hör att en multimiljardär dessutom har råd att ta ett par förluster och 

dubbla insatsen många gånger - vilket ökar kasinots risk att bli bankrutt ytterligare. 

   Motåtgärden för kasinot har sålunda varit att begränsa satsningsstorleken, och på så vis återigen 

få oddsen på sin sida genom de stora talens lag. Men det hindrar förstås inte dig från att få riktigt 

fina odds i att betta på svart eller rött vid roulettebordet (mer om detta i Rouletteskolan framöver.)

Angående ”skicklighetsfaktorn” på kasinot 

Det pågår en ständig diskussion om tur vs skicklighet på kasinot. Vi har hittills tittat på denna 

klassiska dikotomi ur olika perspektiv. Bland annat har vi gett tips på hur du ska välja spel som 

ger dig bäst odds, men också hur du ska satsa för att få bäst chans att vinna mot kasinot. 

   Allt detta kan på ett eller annat sätt räknas till ditt "kompetenskonto" som kasinobesökare. Och 

det är just detta som är meningen med att läsa på, studera och analysera olika slags hasardspel: att 

ge sig själv bättre odds att vinna, både gentemot kasinot och de andra spelarna. 

   En annan viktig aspekt att ha koll på, är att det finns spel på kasinot som du kan påverka genom 

att spela skickligt. Men också spel som bara handlar om slump. 
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EN DEFINITION PÅ SKICKLIGHETSSPEL ÄR ATT DELTAGARNA UNDER SPELETS 

GÅNG KAN FATTA BESLUT SOM PÅVERKAR UTKOMSTEN AV SPELET. 

   Fyra typiska exempel på spel som innefattar skicklighet är poker, shack, bridge och 

backgammon. Samtliga dessa kan du spendera en hel livstid med att studera och blir bättre på, 

utan att för den sakens skulle bli fullärd. 

   Och tvärtom: finns det inget beslut att ta som gör någon skillnad i spelets utkomst, så finns det 

heller ingen skicklighet att tala om. 

   Om vi exkluderar det mest populära skicklighetsspelet poker i form av Texas Hold'em, som 

numera är ett vanligt förekommande inslag på kasino både i Sverige och i resten av världen, så 

finns det egentligen bara tre spel på en synnerligen påtaglig skicklighetensfaktor. Blackjack, 

Videopoker och Caribbean Stud. 

   Men man kan också hävda att Roulette kan vara ett skicklighetsspel eftersom man genom olika 

satsningsstrukturer, vilket vi ska titta närmare på framöver. 

   Definitionen på "skicklighet" som hasardspelare kan vi därför skriva som "förmågan att 

genom noga övervägda beslut påverka spelets vinstratio till sin egen fördel".

   Mot bakgrund av denna definition bör det sägas att det hittills inte föds en spelare som alltid 

vinner. ALLA förlorar då och då, oavsett hur skickligt de än spelar. 

   För sån är spelets natur. Och det enda du kan göra är att till det bästa av din förmåga 

försöka påverka så att siffrorna på lång sikt talar till din fördel. Endast då kan du bli en 

vinnare i längden. 
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Rouletteskolan – lär dig spela Roulette som proffsen!  

Det är ingen överdrift att påstå att Roulette är själva arketypen och sinnesbilden för ett 

kasinospel. 

   Få, om ens något annat, hasardspel är så förknippat med drama, lycka och tragik som roulette; 

författare använder ofta spelet som ett slags metafor för livet själv: för högt och lågt, för att ha och 

mista, och inte minst de ömdos extremt tvära kasten mellan livets underbara ytterligheter. 

   Detta hela började någonstans i 1700-talet statskede,  då en innovativ uppfinnare korsade 

två existerade spel, hoca och portique, vilket resulterade i en första variant av roulette. 

   Första gången spelet omnämnas i skrift är är 1716 i franska Bordeaux. Själva namnet "Roulette" 

är förövrigt franska och betyder såklart "litet hjul". 

   Den moderna varianten av roulette, det vill säga den som vi spelar idag, står dock klar först år 

1790. Det är också denna variant som snabbt sprids till europas alla spelsugna hörn, och snart blir 

det ledande hasardspelet. 
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I Sverige introduceras rouletten någon gång i mitten på 1700-talet och vinner snabbt stor 

popularitet hos överklass och kungahus, där det spelas friskt som en del av nöjeslivet. 

   I mitten av 1800-talet förbjuds dock spelet helt, givetvis mot bakgrund av dess förmenta 

"moraliska förkastlighet", och återintroduceras först 1957 igen. 

   Vid denna tidpunkt är det en synnerligen "anemisk" variant av roulette vi talar om, då staten har 

satt strika gränser för var, hur mycket och när det kan spelas. 

Så går det till 

De grundläggande reglerna i roulette är extremt enkla. Det finns en liten vit kula. Det finns ett hjul 

som snurrar, och som är indelat i 37 fack, numrerade från 1-36, samt en 0:a. 

   De 36 facken är dessutom jämnt fördelade i två färger, rött och svart. För dig som spelare 

gäller det att satsa pengar på i vilket fack som den lilla vita kulen kommer att hamna, 

exempelvis "svart 32". 

   Utöver att satsa på ett enskilt nummer finns det mängder av andra spelalterantiv. Exempelvis 

kan man välja att bara satsa på en färg, vilket ger dig oddsen 18/37 att vinna (kom ihåg att det 

finns en nolla också - det är denna som ger kasinot en liten matematisk fördel om du satsar på 

bara färg.) 

   När alla insatser är gjorde sätter croupiern hjulet i rotation, och skickar iväg kulan. (På 

nätkasinot är det förstås bara att sätta igång snurren själv...) Efter ett tag så tappar kulan fart och 

ramlar ner i något av de numrerade facken. 

   Detta är alltså grunderna. Satsa på ett nummer och färg, eller bara på en färg, eller en 

kombination av flera nummer och färger. Därefter är det bara att hoppas att lyckan står dig bi och 

att kulan dimper ner i det fack du satsat på. Mot bakgrund av det här har du säkert redan förstått 

att roulette är ett turspel. Det är slumpen som styr. 

MEN DU KAN ÄNDÅ PÅVERKA DINA ODDS GENOM DINA SATSNINGAR. PÅ HUR 

MYCKET DU SATSAR OCH VAR NÅGONSTANS DU PLACERAR DINA MARKER. 
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   Men - och detta är viktigt - du kan ändå påverka dina odds genom dina satsningar, på hur 

mycket och på vad du lägger dina marker. 

   Vi ska titta lite närmare på det här med odds och sannolikhet i de kommande delarna av 

Rouletteskolan. En sak kan vi dock avslöja redan nu. 

Roulette är faktiskt ett av de spel på kasinot - online eller i verkligen - som du kan få allra 

bäst vinstodds på. Och det är när du spelar på färg, rött eller svart, som nästan ger dig en 

50% chans att dubbla dina pengar. 

De tre varianterna 

Det finns tre basvarianter av roulette. Fransk, amerikansk och en hybridvariant. 

Fransk roulette 

I den franska varianten spelar man på ett så kallat dubbelbord med en 

layout i varje ända och roulettehjulet placerat i mitten. 

   Vid hjulet står två eller tre croupierer, och eftersom bordet är så 

stort så behöver de specialskor för att nå markerna, och för att håva 

in de förlorade insatserna och dela ut vinsterna. 

   Det finns även fransk roulette med ett mindre, "enkelbord". En annan kännetecknande sak för 

just fransk roulette är att insatsmarkerna är standardjetonger med inpräglade valörer, och inte 

individuella marker för varje spelare. 

Amerikansk roulette

I den amerikanska varianten finns en stor skillnad, åtminstone för oss som vill ha koll på odds och 

vinstmöjligteter. För här finns även en dubbelnolla, 00, i serien av nummer. 1-37, 0 OCH 00 med 

andra ord. 

Och varför är detta en stor skillnad jämfört med den franska varianten? 
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Jo, för att det ger kasinot ytterligare en oddsmässig fördel när du satsar på färg. Istället för 18/37, 

har du "bara" 18/38 i odds när du satsar på färg i amerikansk roulette. Dessutom har man vid sidan 

om hjulet inte två layouter, utan en enda, mer enkel och lättöverblickbar. 

   Och som tredje och sista grundvariant har vi den så kallade hybridvarianten (hybrid 

betyder ungefär "blandning) i vilken man använder ett franskt hjul men med en 

amerikansk, enkel layout. I denna finns heller ingen dubbelnolla. 

   Denna variant är idag den vanligaste i europa utanför Frankrike, och det är sannolikt också 

denna du kommer att spela på det svenska kasinot. 

Hybridvarianten 

Det är också med denna sistnämnda blandvariant som vi oftast refererar till när vi pratar om den 

generiska varianten av roulette. Med andra ord: skriver vi bara "roulette" så är det hybridvarianten 

vi avser. 

   Det är också denna vi oftast spelar på nätkasinot. Varför denna definition spelar roll ska vi titta 

på lite närmare i ett av de senare inläggen, och har att göra med vinstmöjligheterna: det är 

nämligen så att amerikansk roulette ger oss sämre odds än hybridvarianten. 

   Men, som sagt, mer om detta i en senare del av skolan. 

Om olika satsningar och kombinationer 

Att satsa i roulette är i grunden extremt enkelt. Det är bara att välja en siffra eller färg, eller både 

och, sätta dina marker - och hoppas att lyckan står dig bi. 

   Men, för dig som vill ha koll på termer och uttryck, kommer vi i det här inlägget att titta 

närmare på några sådana som har med just satsningar att göra. En sak som vi ofta påpekar, men 

som inte kan säga nog, är att du genom dina satsningar faktiskt kan påverka dina chanser att 

vinna. 

   Här följer ett par vanliga termer för satsningar vid roulettehjulet. De franska uttrycken står först, 

och de amerikanska inom parantes.  
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PLEIN (även "single chans") 

Detta uttryck står för när du placerar dina pengar i ett fack för ett enskilt nummer. Om du lyckas 

pricka rätt så kommer det att vinna 35 gånger din insats. 

CHEVAL (även "split") 

Innebär att du placerar dina marker på en linje mellan två nummer som gränsar till varandra, och 

att du därmed har säkrat upp bägge dessa. Landar du någon av dessa nummer så kommer du att 

vinna 17 gånger din satsning. (Om du satsat 100 kr vinner du med andra ord 1700 kr om din 

cheval går hem.) 

TRANSVERSAL (även "street" eller "single line") 

Innebär att du placerar dina marker på en linje ute i kanten på layouten, och att du på så vis har 

satsat på tre nummer som ligger i direkt angränsning till varandra. En lyckad Transversal ger dig 

11 gånger insatsen. 

CARRÉ (även "corner" eller "square") 

Står för att du placerar dina marker på en "linjekorsning" inne bland alla nummer, och att du  har 

lagt dina marker på 4 intilliggande nummer. Om din carré lyckas, vinner du 8 gånger pengarna. 

SIMPLE (även "double street") 

Innebär att du placerar dina marker på en linjekorning ute i kanten (jmf med carré) och att du 

därmed har täckt 6 nummer i två rader. Vinner du, så får du 5 gånger din insats. 

DUSSIN (även "dozen") 

Denna är lite annorlunda än föregående insatsstrukturer som följer ungefär samma mönster. I 

dussin placerar du dina marker i fältet märkt med "1 st 12" och innebär att därmed har täckt det 

första dussinet nummer dvs 1-12. Vinner du, så får du 2 gånger din insats. Samma logik följer om 

du satsar på "2nd 12" vilket är nästa nummerserie, 13-24, och "3rd 12", 25-36. 

CHANSES SIMPLES (även "simple chanses") 

Liksom namnet avslöjar innebär detta att du spelar på EN specifik satsning. Om du vinner på 

dessa så innebär det att du dubblar dina pengar. Satsar du 1000 kr får du alltså 2000 kr tillbaka 

(1000 kr i vinst + din insats). 
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Alternativen är: 

Rött, ger vinst på alla röda nummer
Svart, ger vinst på alla svarta nummer
Udda, ger vinst på alla udda nummer
Jämna, ger vinst på alla jämna nummer 
Lågt, ger vinst på nummer 1-18
Högt, ger vinst på 19-36

  Matematik, odds och vinstchanser

Som vi slog fast i den tredje delen i den här serien finns det tre grundläggande varianter av 

roulette: fransk, amerikansk och hybridvarianten. Sistnämnda är numera den vanligaste på 

svenska kasinon, samt i övriga Europa utanför Frankrike. 

   Det finns små saker som skiljer dessa varianter åt rent spelmässigt. En sak är dock extra viktig, 

åtminstone om du är intresserad av att maximera dina vinstchansen gentemot kasinot. (Och vem 

är inte det?). 

   Och det är hur dubbelnollan, som finns med i den amerikanske varianten, minskar dina 

vinstchanser, jämfört med den franska och hybridvarianten, där dubbelnollan inte existerar. 

   För enkelhetens skull kommer vi framöver att referera till två varianter: amerikansk eller 

"vanlig" roulette. 

Och: 

AMERIKANSK = dubbelnolla 

VANLIG =  utan dubbelnolla
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Vi vill också påpeka att om du spelar på nätet så är dessa varianter extra viktiga att ha koll på 

eftersom du här oftast kan VÄLJA SJÄLV vilken variant du spelar. På detta vis kan du 

alltså göra ett aktivt val redan innan du börjar spela för att påverka dina vinstchanser.

VARFÖR GER DUBBELNOLLAN DIG SÄMRE VINSTCHANSER? JO, HELT ENKELT 

FÖR ATT DEN ÖKAR KASINOTS FÖRDEL TILL FRÅN 2,7% TILL 5,26%

   Detta kan kanske vid en första anblick inte förefalla så märkvärdigt, men om du spelar 

återkommande, kanske någon eller några dagar i veckan, kommer denna ökade fördel för kasinot 

att fördubbla deras odds mot dig under, låt säg ett års spelande. 

   Kasinot har ju redan en fördel i vanlig, europeisk roulette, och det är förstås dumt att ge dem 

ytterligare vinstpositioner, genom att välja en för dig ofördelaktig variant av roulette. 

   Därutöver kan det också vara bra att veta att det finns ett par olika varianter av regelverket när 

kulan faller på nollan, eller dubbelnollan. 

1. Kasoninot tar hela din insats

Det vanliga är att när nollan eller dubbelnollan faller ut så tar kasinot hand om hela din insats. 

2. Delning (Le partage)

Om nollan kommer upp så tar kasinot hälften av din insats, och du får tillbaks hälften. 

Exempelvis: säg att du satsar 1000 kr på rött. Kulan faller på nollan. Detta innebär att du får 500 

kr tillbaka och kasinot tar 500 kr. 

3. Fängelse (En prison) 

Om kulan landar på nollan flyttas din insats upp till den enkla chansen på samma fälts ytterlinje. 

Kasinot behåller alltså dina pengar, men satsar dem i nästa omgång åt dig på enkla chansen. 

Vinner du i denna omgång, så får du tillbaka din insats; du vinner ingenting, men förlorar heller 

ingenting. 

En prison ger dig alltså en "bakdörr" att få tillbaka insatsen när nollan landar. 
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Sammanfattningsvis kan man säga följande: 

SÄMST vinstchanser får du på ett roulettebord med dubbelnolla UTAN vare sig Delning 

eller Fängelse. 

BÄST vinstchanser får du på ett roulettebord utan dubbelnolla MED antingen Fängelse-

regeln (näst bäst är alltså med Delningsregeln).

Legenden William Nelson Darnborough 

Alltsedan rouletten uppfanns på 1700-talet så har det gjorts försök - och görs förstås fortfarande - 

att försöka vinna över kasinot, och minska dess matematiska fördel. 

   Frågan är förstås: har någon lyckats? 

   Det enda rätta svaret på den frågan är faktiskt ja. Det finns individer och team som har lyckats, 

ofta med ett slags sofistikerade vetenskapliga metoder, att få oddsen på sin sida - och därmed 

vinna stora summor pengar. 

   En av de största legenderna som någonsin besökt ett 

roulettebord - och kasino överhuvudtaget – är William Nelson 

Darnborough. 

   Darnborough är ett namn som kan få även den mest bedagade av 

kasinoägare att få kalla kårar och famla efter lugnande mediciner. 

Idag är han, med rätta, en stor legend hos alla spelare som känner sin historia och det av en enkel 

anledning: han är en av få som återkommande vunnit mångmiljonbelopp vid roulettebordet, helt 

efter en egen metod, vars hemlighet han tog med sig i graven. 

   Darnborough var född amerikan och blev 1890 professionell baseballspelare, ett yrke som 

sysselsatte honom under många år. 

   Darnborough var emellertid också väldigt fascinerad av roulette, och köpte tidigt ett eget 
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roulettehjul vilket han spelade vid, och studerade, flera timmar varje dag.

Med sitt roulettehjul reste han också runt i USA och, sägs det, lirade ihop ansenliga summor 

pengar. 

   En dag 1904 klev Darnborough in på det världskända kasinot i Monte Carlo. Han var då 

trettiofem år gammal. Det är under denna första spelsession som världen får upp ögonen för hans 

sällsynta begåvning. 

På några veckor vinner han miljoner francs vid rouletteborden, och detta på – rent 

oddsmässigt - svårast möjliga sätt: genom att bara satsa på enskilda nummer. 

** Lira Roulette på nätet med maffig bonus? **

Kolla in den här sidan: 

http://spelautomaterpanatet.se/roulette

Hur gjorde då Darnborough? 

Exakt hur han gick tillväga är det ingen som vet. Trots mängder av intervjuer så avslöjade 

Darnborough aldrig sin metod. Det man vet bygger på slutsatser man dragit genom att studera 

hans agerande vid roulettehjulet. 

• För det första så satsade han aldrig förrän croupiern släppt iväg kulan. Men då blev det febril 

aktivitet på Darnborough, som snabbt placerade ut sina satsningar på olika nummer. Till 

saken hör att han dessutom var dubbelhänt. Han kunde alltså använda vänster hand lika bra 

som höger, vilket gav honom extremt flinka fingrar och fart i sina satsningar. 

• För det andra så spelade han bara på enskilda nummer i varierande serier av angränsande 

nummer. 

• För det trejde så förlorade han förstås en hel del, men vann ännu mer. 

• För det fjärde så har ingen hitills lyckats kopiera hans "spelsystem". 

Av detta finns det egentligen bara en vettig slutsats att dra. Darnborough var ett unikum, en "one 

of a kind" som såg något som ingen annan gjorde. 
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Han kunde helt enkelt, genom att ha studerat roulettehjulens, kulans och croupierns 

rörelsemönster under otaliga snurr, avgöra ungefär var någonstans kulan skulle hamna. 

   Under sina aktiva år som spelare vann Darnborough mångmiljonbelopp på kasinot i Monte 

Carlo och runtom i Europa, som alla var maktlösa inför hans framfart. 

Sista gången han spelade var i december 1910 då han efter knappt en månads spel på 

Monte Carlo kasino lämnade staden med i vinst på över 600 000 i fickan. 

   1911 gifter sig Darnborough med en brittisk arvtagerska, vilken han lovar att aldrig spela mer. 

Detta löfte håller han fram tills sin död 1950. Under sina korta tid som spelare uppskattas 

Darnborough har spelat ihop runt 4 miljoner francs på bara kasinot i Monte Carlo. 

   Med hänsyn till dåtidens penningvärde är det här sannolikt det mest någon spelare har lyckats 

vinna någonsin. 

William Jagger och de defekta roulettehjulens historia 

Ett roulettehjul av årgång 2013 är i princip lika avancerat och kirurgiskt precist som det mest 

sofistikerade av schweiziska ur. Om du funderar på att köpa ett eget, så får du räkna med att punga 

ut någonstans mellan 200000 - 300000 kr, och de säljs inte till privatpersoner. 

   Men så har det inte alltid varit. "Förr i tiden" var tillverkarna, och kasinoägarna, mindre 

nogräknade med det fysiska hjulets skick. 

Tidigare kunde alltså ett roulettehjul ha mängder av 

fel och brister, inte minst vara "felbalanserat", vilket 

innebar att det rent fysiskt ökade sannolikheten att 

landa kulan på en specifik plats på hjulet. 

En sommardag 1898 klev en man vid namn William 

Jagger in på kasinot i Monte Carlo. Jagger vad född skotte, och utbildad injengör, med förkärlek 

till hasardspel i allmänhet, och roulette i synnerhet. 
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Till saken hör att Jagger vid detta tillfälle dessutom har "anställd" sex andra personer, som ska 

hjälpa honom att anteckna de vinnande numren på alla roulettehjul inne på kasinot. 

   Därefter analyserade Jagger statistiken, och baserat på denna kunde han sedan avgöra ett 

viktigt faktum. Vilka roulettehjul på kasinot som var felbalanserade. 

   Mot bakgrund av denna information räknande sedan Jagger ut de riktigt vinstoddsen. Därefter 

gick han för att spela. På bara ett par dagar vann han 1,5 miljoner francs. 

   Vinstserierna fortsatta, men det tog inte lång tid innan kasinots ansvarige förstod hur Jagger 

burit sig åt. Kasinot vidtog åtgärder och lät roulettehjulen byta plats under natten. Detta ledde till 

att Jagger förlorade den kommande dagen, men det dröje inte länge innan han i sin tur förstod 

kasinots motåtgärd. 

   Återigen återvände Jagger till att analysera de olika borden, och det dröjde inte länge innan han 

med sitt tränade öga hittat tillbaks till sina "favoriter", det vill säga de defekta rouletteborden. Nya 

storvinster hamnade återigen i Jaggers fickor, och kasinot beslutade sig för en mer radikal moteld. 

   De skickade helt enkelt en anställd till roulettehjulens tillverkare för att be om råd; och 

rådet blev att de varje dag skulle byta skiljeväggarna mellan de olika facken för att på så vis 

motverka hjulets obalans. 

   Detta råd fungerade utmärkt och Jagger började återigen förlora. Det dröjde dock inte länge 

innan han insåg de nya premisserna. Vilket ledde till att han slutade spela och lämnade Monaco 

med 1,2 miljoner francs på fickan. En summa som var större än han kunde dra ihop under en hel 

livsstid som injengör. 

   Själva metoden, att söka upp defekta roulettejul, har sedan dess kopierats massor av gånger. 

Exakt hur många är förstås ett mörkertal. 

Ett annat välkänt exempel i modern tid är hur Billy T. Walters genom denna metod 

lyckades annektera 3,8 miljoner dollar på Golden Nugget Casino i Atlantic City. 
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Året var 1986 och Billy vann genom att återkommande satsa på samma fem nummer på hjulet, 

timme ut och timme in. Hjulet var ett obalanserat sådant, vilket blev mycket kostsamt för kasinot. 

Datorspecilisterna och forskarna skapar vinnande system 

Det var i slutet av 1970 och början av 80-talet som 

datortekniken utvecklas i rekordfart. Med detta uppstod helt 

nya möjligheter att analysera fysiska och matematiska 

storheter genom att behandla stora mängder data på en och 

samma gång. 

   Det är också under denna period som en team fysiker och 

datorspecialster vid the University of California beslutar sig 

för att samarbeta och med datorteknikens nya möjligheter utveckla ett system för att vinna pengar 

på kasinot. 

** När du har läst klart den här guiden – glöm inte att kolla in ** 
vår Kasinolista med maffiga, unika bonusar här: 

http://spelautomaterpanatet.se/kasinolista

   Grundtanken var att försöka bestämma var någonstans kulan på roulettehjulen skulla hamna 

genom att i detalj kartlägga hjulets hastighet, kulans fart kontra den plats där kulan släpps. 

   Detta problem ägnar man sig åt under två års tid. Resultatet är häpnadsväckande och 

stipulerar med en statistiskt säkerställd marginal att det går att förutsäga i vilken sektion 

kulan ska hamna, och att man på så vis kan få en 30-40% oddsfördel gentemot kasinot. 

 

   Nästa steg för teamet är förstås att testa sin upptäckt. Man utrustar sig med egenbyggda 

minikameror som placeras i sulorna på skorna, för att på så vis filma hjulens rörelsemönster, och 

efter detta exakt kunna räkna ut deras parametrar, såsom rullfriktion, rörelsemönster, 

kringliggande luftfuktighet och allt annat som påverkar kulans placering.

När man skaffat sig tillräckligt med data kan sedan mikrodatorn räkna ut var någonstans 

kulan hamnar. 
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   För att avgöra kulans placering måste dock kulan först sättas i rörelse av croupiern. Vilket 

innebar att uträkningen av dess placering, samt satsningen, måste ske inom loppet av några 

sekunder. Detta löste teamat genom att en person, person nummer 1, filmade bordet och skötte 

datorn.

Information skickade han vidare till person nummer 2, 

som var den som spelade. Givetvis var det nödvändigt 

att göra detta dolt - och blixtsnabbt. Detta löste man 

genom att placera en vibrator i person nummer 2:s sko, 

som liksom ett slags morsekod (baserat på 

informationen som person nummer 2 skickade via sin 

dator) "vibrerade fram" vilka nummer som skulle satsas 

på. 

Givetvis var metoden inte felfri. Svett kortslöt 

kontakten då och då och det fanns mängder av 

andra element som störde kontakten mellan datorn 

och skon, som kasinots elsystem. 

   Men när det fungerar så spelade teamat hem i snitt 2000 dollar i timmen. 

   Under alla år förblev metoden oupptäckt av kasinot. Och det var först när en av medlemmarna i 

gruppen, Thomas Bass, avslöjade alltsammans i sin bok The Newtonian Casino som publicerades 

1985, som sanningen om de återkommande spelvinsterna kom fram. 

   Boken blev förstås en chock för kasinoägarna som i ett slag förbjud all utrustning, till och 

med papper och penna, på kasinot som på något sätt kan hjälpa till att analysera spelen. 

   Trots detta har det kommit nya "datorskandaler" där spelare avslöjats med liknande metoder. 

Och med tanke på dagens utveckling av datortekniken, minikameror och liknande, så bör nog 

varje kasinoägare ha i beräkning att vad som helst är möjligt. 
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Blackjackskolan – Spelsystem & vinnande strategier 

Det är ett faktum att blackjack ÄR ett skicklighetsspel. 

   Vilket innebär att du kan skaffa dig enorma fördelar gentemot andra spelare, och samtidigt lära 

dig att maximera odds mot kasinot, genom att spela initierat. Rent teoretiskt kan du exempelvis 

förlora varje giv, genom att hela tiden dra kort till du blir för tjock. Men du kan också lära dig att 

spela på ett sätt som ger dig högsta möjliga vinstchanser i varje given hand. 

   Det är följaktligen därför som det är viktigt att verkligen LÄRA sig spela blackjack på rätt 

sätt. 

   Under denna skola ska vi försöka ge dig en massa kött på bena i detta avseende. Men låt oss 

först titta på hur Blackjack uppstod, och blev ett av världens mest populära kasinospel. 

   Det finns förstås flera teorier om vad som "egentligen" är ursprunget till den moderna formen av 

blackjack. Den vanligaste är att spelet härstammar från franska "vingt-et-un", som betyder 21, och 

som var synnerligen populärt på 1700-talet hos franske adeln, inte minst vid Ludvig den XV:s hov 

i Versailles. 

   Det var härifrån det sprids vidare runt om i Europa, framförallt till överklassen och adeln, 

men senare också till USA och de mer folkliga spelhålorna. 

   Varianten blackjack ska därvidlag ha uppstått på en 

saloon, eller "sawdust joint" i Indiana, där man 

marknadsförde det nykomna hasardspelet 21 genom 

att betala ut en generös bonus på 10 gånger insatsen 

OM spelaren på sina två första kort fick spader ess 

samt någon av de två svarta knektarna, det vill säga 

spader eller klöver knekt. 

   Chansen att dra denna hand var 1 på 663, det vill 

säga väldigt liten. Men bonusen blir snabbt framgångsrik som marknadsföring, och så populär att 
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spelet snart döptes efter kombon svart ess + svart knekt. Blackjack betyder ju svart knekt. 

   Idag är blackjack det vanligaste bordsspelet i USA. Det kallas fortfarande för 21, eller BJ. 

Det spelar också frekvent på våra svenska kasinon. 

   I nästa del  ska vi titta lite närmare på reglerna och vanliga termer; vi måste ju lära oss krypa 

innan vi kan gå, för att till slut förhoppningsvis flyga. 

Så spelar du 

Blackjack kallas också för 21, vilket avslöjar vad spelet går ut på. Att komma så nära 21 som 

möjligt i varje hand. 

   En följdfråga blir förstås vad de olika korten har för valörer. Detta är mycket enkelt. 

• Alla klädda kort räknas som 10. 

• Essen räknas som 11 eller som 1, det väljer du själv. 

• Resten av korten har sina egna valörer. 

• Hjärter 8 är alltså valören 8. 

   För att förtydliga. Om du får korten hjärter åtta, spader sju och klöver sex, så ger detta 8 + 7 + 6 

= 21

   Själva "tävlingsmomenten" går ut på att du som spelare ska vinna över kasinot, och 

komma närmare 21 i varje given hand. 

   Blackjack spelas vid ett speciellt bord med plats för kasinots representant, "dealern", på ena 

sidan, och spelarna på den andra. Det vanligaste är att det finns plats för upp till sju spelare på den 

andra sidan. 

   Det är dealern som har hand om korten och delar ut dem enligt vad reglerna för blackjack 

stipulerar. Det vanliga är att man spelar med minst fyra, men ibland fler, kortlekar. Kortlekarna 

blandas samman och delas ut ett och ett. 
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** När du har läst klart den här guiden – glöm inte att kolla in ** 
vår Kasinolista med maffiga, unika bonusar här: 

http://spelautomaterpanatet.se/kasinolista

   Innan du får dina kort ska du placera din insats 

framför dig. När alla spelare har lagt sin insats delar 

dealern ut två kort var till alla spelare, och till sig själv. 

Man får ett kort i taget. 

   Det första kortet som dealern ger sig själv är dolt och 

kallas för hålkortet, det andra är synligt, och kallas för 

uppkortet. 

   I medsols turordning ska sedan spelarna, baserat på 

den information de nu har om korten på bordet, 

bestämma sig för att ta ytterligare ett kort, eller stå nöjda. 

   Som sagt gäller det att komma så nära 21 som möjligt. Om du tar ytterligare ett kort och hamnar 

över 21, så "spricker" du och förlorar per automatik allt du satsat till kasinot. 

   När alla spelare agerat så är det slutligen dealern tur. Dealern har inte som spelarna ett fritt val, 

utan strikta förhållningsregler för hur han eller hon ska agera. Dessa är: 

1. Om kombinationen av kort är 16 eller lägre måste dealern dra ytterligare ett kort.

2. Om kombinationen av kort är 17 eller högre måste dealern stanna, och stå nöjd.

   Spricker dealern har alla spelare som är kvar i handen, det vill säga som inte själva har blivit 

tjocka, vunnit.

   Spricker inte dealern jämförs korten med spelernas i tur och ordning. Den spelare som har högre 

summa än dealern vinner jämna pengar tillbaka, det vill säga lika mycket som sin insats plus 

insatsen tillbaka. 
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Den som har lägre än dealern förlorar sin insats. Skulle det vara "lika", exempelvis om både 

huset och spelaren har hamnat på 18, så får spelaren sin insats tillbaka. 

   Skulle du vinna med summan 21 på två kort i given (en blackjack), så vinner du mer, nämligen 

en och halv gånger dina insats. Har du satsat 200 kronor så får du 500 kr tillbaka. 

   Skulle dealern få blackjack så förlorar alla spelare som inte själv har en blackjack. Den eller 

dessa får då sin insatssumma tillbaka.

Blackjack går inte (bara) ut på att få 21 

Men, vill du kanske hävda, det är väl att få 21 som är hela poängen med att spela blackjack? 

   Till detta kan vi bara svara: nej, det är det inte. Inte om du har för avsikt att bli en 

vinnande spelare, vilket är hela poängen med att förkovra sig. 

   Följdfrågan bli förstås: vad går det då ut på? 

   Att slå dealern i varje given hand. Varken mer eller mindre. Om dealern får 18 och du 19 så ska 

du förstås inte var missnöjd för att du inte träffat 21, utan glädjas åt att du dubblat dina pengar, 

och vunnit över kasinot i just den handen. 

   Detta, att hela tiden försöka slå dealerns hand, leder förstås till att du hela tiden måste göra 

överväganden om du ska ta ytterligare ett kort, eller stå nöjda, BASERAT på den information som 

dina kort i relation till dealerns uppkort, ger dig. 

   Det är också detta som är skicklighetsfaktorn i blackjack. Att snabbt kunna analysera vilket som 

ger dig bäst odds att vinna; att stå nöjd eller ta ett kort till. 

   Om du agerar tvärtom, och hela tiden bemödar dig med att försöka träffa 21, kommer du 

att bli tjock alldeles för många gånger för att överhuvudtaget ha en chans mot dealern. 

Visst, som i alla andra spel så kan du ha en turdag då du prickar 21 väldigt ofta. 
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   Men på sikt kommer detta spel att tömma dina fickor och reducera dina chanser att vinna mot 

dealern till i princip noll och ingenting. 

   Så nej, blackjack går inte ut på att få 21, utan att komma närmare än 21 än dealern i varje 

hand. 

Om Dubbling, Delning och Försäkring 

Utöver det grundläggande spelet i blackjack som 

vi gått igenom i de förra delarna, finns det flera 

olika specialspel du kan ägna dig åt. Här ska vi 

titta lite närmare på tre sådana, nämligen dubbling, 

delning och försäkring. 

Dubbling (även "doubling down") 

   Du kan under vissa specifika omständigheter få 

dubbla din första instats EFTER att du har få se 

dina första två kort. 

   Förfarandet är helt enkelt att du satsar lika mycket som din första satsning en gång till och 

lägger denna summa bredvid den andra. 

   Efter denna åtgärd så kan du bara få ytterligare ETT kort av dealern, inga mer. Exakt under vilka 

omständigheter du kan dubbla, skiljer sig från kasino till kasino. 

   Det vanligaste scenariot är om dina första två kort ger summan 9, 10 eller 11. (Detta är ju de tre 

mest fördelaktiga korten för fortsatt spel, och det är också därför som det kan vara aktuella att 

dubbla). 

   Vissa kasinon tillåter dubbling efter vilka två startkort som helst, vilket är det vanliga 

tillvägagångsättet i Las Vegas. 
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Delning (även "splitting) 

Om dina två första kort är av samma valör, så kan du "splitta" din hand. Exempelvis om du får två 

9:or eller två 6:or. Förfarandet om du vill splitta är att du då lägger dina kort öppet en bit isär från 

varandra och lägger fram en ny insats på exakt samma summa som din första. 

   Dealern ger dig därefter två nya kort, ett på varje av din splitt. Därmed har du två händer du kan 

spela med, och som nu fungerar oberoende av varandra. 

   För den uppmärksamma läsaren uppstår så här långt kommen mängder av följdfrågor. 

Exempelvis: får man göra en dubbling efter en delning? Och kan man få dela igen om man får 

ytterligare kort av samma valör efter den första delningen? 

   Svaren på dessa frågor är ja och nej. 

   För exakt vilka regler som gäller för detta är upp till kasinot att sätta. Du måste helt enkelt ta 

reda på vad som är tillåtet och inte. 

   En sak är dock gängse vid delning. Och det är att om du skulle få 21 på någon av dina delade 

händer, så räknas detta som en vanlig 21 och inte som en blackjack. Vinsten blir alltså 100% på 

insatsen och inte 150%. 

Försäkring

De allra flesta kasinon gör det möjligt för 

spelarna vid blackjackbordet av försäkra sig 

under vissa omständigheter. Detta innebär 

följande. Om dealerns första kort är ett Ess, kan 

spelaren, om han eller hon vill, försäkra sig mot 

en eventuell blackjack hos dealern. Rent konkret 

innebär detta att spelaren placerar en ny insats, 

som ska vara hälften av den insats som redan 

ligger, framför sig i det fält där det står "Insurance pays 2 to 1". 

Har dealern en blackjack så vinner du dubblet så mycket som din försäkringsinsats, men 

förlorar din ursprunliga insats, vilket innebär att du totalt sett går plus minus noll. 
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   Får du själv blackjack, kammar du hem dubbla försäkringsinsatsen, och får tillbaka din 

ursprungsinsats. Har dealern däremot inte blackjack, går försäkringsinsatsen förlorad, och handen 

spelas färdigt enligt de vanliga blackjackreglerna. 

   Mot denna bakgrund: är det "bra" att teckna denna försäkring när tillfälle ges? Nej, det är det 

inte. 

   Helt enkelt för att den rent matematiskt sett ökar kasinots vinstfördel med cirka 6%. Vill du 

maximera dina vinstchanser och odds mot dealern ska du alltså INTE satsa på försäkring när du 

spelar blackjack. 

Därför ska du använda optimal strategi 

Som vi nämnt tidigare är blackjack i allra högsta grad ett skicklighetsspel. Det finns få andra 

hasardspel där du i så hög grad kan bli "din egen lyckas smed" som i Blackjack. 

   Frågan är förstås HUR du spelar optimalt. En fråga som är lika enkel som den är avancerad. Det 

enkla är vetskapen om att det i varje given situation bara finns ETT rätt - det är antingen rätt att 

stå nöjd, att ta ytterligare ett kort, att dubbla eller dela. 

   Nu finns det förstås fortfarande ingen människa född som bevisligen kan förutspå framtiden och 

agera utifrån en absolut vetskap om nästa situation. Därför måste du spela efter, och nöja dig med 

det näst bästa: att agera utfrån den satning som ger dig bäst odds - det vill säga störst chans rent 

matematiskt - att vinna. 

   Detta är den optimala strategin för alla blackjackspelare, och det är denna du måste lära dig. 

   Vi skulle därvidlag vilja hävda följande. Om du kan nöta in en optimal, matematisk strategi, så 

kommer du att spela bättre än 99% av alla spelare därute, inte minst om du lirar på nätet. 

   Här finns bara en sak som gäller. Träning. Om och om igen. Och så lika stora portioner 

tålamod och vilja att lära. 

För tydlighetens skull: att spela OPTIMALT är inte detsamma som att vinna i varje giv. Ingen 
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vinner alltid. Nej, att spela optimalt innebär att förstå de matematiska oddsen inför 

en given spelsituation - och att baserat på dessa odds agera optimalt. Svårare än så är det inte. 

   För att förtydliga ännu mer vad optimalt spelande handlar om ska vi ta ett fiktivt exempel. 

• Låt säg att du har 1000 kr att spela för. 

• Låt säg att din kompis har en vanlig tärning med sex sidor och att han ger dig följande odds. 

• Om du satsar på nummer 1-5 och vinner, så får du 1000 kr plus din insats tillbaka. 

• Men om du istället spelar på nummer 6 så får du 3000 kr plus din insats tillbaka. 

• Om du missar så går pengarna till din kompis. 

  Hur spelar du optimalt i detta läge om vi säger att ni ska kasta tärningen sex gånger? Ja, det är 

förstås hur enkelt som helst. I varje givet läge så spelar du på 1 till 5. 

   Även om denna satsning ger dig mindre pengar när du verkligen vinner, så har du 5/6 i 

odds, det vill säga ungefär 83% chans, att vinna varje gång. 

   För de allra flesta med alrig så små kunskaper i matematik så förefaller slutsatsen av detta 

exempel självklar. Men vi är övertydliga av en anledning. Och anledningen är att de allra flesta 

spelare på kasinot INTE spelar optimalt, utan istället gång på gång, i giv efter giv, lägger sina 

pengar där de får sämst odds. Det är bara att uppsöka närmsta kasino offentliga blackjackbord för 

att konstatera detta faktum.  nästa del ska vi titta på exakt HUR du spelar optimalt. 

Så spelar du optimal blackjack - supermatrisen som maximerar dina 

vinster

Okej, då har vi kommit fram till den del av skolan som verkligen kommer innebära studier av den 

gamla skolan. Vilket helt enkelt innebär att vi här kommer presentera ett par matriser och 

spelschemansom vi vill att du lär dig utantill. 

Varför det? Jo, för att dessa scheman på ett tydligt sätt visar exakt hur du ska agera i en 

given situation för att MAXIMERA dina chanser att vinna. 
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Schemat för optimal strategi i blackjack. 

Den översta raden visar valören på dealerns (alltså kasinots) hålkort. Kolumnen längst till vänster 

visar din hand.

S = Stå nöjd. 
D = Dra ytterligare ett kort. 

X2 = Dubbla din insats. 
Spl = Splitta (dela) din hand. 
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Tre exempel på hur du använder matrisen: 

1. Dina första två kort är ett ess och en sexa. Dealern för en 8. Om du tittar i matrisen så hittar du 

ett D under denna förutsättning, vilket innebär att du ska dra ett kort till.

   Du går så och får en sexa till. Du räknar nu om esset till 1 och får summan 6 + 6 + 1 = 13. Du 

tittar återigen i matrisen och ser att detta innebär att du ska dra ytterligare ett kort. 

   Du gör så och få en femma. Detta innebär att du nu står på 18. Enligt matrisen ska du stanna här 

och gör så. 

 2. Dina första två kort är två nior. Dealern får en sexa. Enligt matrisen så ska du i detta lägga 

splitta din insats, det vill säga dela upp dina nior och lägga ytterligare samma insats som din 

ursprungliga. (Och därefter är det bara att spela vidare utifrån vad matrisen säger efter ytterligare 

två kort på din splitthand.) 

3. Dina första två kort är ESS och en tvåa. Dealern får en femma. I detta läge är det dags att 

dubbla din insats enligt matrisen. 

   Och på detta sätt följer du matrisen i ditt spelande. 

   Det kommer förstås att ta sin lilla tid att lära dig detta spel utantill. Men vi lovar att om du 

lägger manken till så kommer det att vara mödan värd, och att du som sagt kommer ha en fördel 

gentemot 99% av alla andra som spelar, och som inte har en susning. 

   Samtidigt som du maximerar dina odds mot kasinot.

Det första supersystemet 

Det har genom åren kommit massor av system och analyser som syftar till att skapa det perfekta 

blackjacksystemet. Två legender i sammanhanget som är värda ett speciellt omnämnande är 

Shimkey och Benjamin F Smith. 

   Shimkey är en idag mindre känd spelare och som blev okänd bland kasinoägare över hela 
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USA under 1930-talet då han reste runt och lirade blackjack efter ett eget mycket 

vinstgivande system. 

   Ingen kasinoägare kunde riktigt komma på vad som gjorde Shimkey framgångsrik. På ytan 

verkade han inte ha något fuffens för sig. 

   Det var bara det att han vann mycket mer återkommande och mycket större än alla andra 

blackjackspelare. Shimkey avslöjade aldrig själv sin "hemlighet", men en teori är att han var en av 

de första som lärde sig att "räkna kort" och därmed skaffa sig en fördel gentemot kasinot. 

Men det är som sagt bara spekulationer. Det enda vi vet med säkerhet är att Shimkey 

spelade efter en slags metod som var framgångsrik, och som fick kasinoägarna att 

porta honom på livstid. 

   Benjamin F. Smith var dock mer explicit i sin framtoning. Under flera års tid spelade han helt på 

egen hand sig igenom över 100 000 givar i blackjack. Syftet var att kartlägga spelet, analysera det 

i minsta detalj, och komma på ett system som kunde knäcka kasinot. 

   Smith skapade också ett system som han med varierande framgång både spelade själv, och lärde 

ut till andra mot betalning. Detta var också ett av de första systemet som "formaliserats" och 

nedtecknats av andra än upphovsmakaren själv. Idag framstår systemet i sig som relativt  

"primitivt" men var under 1940 och 50-talet synnerligen sofistikerat - och vinstgivande. 

   Systemet väckte faktiskt inget jättestort uppseende hos kasinoägarna, utan lugnade 

snarare dem eftersom slutsatsen i det var att kasinot ALLTID hade en viss fördel, men att 

man som spelare kunde komma bra nära en 50/50-situation om man spelade sina kort rätt. 

   Och det är här någonstans som en helt avgörande person i blackjackens 

historiska utveckling kliver in på scenen: Edward O. Thorp. Edward 

studerade vid slutet av 1950 fysik vid universitetet och var liksom de 

flesta akademiker väldigt förtjust i "problemlösning", inte minst 

matematiska sådana. 
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Thorp var därtill nyfiken på spel, läste analysen av Benjamin F. Smith, och bestämde sig för 

att prova hur den fungerade i verkligheten på Nevadas kasinon. 

Till sin förvåning upptäckte Thorp att systemet faktiskt fungerade enligt Smiths föreskrifter: han 

vann visserligen inte, men kunde konstatera att han förlorade sina pengar i mindre takt än sina 

bordskamrater. 

Beväpnad med denna fascinerande upptäckt bestämde sig Thorp för att utveckla Smiths teorier – 

en beslut som kom att skaka blackjackspelet i sina grundvalar. 

Thorp insåg nämligen en sak som Smith hade 

förbisett i sitt system. Och det var att blackjack, till 

skillnad mot exempelvis roulette och craps, faktiskt 

bestod av en serie sammanhängande händelser; och 

att varje giv INTE var oberoende av de andra, utan 

istället sammanlänkade. 

Det var sålunda detta som var felet med Smiths analys. Smith hade 

utgått ifrån en "evig" kortlek, där 1/13 hela tiden utgjordes av ess, 

1/13 utgjordes av tvåor...och så vidare. Men så fungerar det ju inte 

i verkligheten. Exempelvis: om det under första given delas ut fyra femmor, så kan det inte - 

förutsatt av vi spelar med EN kortlek - komma en femma under nästa giv. Har tre ess delats ut 

under första given, så betyder det att endast ett ess återstår för den andra. 

   Hela poängen med detta resonemang är som sagt att för att göra ett korekkt blackjacksystem så 

måste man ta hänsyn till vilka korts som redan spelats, vilka som finns kvar i leken - och hur detta 

påverkar vinstoddsen vid varje givet spelmoment. 

   Mot bakgrund av denna upptäckt så la Thorp två år av studier och beräkningar för att 

skapa ett system som i praktiken kunde omsätta denna nya kunskap. 1960, på en 

matematik-konferens i i Washington, presenterar han sina "upptäckter" för en minst sagt 

entusiastisk grupp åhörare. 
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Presentationen mynnar ut i en presskonferens, och därefter en mängd radio och tv-intervjuer. I 

samband med detta får Thorp även en rad erbjudanden om finansiell uppbakning för att testa 

systemet i verkligen. Thorp väljer strax ut två finansiärer och beger sig under 1961 till Reno för 

att spela. 

   Det blir en omedelbar succé - systemet fungerar utmärkt, och Thorp vinner bara under några 

timmar en ansenlig summa pengar. Det stora problemet är förstås att Thorp snabbt känns igen 

efter den stora exponeringen i media, vilket leder till att han blir portad på samtliga kasinon. 

   Som vanligt mynner Thorps system ut i att kasinona ändrar sina regler. För det första så lägger 

man till fler lekar i spelet, minst fyra, vilket gör det mycket svårare att "räkna". 

   För det andra så är man väldigt tydlig med sin policy: upptäcker man att någon räknar 

kort, ja då åker man ut och blir portad. 

   Detta har förstås inte hindrat att det under årens lopp kommit en rad förfiningar och 

förbättringar av Thorps system. Och att det alltjämt, just i denna stund, sitter folk på olika kasinon 

runt om i världen och räknar för brinnande livet. 

   I nästa del av skolan ska vi titta på ett av våra vanligaste system för att räkna kort under 

blackjack. Och var inte orolig, du behöver inte vara någon "Rainman" för att förstå principerna. 

   Däremot behöver du över en hel del innan det sitter "i ryggmärgen". Men om du gör det, så 

kommer varje kasino att från och med den dagen frukta din närvaro vid blackjackbordet.    

Räkna kort med plus och minussystemet 

Låt oss börja med att avliva en allmän uppfattning om vad som krävs för att räkna kort. För det är 

faktiskt så att man inte behöver vara ett geni, savant eller autistisk för att klara av denna konst. 

   Geniuppfattningen är en modern myt som med all sannolikhet har sina rötter i filmen Rain Man, 

där Dustin Hoffman - huvudkaraktärens autistiske och extremt matematiskt begåvade brosa - 

vinner en stor summa pengar vid kasinots blackjackbord genom att räkna kort. 
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Vad som däremot krävs av dig för att räkna kort är dels ett system, dels en hel del 

övning, tålamod och träning. Det skadar heller inte med en god visuell 

uppfattningsförmåga och att vara hyggligt snabb på huvudräkning. 

** Dax att spela Blackjack?** 

Kolla in den här sidan för bäst kasino +  bonus: 

http://spelautomaterpanatet.se/blackjack

   Okej, då är vi framme vid själva systemet, kort och gott kallat för plus och minussystemet. 

Grundläggande i systemet är två saker. Dels att du räknar korten genom att tilldela dem ett 

aritmetiskt värde. Dels att du med dessa värden som grund satsar stort eller litet under varje given 

hand. 

Vi börjar med att titta på det aritmetiska värdet, som ges enligt följande: 

+ 1 för kort som är tvåor, treor, fyror, femmor och sexor

0 för kort som är sjuor, åttor och nior

-1 för tior, knektar, damer, kungar och ess 

Du räknar alltså enligt detta system för 

ALLA kort som ges. Du kan sätta igång 

direkt när du sätter dig vid bordet; och varje 

gång dealern har blandat kortleken så börjar 

du räkningen från noll. 

   Exempelvis. Är det första kortet som ges en femma så blir första värdet + 1. Är det andra kortet 

en trea så är värdet +2. Är det tredje kortet en åtta, så är det fortfarande +2. Och så vidare. 

   Utmaningen i detta är förstås att träna sig att snabbt få koll på alla kort som lagts på bordet, och 

snabbt räkna ihop i huvudet vilket som är värdet vid varje givet ögonblick.  

   Vad är då meningen med detta? 
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Ja, för det första är syftet med räkningen att få koll på vilken valör av kort som det är mest KVAR 

av i leken. Såhär: 

1. När den löpande räkningen står på plus, så finns det fler höga än låga kort kvar i 

leken.

2. När den löpande räkningen står på minus, så finns det flera låga och höga kort kvar i 

leken.

3.  Om den löpande räkningen står på noll, så är det jämn balans mellam korten. 

   För det andra så ska du anpassa dina satsningar efter den summan av de löpande räkningen. Och 

det är här som "praktiken" kommer in. 

1. När den löpande räkningen är negativ, på 0 eller på + 1 så ska du göra en 

minimuminsats, låt säg 10 kronor.

2. När den löpande räkningen är på +2, ska du öka din insats till två enheter, låt säg till 

20 kronor.

3. När den löpande räkningen är på +3, så ska du öka din insats till 30 kronor (enligt 

ovanstående logik.) 

   Genom att du på detta sätt varierar dina satsningar när du har oddsmässiga fördelar, eller 

nackdelar, kommer du att påverka dina odds att vinna på ett positivt sätt. Du kan prova själv 

hemma i lugn och ro med en kortlek och några marker. 

   Jämför detta system med "vanlig" satning, och du kommer att märka att detta system ger dig 

större vinster (eller alternativt mindre förluster) än vanliga satsningar. 

   Allt i detta exempel förutsättar blackjackspel med EN kortlek. Nu har vi emellertid redan nämnt 

att de flesta kasinon använder fyra eller fler kortlekar. I nästa del ska vi titta närmare på hur du 

anspassar plus och minussystemet för dessa mer komplexa förutsättningar. 
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Plus och minussystemet med 4 eller fler kortlekar

I vårt förra inlägg lärde vi dig principerna för korträkning när du spelar blackjack, samt hur du 

anpassar dina satsningar efter den löpande räkningen. Detta grundläggande system är dock 

anpassat efter blackjack med 1 kortlek. Nästa fråga blir förstås hur man agerar när man ställs inför 

fyra eller fler kortlekar, vilket numera är det vanliga på kasinot. 

   Detta är faktiskt inte så svårt som det låter. Det blir ännu lite mer huvudräkning och parametrar 

att hålla reda på, men det är definitivt ingen omöjlighet att lära sig för den som har tålamod, vilja 

och är beredd att träna. 

   Att anpassa räkningen efter fyra eller fler lekar innebär att du måsta konvertera din plus och 

minusräkning till en "true count" - en sann räkning. Hur gör man det? Såhär: 

1. Du tar siffran för den löpande räkningen vid varje givet ögonblick och DIVIDERAR den 

med det ungefärliga antalet lekar som är kvar i "skon" (det vill säga kortblandaren).

2. Om du sitter vid ett bord som innehåller fyra lekar, och ni hittills har spelat med en lek, så 

dividerar du den nuvarande siffran för den löpande räkningen med 3.

Exempelvis: du har koll på den löpande räkningen enligt plus och minusmetoden. Siffran är 

just nu +8. Ni har fram till nu spelat med 2 lekar. Detta innebär att du delar 8 med 2, vilket 

ger dig +4 i "sann räkning". Det är alltså efter denna sista siffra som du ska bestämma din 

satsning. (Enligt plus fyra så höjer du följaktligen insatsen med fyra enheter.) 

3. I nästa giv så fortsätter du räkningen från +8 (alltså inte från den sanna räkningens +4). 

   Som du noterat så blir det fler moment att hålla i skallen - och fler uträkningar - när antalet 

kortlekar ökar. 

   Men det är långt ifrån någon omöjlighet att lära sig. 
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Dags att ge kasinot en match!  

Så långt kommen i vår skola har vi lärt 

dig massor av både enkla och avancerade 

tekniker. Vi rekommenderar att du börjar 

spela lite på skoj, gärna hemma med en 

egen kortlek, bara för att få en känsla för 

spelet. Lär dig grundreglerna och 

termerna.

   Vad det innebär att splitta och att dubbla - och hur satsningsstruktuerna fungerar. 

   Därefter, när du känner att allt det mest basala sitter i ryggmärgen, så pluggar du in matrisen för 

den optimala blackjackstrategin. Denna är absolut grundläggande för hur du spelar: om du ska 

stanna, dra ytterligare ett kort, splitta eller dubbla. 

   När du känner att även den otimala strategin sitter där som den ska, är det dags att ta nästa steg. 

Då är det dags att påbörja innötningen av plus och minussystemet, och hur du räknar kort för att 

kartlägga kortlekens relativa värde av de olika valörerna i varje giv. 

   Därefter, och som sista del i vår skola, så omvandlar du plus och minussystemet till en 

sann räkning, för att anpassa den efter fyra eller fler lekar. 

Och efter det? 

   Spela blackjack och vinna pengar förstås. Beväpnad med all denna kunskap, förutsatt att du 

verkligen behärskar den och kan använda den, så kommer du att ha en stor fördel gentemot alla 

andra spelare, och, inte minst, ha MAXIMERAT dina vinstchanser vid blackjackbordet. 

   Är det så enkelt undrar du kanske? Nja, det beror på. Givetvis är det alltid en stor utmaning att 

omsätta teori i praktik. Det är en sak att sitta i hemmets trygga vrå och öva med egen kortlek, och 

när du verkligen sitter där, vid kasinobordet. 

   Här är några aspekter som du sannolikt kommer att behöva hanterera: 
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1. Om kasinot upptäcker att du räknar kort så kommer de att vidta åtgärder. Det finns inget 

lagligt stöd i att de blir "fysiska", sannolikt kommer de vänligt men bestämt att be dig lämna 

blackjackbordet och ägna dig åt något annat spel - eller åka hem.

De har ingen laglig rätt att annektera dina spelmarkar. Om du försöker göra det ska du stå på 

dig, be om en förklaring, och om det behövs, be polisen reda upp vad det är frågan om. 

2. Det är svårt att räkna kort i kasinots kakafoni. Okej, det är ju ingen "bullrig" miljö, men 

jämfört med att sitta och öva hemma har du massor av distraktions - och störmoment som 

kan få dig att tappa tråden. Marker som slamrar, andra spelare som pratar och ställer frågor 

och så vidare. 

3. Du måste räkna utan att det märks. Om du sitter totalt fokuserad, kanske rör på läpparna för 

att upprepa de olika värdena, så kommer du att bli lika lätt att avslöja som en katt bland 

hundar. Det är därför som det är så viktigt att din räkning sitter i ryggmärgen, att du kan göra 

den och SAMTIDIGT interagera som en normal, avslappnad och gärna lite virrig spelare 

med nybörjaraura. 

Kom ihåg - övning, vilja och tålamod. Det är enda vägen mot pengarna vid blackjackbordet.
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Sammanfattning – så kommer du igång och testar dina 

nya kunskaper! 

   ….och så var det äntligen dax att testa alla dina spelkunskaper! 

    Förmodligen har det varit mycket att ta in på en gång. Blackjack, Roulette, Spelautomater, 

Odds och Sannolikheter – det tar givetvis mer än en timme att bli en fullfjädrad gambler som kan 

räkna ut vinstmöjligheter och kalkylera sannolikheter i stundens hetta. Men man måste  börja 

någonstans. 

   Här följer en steg-för- steg guide om hur du kommer igång OCH får bäst värde för dina pengar. 

1. Börja med att öppna ett spelkonto på ett kasino med stort spelutbud där du kan testa på lite 

av varje och på så vis lära känna vilket (eller vilka) spel som faller dig i smaken.

2. Du måste inte sätta i pengar direkt. Om du öppnar ett gratiskonto till att börja med kan du 

provspela för låtsaspengar under en tid, och på så vis få in en känsla för de olika spelen.

3. När du väl känner dig redo att spela för riktigt pengar så ska du se till att MAXIMERA din 

bonus. Nästan alla kasino på nätet värda namnet erbjuder nya spelare en generös bonus.

4. Om det uppstår några frågor ska du inte tveka att kontakta kasinots support. Oftast finns ett 

svenskt gratisnummer att ringa, livechat eller epost. 

** PS! Kolla in den här sidan för mer info om nätets 

Bästa kasino och fetaste Bonusar**

http://spelautomaterpanatet.se/kasino
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 TOPP-3 KASINOLISTA & BONUS!

 # 1. BETSAFE – SUPERBONUS, FANTASTISKT SPELUTBUD

Det är lika bra att jag lägger korten på bordet direkt. Jag tycker 
Betsafe.com är en fantastiskt spelsajt och oavsett vilken 
konkurrent jag jämför med så finns det få, om ens någon, som 
kan matcha det här ytterst solida helhetskonceptet. Betsafe 
startade sin verksamhet i början av 2006 och har sedan dess 
successivt jobbat sig fram till en placering i den absoluta 
toppen av spelsajter i Europa. En kanonbonus på 3200 kr 
väntar dig som ny spelare (missa inte!) 

 UNIK BONUS = 3200 kr  Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-betsafe 

    # 2. UNIBET – MASSOR AV SPELAUTOMER & KASINOACTION

Spelautomater, odds, livebetting, poker, bingo och 
massor av andra möjligheter att spela och vinna pengar. 
Unibet är idag ett av spelbranschens starkaste 
varumärken och mest populära sajter för gambling 
online. Allt på hemsidan andas hög klass och kvalitet. 
Från den inbjudande designen och känslan av en sajt 
laddad med ACTION till enkelheten att registrera sig och 
de fina bonusarna. 
Check it!

BONUS = 1000 kr  Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-unibet

# 3. LEOVEGAS – EXTREMT SPELUTBUD, GRYM BONUS

Att gammal inte alltid är bäst är Leo Vegas ett utmärkt 
exempel på. Detta Casino slog upp portarna i början av 
2012 och kunde redan vi öppningstillfället visa upp en av 
marknadens mest imponerande nätcasinon alla 
kategorier. 

Redan då kunde man stoltsera med över 400 spel från 
marknadens vassaste mjukvaruutvecklare såsom Net 
Entertainment, Microgaming och NYX Interactive. 

MAFFIG BONUS = 7000 kr     Gå till >>
http://spelautomaterpanatet.se/gatill-leovegas
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