
KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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Bästa mottagare 
 
Institutet för hälsa och välfärd undersöker hälsan och spel om pengar bland finländarna med hjälp  
av telefonintervjuer. För intervjuerna har 16 000 personer slumpmässigt valts ut ur befolkningsregistret. 
 
Du är en av de personer som valts ut. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men med tanke på en heltäckande och tillförlitlig 
undersökning är det viktigt att vi får in svar av alla de personer som valts ut för undersökningen.  
De uppgifter du lämnar behandlas strikt konfidentiellt och anonymt. Resultatet visas i form av tabeller  
där inga individuella svar kan identifieras.  
 
Även om du inte själv alls spelar om pengar, är det viktigt att du deltar för att undersökningen  
ska lyckas. Undersökningen ger viktig ny information om finländarnas förhållande till spel om pengar.  
 
Telefonintervjuerna genomförs av Taloustutkimus Oy. Du kommer inom kort att få ett samtal från ett 
telefonnummer som börjar med 010. Intervjuaren vid Taloustutkimus ger dig mer information om un-
dersökningen under samtalet.   
 
Du kan avbryta intervjun när som helst.  
 
Spel om pengar bland vuxna finländare har undersökts tidigare år 2003 och 2007. Rapporten från år 
2007 finns på webben på adressen: http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/82EFAC39-7AEC-4EA9-A3C4-
BB57D35A07B7/0/Suomalaisten_rahapelaaminen_2007_tekstiraporttit5046.pdf 
 
Enkätens registerbeskrivning iakttar personuppgiftslagen och finns på adressen: 
http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/suomalaisten-rahapelaaminen-2011 
 
Närmare upplysningar om undersökningen fås vid behov av Jukka Halme, forskare vid Institutet för 
hälsa och välfärd, tfn 020 610 72 71. Närmare upplysningar om telefonintervjuerna fås av Tuomo Turja, 
forskningschef vid Taloustutkimus, tfn (09) 758 512 08. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Pekka Hakkarainen Jukka Halme 
avdelningsdirektör ansvarig forskare 
 
Adresskälla: Befolkningsdatasystemet  Telefonnumerkälla: DirektMedia 121 Oy 
Befolkningsregistercentralen  Kumpulantie 3 00520 Helsinki 
PL 70 00581 HELSINKI 
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Enkäten Spel om pengar bland finländarna 2011 
 
Jag är intervjuare NN från Taloustutkimus, goddag/god kväll. Vi genomför en undersökning om 
spel om pengar bland finländarna på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd. Du är en av dem 
som valts ut för undersökningen och du har tidigare informerats per brev. Har du tid att svara på 
frågorna nu? Det tar ungefär 20 minuter. 
Ja -> Börja intervjun  
Nej: Har du tid att besvara frågorna i ett senare skede?  
 
Ja -> När kan jag ringa dig på nytt?  
Nej -> Då ska jag inte besvära dig längre. God fortsättning på dagen/kvällen.  
 
 

A. SPEL OM PENGAR.  
Först vill jag veta vilka penningspel du spelat någon gång i ditt liv och vilka 
penningspel du spelat under de senaste 12 månaderna.  
Till spel om pengar räknas bland annat lotterispel såsom Lotto eller Keno, spelautomater 
såsom fruktspel, skraplotter, sporttips och travtips, vadslagning, kasinospel och sådana 
penningspel som finns på webben, till exempel nätpoker. 
  
A1. Har du någonsin i ditt liv spelat om pengar? 
1 ja 
2 nej -> GÅ TILL FRÅGA B1  
 
A2. Jag räknar nu upp olika spel om pengar. Vid varje spel ska du säga om du har 
spelat spelet någon gång i ditt liv och om du har spelat det under de senaste 12 
månaderna eller om du aldrig har spelat spelet. Räkna också med de penningspel 
som du spelat på internet.  LÄS OCKSÅ UPP DEN TEXT SOM FINNS INOM PA-
RENTES, SINGLE 
 

 Jag har spelat 
någon gång i 

mitt liv 

Jag har spelat 
under de senaste 
12 månaderna 

Jag har aldrig 
spelat 

Veikkaus Lotto, Viking Lotto eller Jo-
ker 

! ! !

Veikkaus dagliga lotterispel (Keno, 
Syke, eBingo) 

! ! !

Veikkaus skraplotter (Ässä, Casino 
osv.) 

! ! !

Veikkaus stryktips (på finska: vakio-
veikkaus) 

! ! !
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Veikkaus vadslagning (Lången, Flervad 
Resultatvad, Live-vad) (på finska: Pit-
käveto, Moniveto, Tulosveto, Live-
veto) 

! ! !

Veikkaus travtips (V5, V75) ! ! !
Spel om pengar på kasino i Finland ! ! !
Penningautomatföreningens (RAY) 
spelautomater på andra ställen än på 
kasino (fruktspel, videopoker, pajazzo) 

! ! !

Spelbord med croupier annanstans än 
på kasino (rulett, black jack) 

! ! !

Nätpoker på Penningautomatförenin-
gens (RAY) nätkasino 
 

! ! !

Andra spel på Penningautomatförenin-
gens (RAY) nätkasino 

! ! !

Fintotos totospel som gäller trav (också 
på webben) (Voittaja, Sija, Kaksari, 
Troikka, Päivän Duo) 

! ! !

Fintotos travtips (också på webben) 
(V4) 

! ! !

Privat vadslagning och/eller kortspel 
med penninginsatser 

! ! !

Nätpoker på Åland (PAF) ! ! !
Andra spel på Åland (PAF) ! ! !
Nätpoker utomlands (Centrebet, Lad-
brokes, Unibet) 

! ! !

Andra spel utomlands (Centrebet, Lad-
brokes, Unibet) 

   

 
 

Jag ställer ännu några frågor om hur du spelar på internet.  
A3. Har du spelat om pengar på webben under de senaste 12 månaderna? 
1 ja  
2 nej 
Om svaret är �nej�, gå till fråga A5. 
 
A4. På vilka av följande webbsidor har du spelat om pengar? 
a. Veikkaus sidor 
1 ja  
2 nej 
b.  Penningautomatföreningens, det vill säga RAY:s sidor 
1 ja  
2 nej 
c.  Fintotos sidor  
1 ja  
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2 nej 
d. Åländska PAF:s sidor 
1 ja  
2 nej 
e. utländska spelbolags sidor  
1 ja  
2 nej 
 
 
Jag ställer nu fler frågor om de spel som du uppgav att du har spelat under de senaste 12 
månaderna. 
 
A5. STÄLL FRÅGOR OM ALLA DE SPEL SOM PERSONEN HAR SPELAT UNDER DE 
SENASTE 12 MÅNADERNA. Hur ofta har du spelat spelet _____ under de senaste 12 
månaderna? RÄKNA UPP SPELENS NAMN OCH SVARSALTERNATIVEN  
1 varje dag eller nästan varje dag 
2 flera gånger per vecka 
3 en gång i veckan 
4 2�3 gånger per månad  
5 en gång i månaden 
6 mer sällan 
7 VET INTE  
 
A6. Hur mycket TID har du använt till att spela spelet _____ under de senaste 30 dagarna? 
Räkna också med den tid som gått åt till att planera spelandet och granska resultatet. 
RÄKNA UPP SPELENS NAMN OCH SVARSALTERNATIVEN  
 
1 mindre än 1 timme 
2 1�4 timmar 
3 5�10 timmar 
4 mer än 10 timmar, antalet timmar ____ 
5 VET INTE 

 
A7. Hur mycket PENGAR har du sammanlagt använt till att spela spelet ___ under de 
senaste 30 dagarna? Räkna med alla de pengar du använt oberoende av om du vunnit eller 
förlorat. RÄKNA UPP SPELENS NAMN  
 
 
_____ euro  
VET INTE  
 
  
A8. Ge en uppskattning av hur mycket pengar du vanligen i genomsnitt använder för att 
spela under en vecka. 
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_____ euro  
VET INTE  
 
A9. Vilket penningspel spelar du allra helst? Välj något av de spel som du uppgett att du 
har spelat under de senaste 12 månaderna: 
 

A10. Vilken är den största vinst du fått vid spel om pengar under de senaste 12 månaderna? 
Hur mycket vann du i euro? 
_____ euro  
VET INTE 

Jag vill inte säga  
 
A11. Vilken är den största summa du förlorat vid spel om pengar under de senaste 12 
månaderna? Hur mycket förlorade du i euro? 
_____ euro  
VET INTE 

Jag vill inte säga  
 
A12. Hur gammal var du när du första gången spelade om pengar? 

___ år 
A13. Vilket spel spelade du första gången?  RÄKNAS INTE UPP 
1. Veikkaus Lotto, Viking Lotto eller Joker 
2. Veikkaus dagliga lotterispel (Keno, Syke, eBingo) 
3. Veikkaus skraplotter (Ässä, Casino osv.) 
4. Veikkaus stryktips (på finska: vakioveikkaus) 
5. Veikkaus vadslagning (Lången, Flervad Resultatvad, Live-vad) (på finska: Pitkäveto, Moniveto, 
Tulosveto, Live-veto) 
6. Veikkaus travtips (V5, V75) 
7. Spel om pengar på kasino i Finland 
8. Penningautomatföreningens (RAY) spelautomater på andra ställen än på kasino (fruktspel, 
videopoker, pajazzo) 
9. Spelbord med croupier annanstans än på kasino (rulett, black jack) 
10. Nätpoker på Penningautomatföreningens (RAY) nätkasino 
11. Andra spel på Penningautomatföreningens (RAY) nätkasino 
12. Totospel på trav  
13. Travtips  
14. Privat vadslagning och/eller kortspel med penninginsatser 
15. Nätpoker på Åland (PAF) 
16. Andra spel på Åland (PAF) 
17. Nätpoker utomlands (Centrebet, Ladbrokes, Unibet) 
18. Annat spel, vilket _____________________________ 
VET INTE 
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B. ÅSIKTER OM SPEL OM PENGAR   
 
Som följande ställer jag frågor om dina åsikter när det gäller spel om pengar.  
FRÅGORNA STÄLLS TILL ALLA, OAVSETT OM DE HAR SPELAT OM PENGAR 
ELLER INTE. 
B1. Tycker du att problem med spel om pengar är ett allvarligt problem i Finland?  
1 ja 
2 nej 
 3 vet inte 
B2. Tycker du att spelproblemen har ökat, att de varit oförändrade eller att de har minskat 
under de senaste åren? 
1 Har ökat 
2  Är oförändrade  
 3 Har minskat  
4 VET INTE 
B3. Tycker du att den finländska modellen, där spel om pengar har organiserats genom 
ensamrätt vid tre statsstyrda spelbolag (RAY, Veikkaus, Fintoto), är ett bra sätt att 
begränsa problemen till följd av spel om pengar? 
1 ja 
2 nej 
 3 vet inte 
B4. Hur tycker du att Penningautomatföreningens och Veikkaus nya spel på nätet, till 
exempel nätpoker och nätbingo, påverkar de problem som uppstår till följd av spel om 
pengar? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN 1�5  
1 ökar problemen i hög grad  
2 ökar problemen i någon mån 
3 varken ökar eller minskar problemen 
4 minskar problemen i någon mån 
5 minskar problemen i hög grad 
6 vet inte 
B5. Enligt den nya lagen får man spela penningspel först när man fyllt 18 år.  Tycker du att 
denna åldersgräns är ett bra sätt att minska problemen med spel om pengar i Finland? 
1 ja 
2 nej 
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 3 vet inte 
 
Följande meningar består av påståenden som människor har sagt om spel om pengar. Vän-
ligen ange i vilken mån du är av samma eller annan åsikt. Är du helt av samma åsikt, delvis 
av samma åsikt, varken av samma eller annan åsikt, delvis av annan åsikt eller helt av an-
nan åsikt? 

 
 helt av 

samma 
åsikt 

delvis av 
samma 
åsikt 

varken av 
samma eller 
annan åsikt  

delvis av 
annan 
åsikt 

helt av 
annan 
åsikt 

B6 Människor borde ha rätt 
att spela om pengar när de vill 
göra det.   

     

B7 Det finns alldeles för 
många möjligheter till spel 
om pengar idag. 

     

B8 Man ska inte uppmuntra 
till spel om pengar. 

     

B9 De flesta människor som 
spelar om pengar spelar 
måttligt. 

     

B10 Spel om pengar är en 
risk för familjelivet. 

     

B11. Spel om pengar är 
sammantaget bra för 
samhället. 

     

B12 Spel om pengar piggar 
upp livet. 

     

B13 Det vore bättre att helt 
förbjuda spel om pengar. 
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C. ANVÄNDNING AV INTERNET OCH ANDRA SPEL ÄN SÅDANA SOM GÄLLER 
PENGAR  
 
Jag kommer nu att ställa några frågor om hur du använder internet. 
C1. Finns det en internetförbindelse i ditt hushåll? 
ja  
nej 
C2. Hur många timmar har du tillbringat på internet under de senaste 7 dagarna till annat 
än sådant som gäller ditt arbete (t.ex. e-tjänster, såsom att betala räkningar, söka infor-
mation, hålla kontakt med vänner, underhållning osv.) 
____ timmar 
Vet inte  
Jag använder inte alls internet 
 
Följande frågor gäller video-, dator- och mobilspel. Dessa spel är inte spel om pengar. 
C3. Har du spelat video- eller datorspel under de senaste 12 månaderna? 
ja  
 nej 
C4.  OM SVARET ÄR JA: Hur många timmar har du spelat under de senaste 7 dagarna? 
____ timmar 
VET INTE  
C5. OM SVARET ÄR JA: Hur många timmar har du spelat under de senaste 30 dagarna?  
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D. FÖRHÅLLANDE TILL SPEL OM PENGAR 
OM PERSONEN INTE HAR SPELAT OM PENGAR UNDER DE SENASTE 12 
MÅNADERNA, GÅ VIDARE TILL FRÅGA D23. 
Som följande ställer jag några frågor om ditt förhållande till spel om pengar.  
Besvara följande frågor enligt situationen under de senaste 12 månaderna.  
D1. Om du förlorat på spel, brukar du återvända någon annan dag för att försöka vinna 
tillbaka det du förlorat? Hur ofta har detta hänt under de senaste 12 månaderna? RÄKNA 
UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 aldrig 
2 ibland 
3 oftast 
4 nästan alltid 
D2. Har du någon gång låtit andra förstå att du har vunnit pengar på spel, fastän du i 
verkligheten har förlorat? Tänk på de senaste 12 månaderna. RÄKNA UPP 
SVARSALTERNATIVEN  
 
1 nej, aldrig 
2 ja, vid mindre än hälften av alla gånger jag förlorat 
3 ja, oftast 
D4. Har du under de senaste 12 månaderna spelat mer än vad du egentligen hade för avsikt? 
1 ja 
2 nej 
D5. Har du under de senaste 12 månaderna blivit kritiserad för att du spelar om pengar 
eller har någon påstått att du har problem med spel om pengar, oavsett vad du själv anser? 
1 ja 
2 nej 
 
D7. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna haft skuldkänslor när du spelat om 
pengar?  
1 ja 
2 nej 

D8. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna känt att du vill sluta spela om 
pengar, men trott att du inte klarar av att sluta? 

1 ja 
2 nej 

D9. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gömt spelkvitton, spelpengar, 
skuldsedlar eller annat som anknyter till ditt spelande för din maka/make, dina barn eller 
andra närstående? 

1 ja 
2 nej 
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D10.  Har du någon gång under de senaste 12 månaderna grälat med dina närstående om 
hur du hanterar pengar? 

1 ja 
2 nej 

D11.  OM SVARET PÅ FRÅGA D10 ÄR �JA�: Har dessa gräl om pengar gällt att du 
spelar om pengar? 

1 ja 
2 nej 

D12. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna lånat pengar av någon och inte 
kunnat betala tillbaka på grund av att du spelat?  

1 ja 
2 nej 

D13. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna spelat om pengar i stället för att 
sköta ditt arbete eller dina studier? 

1 ja 
2 nej 
3 är inte i arbetslivet och studerar inte  
 
 

D14A. Har du lånat pengar för att kunna spela eller för att betala spelskulder under de 
senaste 12 månaderna? 

 

d) Ja -> GÅ TILL FRÅGA D14B 
e) Nej -> GÅ TILL FRÅGA D15 
f) Vet inte -> GÅ TILL FRÅGA D15 

D14B. Jag räknar nu upp olika alternativ och ber dig att vid varje alternativ säga om du 
har lånat pengar av dessa personer eller skaffat pengar på något av följande sätt för att 
spela eller betala spelskulder under de senaste 12 månaderna. RÄKNA UPP A�L 

 Ja Nej 
a. Hushållskassan   
b. Maken/makan    
c. Släktingar eller svärföräldrar    
d. Bank eller annat kreditinstitut    
e. Skaffat pengar med kreditkort    
f. Privata långivare    
g. Sålt aktier eller andra värdepapper    
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h. Sålt egna eller familjens ägodelar    
i. Lånat pengar från ett checkkonto (skrivit ut 
checker utan täckning)   

  

j. Pantlåneinrättning  
   
  

  

k. Så kallat snabblån (pikavippi) 
   
  

  

l. Spelat på kredit  
   
  

  

 
 
D15. Hur ofta under senaste 12 månaderna har du haft en känsla av att ditt spelande kans-
ke är ett problem? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
 
D16. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna spelat för mer pengar än vad du 
egentligen skulle ha haft råd att förlora? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
D17. Tänk fortfarande på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du varit tvungen att spela 
med allt större belopp än tidigare för att få samma känsla av spänning? RÄKNA UPP 
SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
 
 
D18. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du lånat pengar eller sålt något för att få 
pengar till att spela? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
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2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
 
 
 
D19. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har spelandet orsakat hälsoproblem, 
inbegripet stress eller ångest? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
D20. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du blivit kritiserad för att du spelar om 
pengar eller hur ofta har någon sagt att spelandet är ett problem för dig, oavsett vad du 
själv anser? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
D21. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har ditt spelande orsakat ekonomiska prob-
lem för dig eller ditt hushåll? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
D22. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du haft skuldkänslor för ditt sätt att 
spela om pengar eller vad som händer när du spelar? RÄKNA UPP 
SVARSALTERNATIVEN  
 
 
1 aldrig 
2 ibland  
3 oftast 
4 nästan alltid 
 
 
________ 
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D23.  Har du sökt hjälp för egna problem med spel om pengar? RÄKNA UPP ALTERNA-
TIVEN 1�3 
1 ja, en gång 
2 ja, flera gånger 
3 nej 
 
D24. OM SVARET PÅ FRÅGA D23 ÄR 1 ELLER 2: Var sökte du hjälp? 
1 internet 
2 Peluuri (telefontjänst) 
3 social service 
4 hälsocentralen 
5 vårdplats 
6 privat terapeut 
7 annat ställe, var? SPECIFY__________ 
 
D25. Har någon av följande personer i din närmaste krets haft problem med spel om pengar? 
1 pappa 
2 mamma 
3 bror eller syster 
4 mor- eller farföräldrar 
5 make/maka  
6 ditt/dina barn 
7 en nära vän till dig 
Svarsalternativ ja/nej/vet inte 
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E. HÄLSA OCH VÄLFÄRD 
Följande frågor gäller ditt hälsotillstånd.  
E1. Hurdant är ditt allmänna hälsotillstånd? 
1 bra  
2 ganska bra  
3 medelmåttigt  
4 ganska dåligt  
5 dåligt 
Följande fem frågor gäller hur du har känt dig under de senaste fyra veckorna. Frågorna 
besvaras med siffror. Siffrorna betyder: 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
 
Besvara varje fråga med den siffra som bäst beskriver dina känslor.  
RÄKNA UPP ALTERNATIVEN OM DET BEHÖVS 
E2. Hur stor del av tiden har du varit mycket nervös under de senaste 4 veckorna? RÄKNA 
UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
 
E3. Hur stor del av tiden under de senaste 4 veckorna har du känt dig så nere att inget har 
kunnat pigga upp dig? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
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4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
  
E4. Hur stor del av tiden under de senaste 4 veckorna har du känt dig lugn och rofylld? 
RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
 
E5. Hur stor del av tiden under de senaste 4 veckorna har du känt dig nedstämd och 
deprimerad? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
 
E6. Hur stor del av tiden under de senaste 4 veckorna har du varit lycklig? RÄKNA UPP 
SVARSALTERNATIVEN  
 
1 hela tiden 
2 största delen av tiden 
3 en stor del av tiden 
4 en del av tiden 
5 en liten del av tiden  
6 inte alls  
 
E7.  Har du under de senaste 12 månaderna haft en period som varat åtminstone två veckor 
och då du under största delen av tiden har... 
 
varit nedstämd, ledsen eller deprimerad?  
 
Ja 
Nej 
 
E8. mist intresset för de flesta sakerna, såsom fritidsintressen, arbete eller andra saker som 
du i vanliga fall känner välbehag av? 
 
Ja 
Nej 
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E9. Känner du dig ensam? RÄKNA UPP SVARSALTERNATIVEN  
 
1. aldrig 
2. mycket sällan 
3. ibland 
4. ganska ofta 
5. hela tiden 
 
 
E10. Har du rökt under de senaste 12 månaderna? RÄKNA UPP 
1 ja, dagligen 
2 ja, ibland 
3 nej, inte alls  
 
E11. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? Räkna också med de 
gånger när du endast druckit små mängder, till exempel en flaska mellanöl eller lite vin. 
Alkohol avser här svaga alkoholdrycker, såsom öl, cider och long drink, svaga och starka 
viner och starka alkoholdrycker. RÄKNA UPP 
aldrig 
cirka en gång per månad eller mer sällan 
2�4 gånger per månad 
2�3 gånger per vecka 
4 gånger i veckan eller oftare 
 
E12. Hur många portioner alkohol har du i allmänhet druckit de dagar då du druckit 
alkohol? 
En alkoholportion är en flaska (33 cl) mellanöl eller svag cider/ett glas (12 cl) svagt vin/ett 
litet glas (8 cl) starkt vin/en restaurangportion (4 cl) starksprit. RÄKNA UPP 
1�2 portioner 
3�4 portioner 
5�6 portioner 
7�9 portioner 
10 eller fler 
 
E13. Hur ofta har du druckit sex portioner eller fler på en gång? RÄKNA UPP 
aldrig 
mer sällan än en gång per månad 
en gång per månad 
en gång per vecka 
dagligen eller så gott som dagligen 
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BAKGRUNDSINFORMATION 
Till sist ställer jag några frågor som gäller din bakgrundsinformation och som behövs för 
den statistiska klassificeringen av resultatet.  
T1. Kön  
1 man 
2 kvinna 
 
T2. Födelseår 
19 _ _ 
 
T3. Civilstånd RÄKNA VID BEHOV UPP ALTERNATIVEN 1�5 
1 gift eller i registrerat parförhållande 
2 sambo 
3 lever i hemskillnad eller frånskild 
4 änka/änkling  
5 ogift 
Jag vill inte säga  
 
T4. Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat på heltid? Räkna också 
med folk- eller grundskola.  
____ år 
Jag vill inte säga  
 
 
 
 
 
 
T5. Hur stor är din månadsinkomst efter att skatten dragits av? 
________ euro 
Jag vill inte säga  
 
T6. Vad gör du för närvarande i huvudsak? RÄKNA UPP ALTERNATIVEN 1�12 
1. arbetar 
2. deltidspensionerad (delvis i arbete, delvis pensionerad) 
3. ålderspensionerad 
4. permitterad 
5. arbetslös 
6. alterneringsledig 
7. studerande 
8. familjeledig, har ett gällande anställningsförhållande 
9. hemmamamma eller hemmapappa, inget gällande anställningsförhållande 
10. långvarig sjukledighet (mer än 6 månader) 
11. invalidpensionerad eller mottagare av rehabiliteringsstöd 
12. annat, vad? ________________________________________________________________ 
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Jag vill inte säga  
 
Det var alla frågor. Tack för att du deltog i undersökningen och på så sätt bidrog med 
värdefull information för forskningen. Undersökningen ger viktig ny information om spel 
om pengar bland finländarna. Du har blivit intervjuad av NN som är intervjuare vid 
Taloustutkimus Oy. God fortsättning på dagen/kvällen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


