
KYSELYLOMAKE: FSD3115 RAHAPELITUTKIMUS 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3115 GAMBLING SURVEY 2015

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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Liite 4. Saatekirje ruotsiksi, tavallinen kirje

 Statistikcentralen är ett statligt verk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.  
 Mer information om Statistikcentralen finns på internet (http://www.tilastokeskus.fi/index_sv) 
 Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors 

A1R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökning om finländarnas penningspelande 2015 
Är penningspelande nyttigt eller skadligt för samhället? 
Anser Ni att spelautomaterna helt borde flyttas från vår vardagsmiljö till spelsalar? 

Genom att delta i undersökningen om finländarnas penningspelande 2015 kan Ni dela med 
Er av Era åsikter om och erfarenheter av penningspelande. Undersökningen har genomförts 
vart fjärde år sedan 2003. Nu behövs det färsk information. 
Statistikcentralen har tagit ut svarspersonerna slumpmässigt ur Statistikcentralens 
befolkningsdatabas. Ni representerar ungefär 500 personer i Er ålder som bor i Finland,  
så Ert svar är verkligen viktigt. Med tanke på resultatens tillförlitlighet är just den 
information som Ni ger oersättlig, oavsett om Ni själv spelar penningspel eller inte. 

Det är lätt att delta 
Statistikcentralens intervjuare ringer Er inom kort. Ni kan även själv kontakta 
intervjuaren för att komma överens om en telefonintervju. Statistikintervjuarens 
kontaktuppgifter hittar Ni högst upp till höger på brevet. Ni behöver inte förbereda Er  
för intervjun på förhand. 

Bland alla som deltagit i intervjun lottar vi ut tre surfplattor, Apple iPad. 

Uppgifterna behandlas konfidentiellt 
Statistikcentralens personal har lagstadgad tystnadsplikt. Undersökningsmaterialet 
kompletteras med bakgrundsuppgifter, såsom uppgifter om utbildning, inkomster och 
sysselsättning som fås från de administrativa material som står till Statistikcentralens 
förfogande. Statistikcentralen kan använda och lämna ut material endast för vetenskapliga 
undersökningar och statistiska utredningar. Uppgifterna publiceras alltid i sådan form att 
det inte går att direkt identifiera enskilda personer som svarat. 

Mer information 
Mer information om undersökningen och forskarnas kontaktuppgifter finns i den bifogade 
broschyren och på internet (www.thl.fi/penningspelande2015). 

Med tack för samarbetet 

Statistikcentralen Institutet för hälsa och välfärd 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
statistikdirektör generaldirektör 
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Liite 5. Saatekirje ruotsiksi, numerottoman kirje

 Statistikcentralen är ett statligt verk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.  
 Mer information om Statistikcentralen finns på internet (http://www.tilastokeskus.fi/index_sv.html) 
 Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors 
A2R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökning om finländarnas penningspelande 2015 
Är penningspelande nyttigt eller skadligt för samhället? 
Anser Ni att spelautomaterna helt borde flyttas från vår vardagsmiljö till spelsalar? 

Genom att delta i undersökningen om finländarnas penningspelande 2015 kan Ni dela med 
Er av Era åsikter om och erfarenheter av penningspelande. Undersökningen har genomförts 
vart fjärde år sedan 2003. Nu behövs det färsk information. 
Statistikcentralen har tagit ut svarspersonerna slumpmässigt ur Statistikcentralens 
befolkningsdatabas. Ni representerar ungefär 500 personer i Er ålder som bor i Finland,  
så Ert svar är verkligen viktigt. Med tanke på resultatens tillförlitlighet är just den 
information som Ni ger oersättlig oavsett om Ni själv spelar penningspel eller inte. 

Det är lätt att delta 
Statistikcentralens intervjuare har inte kunnat nå Er per telefon eller hittat Ert 
telefonnummer. Vi hoppas att Ni själv tar kontakt med intervjuaren för att komma 
överens om en telefonintervju. Statistikintervjuarens kontaktuppgifter hittar Ni högst  
upp till höger på brevet. Ni behöver inte förbereda Er för intervjun på förhand. 
Bland alla som deltagit i intervjun lottar vi ut tre surfplattor, Apple iPad. 

Uppgifterna behandlas konfidentiellt 
Statistikcentralens personal har lagstadgad tystnadsplikt. Undersökningsmaterialet 
kompletteras med bakgrundsuppgifter, såsom uppgifter om utbildning, inkomster och 
sysselsättning som fås från de administrativa material som står till Statistikcentralens 
förfogande. Statistikcentralen kan använda och lämna ut material endast för vetenskapliga 
undersökningar och statistiska utredningar. Uppgifterna publiceras alltid i sådan form att 
det inte går att direkt identifiera enskilda personer som svarat. 

Mer information 
Mer information om undersökningen och forskarnas kontaktuppgifter finns i den bifogade 
broschyren och på internet (www.thl.fi/penningspelande2015). 

Med tack för samarbetet 

Statistikcentralen Institutet för hälsa och välfärd 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
statistikdirektör generaldirektör 
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Liite 6. Saatekirje ruotsiksi, kieltäytyneen kirje

 Statistikcentralen är ett statligt verk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.  
 Mer information om Statistikcentralen finns på internet (http://www.tilastokeskus.fi/index_sv.html) 
 Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors 
A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökning om finländarnas penningspelande 2015 
Statistikintervjuaren tog nyligen kontakt med Er för att komma överens om en 
telefonintervju för en undersökning om finländarnas penningspelande 2015.  
Nu kontaktar vi Er på nytt för att ge Er mer information om hur viktigt det är att  
delta i undersökningen. Vi hoppas att vi får intervjua just Er eftersom ingen  
annan kan ersätta Er i undersökningen. 

Det är viktigt att delta 
Statistikcentralen genomför denna undersökning i samarbete med Institutet för hälsa och 
välfärd. Undersökningen har genomförts vart fjärde år sedan 2003. Genom att besvara 
undersökningen kan Ni påverka att beslutsfattarna har korrekt information om Era åsikter 
om och erfarenheter av finländarnas penningspelande. Er åsikt är viktig oavsett om Ni själv 
någonsin har spelat penningspel eller inte. 

Hur går telefonintervjun till? 
Statistikcentralens intervjuare ringer Er på nytt inom den närmaste tiden för att 
komma överens om en tid för en telefonintervju som bäst passar Er. Ni kan även själv 
ta kontakt med intervjuaren för att komma överens om telefonintervjun (kontaktuppgifterna 
hittar Ni högst upp till höger på brevet). Ni behöver inte förbereda Er för intervjun på 
förhand. 
Bland alla som deltagit i intervjun lottar vi ut tre surfplattor, Apple iPad. 

Uppgifterna behandlas konfidentiellt 
Statistikcentralens personal har lagstadgad tystnadsplikt. Undersökningsmaterialet 
kompletteras med bakgrundsuppgifter, såsom uppgifter om utbildning, inkomster och 
sysselsättning som fås från de administrativa material som står till Statistikcentralens 
förfogande. Statistikcentralen kan använda och lämna ut materialen endast för 
vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Uppgifterna publiceras alltid i en 
sådan form att det inte går att direkt identifiera enskilda personer som svarat. 

Med tack för samarbetet 

Statistikcentralen Institutet för hälsa och välfärd 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
statistikdirektör generaldirektör 
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 Statistikcentralen är ett statligt verk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden.  
 Mer information om Statistikcentralen finns på internet (http://www.tilastokeskus.fi/index_sv.html) 
 Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors 
A3 

 

Mer information 
 

För mer information om undersökningens innehåll kontakta specialforskarna vid Institutet för hälsa och 
välfärd: Susanna Raisamo tfn 029 524 6719 eller Anne Salonen tfn 029 524 8125 
(e-postadresser har formen fornamn.efternamn@thl.fi) eller gå in på www.thl.fi/penningspelande2015. 

 
Mer information om datainsamlingen kan fås av statistikintervjuaren eller forskarna vid 
Statistikcentralen: Marika Jokinen tfn 029 551 3270 eller Riina Nyberg tfn 029 551 2480 
(e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tilastokeskus.fi). 
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Liite 8. Haastattelulomake ruotsiksi

 1 

Finländarnas penningspelande 2015

”Enkät om åsikter kring penningspelande och om spelande”

ÅSIKTER OM PENNINGSPELANDE

A1. INTRO
Jag börjar med några frågor om åsikter om penningspelande. Som penningspel räknas bland 
annat lotterispel såsom Lotto, spelautomater, skraplotter, sport- och travspel samt penningspel 
som spelas på internet.

A1. (M)
Var god och berätta Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller 
av annan åsikt, delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt med följande påståenden:

Människorna borde ha rätt att spela penningspel när helst de vill?

A2. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)

Det finns i dag för många möjligheter till att spela penningspel?

A3. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)

Man borde inte uppmuntra någon att spela penningspel?

A4. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)

De flesta människorna som spelar penningspel spelar med måtta?

A5. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet)

Spelande av penningspel äventyrar familjelivet?

A6. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)

Spelande av penningspel är på det hela taget till nytta för samhället?

A7. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)
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 2 

Spelande av penningspel livar upp människornas liv?

A8. (M)
(Är Ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller av annan åsikt, delvis av 
annan åsikt eller helt av annan åsikt med påståendet:)

Det skulle vara bättre om spelandet av penningspel förbjöds helt?

A9. (M) 
Vad tycker Ni om reklam för penningspel i Finland?
1 Reklam borde begränsas mer än för närvarande
2 Nuläget är tillfredsställande
3 Reklamen borde vara friare än i dag.

A10. (M)
Penningspelautomater har placerats på synliga platser i vår vardagsmiljö, såsom i affärer, 
kiosker och på servicestationer. Vad anser Ni om förslaget att penningspelautomater endast 
ska placeras i särskilda spelsalar: 
1 Ni understöder förslaget.
2 Ni motsätter Er förslaget. 
3 Ni varken understöder eller motsätter Er?

A11. (M) 
Anser Ni att den finländska modellen, där de statligt styrda spelbolagen 
Penningautomatföreningen RAY, Veikkaus och Fintoto har monopol på penningspel, är ett 
bra sätt att begränsa spelandets skadeverkningar. 
1 Ja
2 Nej

A12. (M) 
Spelandet av penningspel orsakar sociala, hälsomässiga och ekonomiska problem för en del av 
spelarna. Vilken av de följande instanserna borde enligt Er åsikt ta huvudansvaret för att 
begränsa dessa problem? (Välj ett alternativ.)
1 de myndigheter och instanser som övervakar penningspelande och erbjuder behandling för 
spelproblem eller
2 de som tillhandahåller penningspel: RAY, Veikkaus, Fintoto eller 
3 spelarna själva

A13. (M) 
Tycker Ni att problemspelande av penningspel är ett allvarligt problem i Finland? 
1 Ja
2 Nej
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 3 

A14. (M) 
Anser Ni att spelproblemen i Finland har ökat, förblivit oförändrade eller minskat under de 
senaste åren? 
1 Ökat
2 Förblivit oförändrade
3 Minskat

A15. (M) 
Man har en bättre möjlighet att vinna om man förlorar i penningspel flera gånger i rad. Är Ni:
1 helt av samma åsikt
2 av samma åsikt
3 av annan åsikt eller
4 helt av annan åsikt? 
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 4 

B. SPELANDE AV PENNINGSPEL 

B. ATT SPELA PENNINGSPEL 

B1. Jag räknar nu upp ett antal penningspel. Säg vid varje spel, om Ni har spelat det här spelet 
under de senaste 12 månaderna. Räkna också med de penningspel som Ni spelar på internet. 
Har Ni spelat Veikkaus Lotto, Eurojackpot, Viking lotto eller Joker? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B1b Hur ofta spelade Ni dem (Veikkaus Lotto, Eurojackpot, Viking lotto eller Joker): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B2. Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Veikkaus snabba dagliga lotterispel såsom Syke, eBingo, Pore? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B2b Hur ofta spelade Ni dem (Veikkaus snabba dagliga lotterispel, såsom Syke, eBingo, Pore):  
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B3. Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Veikkaus andra dagliga lotterispel, såsom Keno, Naapurit? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B3b Hur ofta spelade Ni dem (Veikkaus andra dagliga lotterispel, såsom Keno, Naapurit): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 
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 5 

B4 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Veikkaus skraplotter, såsom Ässä, Casino, Naturlott osv.? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B4b Hur ofta spelade Ni dem (Veikkaus skraplotter såsom Ässä, Casino, Naturlott osv.): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B5 Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
Veikkaus stryktips eller flerspel? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B5b Hur ofta spelade Ni dem (Veikkaus stryktips eller flerspel): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B6 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Veikkaus vadslagning, såsom Lången, Flervad, Resultatvad, Live-vad? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B6b Hur ofta spelade Ni dem (såsom Lången, Flervad, Resultatvad, Live-vad): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B7 Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
Penningspel på Casino Helsinki? 

1. Ja
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 6 

2. Nej 

Om ja 

B7b Hur ofta spelade Ni penningspel på Casino Helsinki: 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B8 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
På penningautomatföreningen RAY:s penningspelautomater någon annanstans än på kasino? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B8b Hur ofta spelade Ni på dem (på penningautomatföreningen RAY:s penningspelautomater 
någon annanstans än på kasino): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B9 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Bordsspel som sköts av en croupier någon annanstans än på kasino (rulett, black jack)? 
ANVISNING: Hit hör inte spelande på båtar. 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B9b Hur ofta spelade Ni dem (bordsspel som sköts av en croupier någon annanstans än på 
kasino (rulett, black jack)): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B10 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Nätpoker på penningautomatföreningen RAY:s nätkasino? 

1. Ja
2. Nej 
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Om ja 

B10b Hur ofta spelade Ni det (nätpoker på penningautomatföreningen RAY:s nätkasino):  
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B11 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Andra spel på penningautomatföreningen RAY:s nätkasino? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B11b Hur ofta spelade Ni dem (andra spel på penningautomatföreningen RAY:s nätkasino):  
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B12. Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
Fintotos hästspel, såsom Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto75/76?

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B12b Hur ofta spelade Ni dem (Fintotos hästspel Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, 
Toto75/76):  
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B13 Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
privat vadslagning och/eller kortspel med penninginsats? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 
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B13b Hur ofta spelade Ni det (privat vadslagning och/eller kortspel med penninginsats: 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B14. Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat de penningspel som finns på Sverige- eller 
Estlandsbåtarna? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B14b. Hur ofta spelade Ni dem (de penningspel som finns på Sverige- eller Estlandsbåtarna): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B15 Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
PAF:s nätpoker? 
ANVISNING: PAF är ett åländskt spelbolag som erbjuder nätpoker på sina webbsidor. 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B15b Hur ofta spelade Ni det (PAF:s nätpoker): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B16 Har Ni under de senaste 12 månaderna spelat: 
andra av PAF:s penningspel? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 
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B16b Hur ofta spelade Ni dem (andra PAF:s spel): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B17 Har Ni under de senast 12 månaderna spelat: 
Nätpoker utomlands? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja

B17b Hur ofta spelade Ni det (nätpoker utomlands): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

B18 Har Ni (under de senaste 12 månaderna) spelat: 
Andra penningspel utomlands? 

1. Ja
2. Nej 

Om ja 

B18b Hur ofta spelade Ni dem (andra penningspel utomlands): 
1 dagligen eller nästan dagligen
2 flera gånger i veckan  
3 en gång i veckan 
4 2–3 gånger i månaden 
5 en gång per månad 
6 mer sällan? 

Om B1-B18 = 2 (nej) FRÅGAS 
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B19. 
Har Ni någonsin under Ert liv spelat något penningspel?
1 Ja 
2 Nej 

Jos B1-B18=2 ja B19=2  hyppy INTROD1 
Jos B1-B18=2 ja B19=1  hyppy B23 

B20 ei kysytä, jos B2 tai B10 tai B11 tai B15 tai B16 tai B17 tai B18 =1 

B20. Har Ni spelat penningspel på internet under de senaste tolv månaderna? 
1 Ja 
2 Nej 

Jos joku kysymyksistä B1-B18=1: 

B21. Beräkna hur mycket Ni i genomsnitt använder för penningspel under en
vecka? 
_____ euro

B22. Hur stor är den största vinsten Ni fått från penningspel under de senaste tolv månaderna. 
Hur mycket vann Ni i euro? 
___ euro
Jag vill inte säga. (yläpalkista refuse answer)

Jos joku kysymyksistä B1-B19 = 1 

B23. Hur gammal var Ni när Ni för första gången spelade om pengar? 
___ år

B24. Om Ni spelar eller någonsin har spelat penningspel regelbundet, hur gammal var Ni när 
Ni började spela regelbundet? 
___ år
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C. FÖRHÅLLANDE TILL PENNINGSPEL

INTRO C1
Nu ställer jag några frågor om Ert förhållande till penningspel. Besvara följande frågor enligt 
den faktiska situationen under de senaste tolv månaderna.

C1. (M) När Ni spelar, hur ofta spelar Ni på nytt en annan dag för att försöka
vinna tillbaka pengarna som Ni förlorat: 
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 Nästan alltid?

C2. (M) Har Ni någon gång under de senaste tolv månaderna påstått att Ni har vunnit i 
penningspel även om Ni i verkligheten har förlorat:
1 Aldrig
2 Ja, men mera sällan än under hälften av de gånger då jag har förlorat
3 Ja, oftast?

C3. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) spelat mera än Ni ursprungligen hade tänkt 
göra?
1 Ja
2 Nej

C4. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) haft skuldkänslor när Ni spelat 
penningspel?
1 Ja
2 Nej

C5. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) känt att Ni vill sluta spela penningspel men 
inte trott att Ni kan?
1 Ja
2 Nej

C6. (M) Har Ni under de senaste tolv månaderna gömt spelverifikat, spelpengar, skuldebrev 
eller annat som hänför sig till penningspel för Er make/maka, barn eller andra närstående?
1 Ja
2 Nej

C7. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) grälat med Era närstående om Er 
penninganvändning?
1 Ja
2 Nej

Om C8=1:

C8. (M) Har dessa gräl om pengar någonsin gällt Ert spelande av penningspel?
1 Ja
2 Nej
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C9. (M) Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat pengar av någon och inte betalat 
tillbaka pengarna på grund av spelandet?
1 Ja
2 Nej

C10. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) varit frånvarande från arbetet eller 
studierna eller använt Er arbets- eller studietid till att spela penningspel?
1 Ja
2 Nej
3 Jag är varken i arbetslivet eller studerar

C11. (M) Har Ni (under de senaste tolv månaderna) lånat eller skaffat pengar för att kunna 
spela penningspel eller för att betala spelskulder? Räkna också med pengar som skaffats med 
kreditkort och försäljning av aktier?
a) Ja
b) Nej 

OM C11=nej → C24

C12. Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar av följande personer 
eller från följande håll för att kunna spela penningspel eller betala Era spelskulder?
Från hushållsmedel?
1 Ja
2 Nej

C13.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
av Er make/maka?
1 Ja
2 Nej

C14.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
av andra Era släktingar eller svärföräldrar?
1 Ja
2 Nej

C15.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
från en bank eller annat kreditinstitut?
1 Ja
2 Nej

C16.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna för att kunna spela penningspel eller betala Era 
spelskulder)
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skaffat pengar med kreditkort?
1 Ja
2 Nej

C17.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
av privata långivare?
1 Ja
2 Nej

C18.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna för att kunna spela penningspel eller betala Era 
spelskulder)
sålt aktier eller andra värdepapper?
1 Ja
2 Nej

C19.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna för att kunna spela penningspel eller betala Era 
spelskulder)
sålt egen eller familjens egendom?
1 Ja
2 Nej

C20.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna för att kunna spela penningspel eller betala Era 
spelskulder)
skrivit checkar som saknar täckning?
1 Ja
2 Nej

C21.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
från ett pantlånekontor?
1 Ja
2 Nej

C22.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
med hjälp av så kallade snabblån?
1 Ja
2 Nej

C23.
(Har Ni under de senaste tolv månaderna lånat eller skaffat pengar för att kunna spela 
penningspel eller betala Era spelskulder)
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av Era vänner eller kompisar? 
1 Ja
2 Nej

C24. (M)
Hur ofta har Ni under de senaste tolv månaderna känt att penningspel kan vara ett problem 
för Er:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C25. (M)
När Ni tänker på de senaste tolv månaderna, hur ofta har Ni spelat penningspel med större 
summor än Ni egentligen har haft råd att förlora:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C26. (M)
När Ni fortfarande tänker på de senaste tolv månaderna hur ofta har Ni varit tvungen att 
spela penningspel med allt större summor för att få samma känsla av spänning från spelandet:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C27. (M)
Hur ofta har Ni (under de senaste tolv månaderna) lånat pengar eller sålt något för att få 
pengar för spel:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C28. (M)
Hur ofta under de senaste tolv månaderna har spelandet av penningspel orsakat Er
hälsoproblem, inklusive stress eller ångest:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?
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C29. (M)
Hur ofta under de senaste tolv månaderna har Ni blivit kritiserad för Ert penningspelande 
eller fått höra att penningspel är ett problem för Er, oavsett vad Ni själv tycker: 
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C30. (M) 
Hur ofta (under de senaste tolv månaderna) har Ert penningspelande orsakat ekonomiska 
problem för Er eller Ert hushåll:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid?

C31. (M) 
Hur ofta (under de senaste tolv månaderna) har Ni haft skuldkänslor över Ert sätt att spela 
penningspel eller över det som händer när Ni spelar:
1 Aldrig
2 Ibland
3 Oftast
4 eller nästan alltid? 
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D. ANHÖRIGAS PENNINGSPELANDE

D1a. Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel: Er far?
D1b. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) Er mor?
D1c. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) Er bror eller syster?
D1d. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) Era mor-/farföräldrar 
eller någon av dem?
D1e. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) Er make/maka?
D1f. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) Ert/Era barn?
D1g. (Har någon av Era följande anhöriga haft problem med penningspel:) en viktig vän till Er?

Svarsalternativen:
1. Ja
2. Nej
3. Jag vet inte
4. Inte tillämplig

Om D1a-D1g =2,3,4 → E1

D2a. (M) Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat: belastning i känslolivet såsom stress, oro, ångest, depression, hopplöshet eller 
skuldkänslor?

D2b. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de haft:
negativa följder för Er hälsa, såsom sömnproblem, huvudvärk, ryggsmärta eller magbesvär?

D2c. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat problem i parförhållandet såsom gräl, misstroende, hemskillnad eller skilsmässa?

D2d. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) andra problem i människorelationer såsom meningsskiljaktigheter, isolering eller 
brutna vänskapsförhållanden?

D2e. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) att Ni förlorat eller löpt risk att förlora Ert hem eller Er bostad?

D2f. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) andra ekonomiska problem såsom betalningssvårigheter, spellån eller förlust av 
kreditvärdighet? 

Jos D1f ei ole 4: 
D2g. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) oro för Ert barns hälsa eller välbefinnande?

D2h. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) oro för en annan anhörigs hälsa eller välbefinnande?

D2i. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) psykiskt våld såsom utpressning, påtryckning eller hot?
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D2j. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) fysiskt våld eller hot om det eller att Ni har fått bevittna fysiskt våld?

D2k. (M) (Hurdana olägenheter har Er anhörigs/Era anhörigas spelproblem orsakat Er? Har de 
orsakat) att Ni har blivit offer för ett annat brott, till exempel stöld eller identitetsstöld?

D2l. (M) Har Er anhörigs eller Era anhörigas spelproblem orsakat Er andra olägenheter?

D2annan. Beskriv vilka andra olägenheter de har orsakat:

D3. (M) Hur skulle Ni bedöma oron som Er anhörigs eller Era anhörigas problem med 
penningspel har orsakat Er som helhet:

1. Ingen oro
2. Lite oro
3. Mycket oro
4. Väldigt mycket oro?
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E. VÄLMÅENDE OCH LEVNADSVANOR  

Nu följer några bakgrundsfrågor om välfärd och levnadsvanor. 

E1. (M) Hurdant är Ert allmänna hälsotillstånd för närvarande? Är det:
1 Bra
2 Ganska bra
3 Genomsnittligt
4 Ganska dåligt
5 Dåligt?

Följande frågor gäller Er känslotillstånd under de senaste fyra (4) veckorna.
Välj det alternativ som bäst beskriver Era känslor.

E2. (M) Hur stor del av tiden har Ni varit mycket nervös under de senaste fyra veckorna:
1 Hela tiden
2 Största delen av tiden
3 En betydlig del av tiden
4 En del av tiden
5 En liten del av tiden
6 Inte alls?

E3. (M) (Hur stor del av tiden har Ni under de senaste fyra veckorna) känt Er så deprimerad 
att ingenting har kunnat pigga upp Er:
1 Hela tiden
2 Största delen av tiden
3 En betydlig del av tiden
4 En del av tiden
5 En liten del av tiden
6 Inte alls?

E4. (M) (Hur stor del av tiden har Ni under de senaste fyra veckorna) känt Er lugn och 
avspänd:

1 Hela tiden
2 Största delen av tiden
3 En betydlig del av tiden
4 En del av tiden
5 En liten del av tiden
6 Inte alls?

E5. (M) (Hur stor del av tiden har Ni under de senaste fyra veckorna) känt Er nedstämd och 
bedrövad:
1 Hela tiden
2 Största delen av tiden
3 En betydlig del av tiden
4 En del av tiden
5 En liten del av tiden
6 Inte alls?
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E6. (M) (Hur stor del av tiden har Ni under de senaste fyra veckorna) varit lycklig:
1 Hela tiden
2 Största delen av tiden
3 En betydlig del av tiden
4 En del av tiden
5 En liten del av tiden
6 Inte alls?

E7. (M) Känner Ni Er ensam:
1 Aldrig
2 Mycket sällan
3 Ibland
4 Ganska ofta
5 Hela tiden?

E8. Har Ni rökt cigarretter, pipa eller cigarrer under de senaste tolv månaderna: 
ANVISNING: Användning av el-cigaretter som innehåller nikotin räknas som rökning. 
1 Ja, dagligen
2 Ja, då och då
3 Inte alls?

E9. Hur ofta har Ni druckit alkoholhaltiga drycker under de senaste tolv månaderna? Räkna 
med även de gånger då Ni endast har druckit små mängder, såsom en flaska mellanöl eller en 
skvätt vin. Med alkohol avses här lätta alkoholdrycker såsom öl, cider och long drink-drycker, 
lätta och starka viner och starka alkoholdrycker:
1 Aldrig
2 Ungefär en gång i månaden eller mera sällan (ANVISNING: En gång om året anges här)
3. 2–4 gånger i månaden (ANVISNING: En gång om veckan anges här)
4. 2–3 gånger i veckan
5. 4 gånger i veckan eller oftare

OM E9=1 → E12

E10. Hur många portioner alkohol drack Ni i allmänhet under de dagar då Ni använde
alkohol? En portion motsvarar en flaska (33 cl) mellanöl eller lätt cider/ett glas (12 cl) 
lättvin/ett litet glas (8 cl) starkvin/en alkoholportion (4 cl) starksprit:

1. 1–2 portioner 
2. 3–4 portioner 
3. 5–6 portioner
4. 7–9 portioner
5. 10 portioner eller flera?

E11. Hur ofta har Ni druckit sex eller flera portioner alkoholhaltiga drycker under de senaste 
tolv månaderna:

1. Aldrig
2. Mera sällan än en gång i månaden
3. En gång i månaden
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4. En gång i veckan
5. Dagligen eller nästan dagligen?

Följande frågor gäller video-, konsol- och datorspel samt mobila spel. Dessa spel spelas inte om 
pengar eller med penninginsatser. De kan spelas med dator, spelkonsol, smarttelefon och 
surfplatta.

E12. Har Ni under de senaste tolv månaderna spelat något video-, konsol- eller datorspel eller 
något mobilt spel?
1 Ja
2 Nej

Om E12=2 (nej) → F1

E13. Hur ofta har Ni spelat de:
1 Dagligen eller nästan dagligen
2 Flera gånger i veckan 
3 En gång i veckan
4 2–3 gånger i månaden
5 En gång i månaden
6 Mera sällan?

E14. Om E13=1-3 : Hur många timmar har Ni spelat under de senaste sju dagarna?
______ timmar

E15. Om E13= 4-6 : Hur många timmar har Ni spelat under de senaste trettio dagarna?

E16. (M) Hur ofta har Ni under de senaste tolv månaderna känt att spelandet av video-, 
konsol- eller datorspel eller mobila spel kan vara ett problem för Er:
1 Inte en enda gång
2 Ibland
3 Ofta
4 Nästan alltid?
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F. BAKGRUNDSUPPGIFTER
Slutligen ställer jag några frågor om bakgrundsuppgifter.

F1. 
Vilken är den högsta utbildningen som Ni avlagt? Är det:

1 Grundskola eller motsvarande
2 Studentexamen
3 Yrkesskola eller annan yrkesexamen
4 Yrkesexamen på institutnivå
5 Yrkeshögskola eller annan 

lägre högskoleexamen
6 Högre högskoleexamen
7 Något annat?
8 Jag har inte slutfört någon examen/skola

F2. Ange en uppskattning av Era genomsnittliga månadsinkomster efter skatt. Räkna med alla 
Era regelbundna inkomster efter skatt, såsom förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och 
andra socialskyddsförmåner. 

_______ euro i månaden 

(Anmärkning: om den som svarar anger att hans eller hennes lön varierar från månad till månad 
fråga hur mycket han eller hon tjänar i genomsnitt på ett ungefär. Den som svarar ska ange sina 
månadsinkomster även om lön betalas varje vecka. Uppmuntra den som svarar till att ge en så 
noggrann uppskattning som möjligt.)

F3. Är Ni för tillfället huvudsakligen: RÄKNA UPP 1–11
1. Heltidsanställd löntagare (minst 35 timmar i veckan)
2. Deltidsanställd löntagare (under 35 timmar i veckan)
3. Lantbruksföretagare
4. Annan företagare eller yrkesutövare
5. Studerande eller skolelev
6. Arbetslös eller permitterad
7. Pensionerad på grund av ålder eller arbetsår
8. Sjukpensionerad eller långvarigt sjuk
9. Fullgör värnplikt eller civiltjänst
10. Sköter egna barn, anhöriga eller hushåll
11. Något annat, vad?
Jag vill inte säga.

Det var alla frågor. Tack för att Ni deltog och bistod undersökningen med Era värdefulla svar. 
Undersökningen ger viktig ny information om finländarnas penningspelande.

Ni intervjuades av Statistikcentralens statistikintervjuare N.N.
God fortsättning på dagen/kvällen!


