
KYSELYLOMAKE: FSD3261 RAHAPELIKYSELY 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3261 GAMBLING HARM SURVEY 2016

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/



För en tid sedan fick du ett brev om att via internet delta i enkäten om penningspel. Om du redan har 
deltagit tackar vi för ditt svar! Om du ännu inte har hunnit eller inte har velat svara via internet har du nu 
möjlighet att delta genom att fylla i bifogade enkätblankett. Bland alla som deltar utlottas 15 present-
kort på 100 euro till S- eller K-gruppens butiker. 
Det finländska penningspelsystemet förnyades vid årsskiftet. Med denna undersökning utvärderas penningspe-
landet och de eventuella konsekvenserna före sammanslagningen av tre spelbolag (RAY, Veikkaus, Fintoto) till 
ett bolag. Berätta vad du tycker! 

Undersökningen är en del av THL:s mera omfattande undersökningsprojekt. I den här delundersökningen deltar 
20 000 personer bosatta i Nyland, Birkaland och Kymmenedalen som slumpmässigt tagits ut ur Statistikcen-
tralens databas över befolkningen. I undersökningen representerar du ett flertal personer i din ålder och i ditt bo-
stadsområde och därför är dina svar mycket viktiga.  

Du kan fortfarande delta i enkäten via internet. Vänligen svara senast 15.2.2017. Uppe till höger i brevet finns 
webbadressen till blanketten samt dina personliga koder för inloggningen. 
Alternativt kan du fylla i pappersblanketten och återsända den i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen före 
15.2.2017. Portot är betalt.

Alla uppgifter som du lämnar är konfidentiella och enskilda personers svar kan inte identifieras i undersöknings-
resultaten.  

Mera information om undersökningen finns på internet på adressen www.thl.fi/enkatompenningspel och 
www.stat.fi/rahapelikysely_sv. 

Tack för samarbetet! 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. Insamlingsmaterialet 
kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen och THL har tillgång till, t.ex. uppgifter om familj och utbild-
ning, uppgifter om inkomster, sysselsättning och beskattning (t.ex. löneinkomster, pensioner, arbetsmarknadsstöd), kredit- och låneuppgifter (t.ex. 
bostadslån), uppgifter om socialförmåner (t.ex. bostadsstöd, dagpenning), hälso- och vårduppgifter samt uppgifter om domar. Dessutom görs en ana-
lys om dem som inte svarat. Statistikcentralen och THL får bara lämna ut material och sammanslaget material för vetenskapliga undersökningar och 
statistiska utredningar. Materialet överlämnas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet för att kunna användas av fors-
kare. Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möj-
ligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen



Svarsanvisningar:

 
 

 

 

Tilläggsinformation 

Institutet för hälsa och välfärd (THL): 
Specialforskare Anne Salonen, Specialforskare Sari Castrén [kontaktuppgifter borttagna]

Statistikcentralen 
Forskare Marika Jokinen [kontaktuppgifter borttagna]

Internet 
www.thl.fi/enkatenompenningspel 
www.stat.fi/rahapelikysely_sv 

www.facebook.com/Tilastotohtori 

https://twitter.com/tilastokeskus 

https://www.instagram.com/tilastokeskus

http://www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus
https://www.instagram.com/tilastokeskus
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Enkät om penningspel 2016 

A. Åsikter om penningspel

A1. År 2016 hade penningspelandet ordnats i Finland med ensamrätt av tre spelbolag RAY, Veikkaus och Fintoto. 
Vad tycker du var den viktigaste målsättningen med denna modell? 
Anvisning: Ringa in bara ett alternativ, det viktigaste. 

Trygga statens intäkter från penningspel ............................................................................................  1 
Bevilja ekonomiskt stöd till vetenskap, konst och idrott i Finland samt till organisationer inom social-  
och hälsovård eller/samt hästsport och -uppfödning .......................................................................................2 
Minska problemen som uppstår på grund av penningspelandet ......................................................... 3 
Hålla utbudet på penningspel i finländska händer/hindra utländsk konkurrens ................................... 4 
Trygga spelarnas konsumentskydd enligt finsk lag ............................................................................. 5 
Minska kriminaliteten i anknytning till penningspelandet ..................................................................... 6 
Någon annan, vilken? _____________________________________________________________  7 
Kan inte säga ...................................................................................................................................... 9 

A2. Vilka andra målsättningar hade denna modell enligt din åsikt? 
Anvisning: Ringa in alla andra alternativ som beskriver din åsikt. 

Trygga statens intäkter från penningspel ............................................................................................  1 
Bevilja ekonomiskt stöd till vetenskap, konst och idrott i Finland samt till organisationer inom social-  
och hälsovård eller/samt hästsport och -uppfödning .......................................................................................2 
Minska problemen som uppstår på grund av penningspel .................................................................. 3 
Hålla utbudet på penningspel i finländska händer/hindra utländsk konkurrens ................................... 4 
Trygga spelarnas konsumentskydd enligt finsk lag ............................................................................. 5 
Minska kriminaliteten i anknytning till penningspelandet ..................................................................... 6 
Någon annan, vilken? _____________________________________________________________ 7 
Kan inte säga ...................................................................................................................................... 9 

A3a. Tänk på år 2016. Hur ofta stötte du på reklam och marknadsföring om penningspelande i anknytning till dessa 
tre inhemska spelbolag (RAY, Veikkaus, Fintoto)?  
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. 

Aldrig Ibland Ofta Hela tiden Kan inte 
säga 

a) Jag har sett reklam om penningspel i en tryckt tidning ................  1 2 3 4 9 

b) Jag har sett reklam om penningspel i transport- eller trafikmedel
(buss, spårvagn, tåg, taxi osv.) ..................................................... 

1 2 3 4 9 

c) Jag har sett reklam om penningspel i sociala medier (Facebook,
Twitter osv.) ................................................................................... 

1 2 3 4 9 

d) Jag har sett reklam om penningspel i en webbnyhet eller
annanstans på internet ................................................................  

1 2 3 4 9 

e) Jag har sett reklam om penningspel på tv ...................................  1 2 3 4 9 

f) Jag har sett reklam om penningspel i gatubilden ........................  1 2 3 4 9 
g) Jag har fått reklam om penningspel till min e-post ......................  1 2 3 4 9 
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Aldrig Ibland Ofta Hela tiden Kan inte 
säga 

h) Jag har fått reklam om penningspel per sms ...............................  1 2 3 4 9 

i) Jag har sett en nyhet om en penningvinst, vinnare eller
vinstplats......................................................................................  1 2 3 4 9 

j) Jag har sett en reklam om papperslotter eller tippningsspel
(Lotto, Joker, Keno osv.) .............................................................  1 2 3 4 9 

k) Jag har sett en reklam om nätlotter, vadhållningsspel,
penningautomatspel eller kasinospel ..........................................  1 2 3 4 9 

l) Ett spelbolag eller en återförsäljare av spel på internet eller på
ett annat spelställe har rekommenderat ett penningspel till mig
utan att jag begärde om det .........................................................  1 2 3 4 9 

m) Ett spelbolag eller en återförsäljare av spel på internet eller på
ett annat spelställe har erbjudit mig gratis spel eller
spelomgångar ..............................................................................  1 2 3 4 9 

A3b. Tänk ännu på år 2016. Hur ofta stötte du på reklam och marknadsföring om penningspelande i anknytning till 
dessa tre inhemska spelbolag (RAY, Veikkaus, Fintoto)?  
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. En uppskattning räcker.

Aldrig Ibland Ofta Hela  
tiden 

Gäller 
inte mig 

n) Ett spelbolag eller en återförsäljare av spel på internet eller på ett
annat spelställe har gett mig bonus eller gåvor för mitt spelande (t.ex.
telefon, presentkort på kryssning, dagstidning, glass) .........................  1 2 3 4 9 

o) Ett spelbolag eller en återförsäljare av spel på internet eller på ett
annat spelställe har erbjudit mig andra spelförmåner med mitt
medlemskort ........................................................................................  1 2 3 4 9 

A4. Tänk ännu på år 2016. Vad anser du om RAY:s, Veikkaus och Fintotos reklam i Finland? 
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. 

Allt för 
lite 

För 
lite 

Nöjd  
med nuvarande 

reklam 

För 
mycket 

Allt för 
mycket 

Kan inte 
säga 

a) Veikkaus ............................................... 1 2 3 4 5 9 
b) RAY. ......................................................  1 2 3 4 5 9 
c) Fintoto ...................................................  1 2 3 4 5 9 
d) Allmänt vitsord på inhemska

spelbolags reklam ................................. 1 2 3 4 5 9 

A5. Hur inverkade dessa bolags reklam på dig? 
Anvisning: Ringa in ett alternativ.

Reklamen fick mig att klart minska på penningspelandet  ............................1 
Reklamen fick mig att minska på spelandet något  ......................................2 
Reklamen inverkade inte på mitt penningspelande ......................................3 
Reklamen fick mig att öka på penningspelandet något ................................4 
Reklamen fick mig att betydligt öka på penningspelandet ............................5 
Kan inte säga / Gäller inte mig .....................................................................9 
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B. Att spela penningspel

B1. Tänk på år 2016. Hur ofta spelade du följande penningspel?  
Anvisning: Räkna också med de penningspel som du spelade på internet. Ringa in ett alternativ på varje rad. En uppskatt-
ning räcker. 

Dagligen 
eller 

nästan 
dagligen 

Flera 
gånger 

i veckan 

En 
gång 

i veckan 

2–3 
gånger 

i månaden 

En gång 
i månaden 

Mera 
sällan 

Inte 
alls år 
2016 

Kan 
inte 

säga 

a) Veikkaus Lotto, Eurojackpot, Viking
Lotto eller Joker ..................................  1 2 3 4 5 6 7 9 

b) Veikkaus snabba dagliga lotterispel
såsom Syke, eBingo, Pore ...................  1 2 3 4 5 6 7 9 

c) Veikkaus andra dagliga lotterispel
såsom Keno, Naapurit, Lomatonni .......  1 2 3 4 5 6 7 9 

d) Veikkaus lotterispel, såsom Ässä,
Casino, Naturlott .................................  1 2 3 4 5 6 7 9 

e) Veikkaus stryktips eller flerspel ..........  1 2 3 4 5 6 7 9 
f) Veikkaus vadslagning, såsom

Lången, Flervad, Resultatvad, Live-
vad ......................................................  1 2 3 4 5 6 7 9 

g) Penningspel på Helsingfors kasino ....  1 2 3 4 5 6 7 9 
h) Penningautomatföreningens (RAY:s)

spel på penningspelautomater någon
annanstans än på kasino ...................  1 2 3 4 5 6 7 9 

i) Bordsspel som sköts av en croupier
någon annanstans än på kasino
(rulett, black jack)  ..............................  1 2 3 4 5 6 7 9 

j) Nätpoker på penningautomat-
föreningens (RAY:s) nätkasino ...........  1 2 3 4 5 6 7 9 

k) Andra spel på penningautomat-
föreningens (RAY:s) nätkasino ...........  1 2 3 4 5 6 7 9 

l) Fintotos hästspel, såsom Voittaja,
Sija, Kaksari, Troikka, Dagens Duo,
Toto75/76 ...........................................  1 2 3 4 5 6 7 9 

m) Privat vadslagning och/eller kortspel
med penninginsats .............................  1 2 3 4 5 6 7 9 

n) Penningspel på Sverige- eller
Estlandsbåtarna .................................  1 2 3 4 5 6 7 9 

o) PAF:s nätpoker ...................................  1 2 3 4 5 6 7 9 
p) PAF:s andra penningspel ...................  1 2 3 4 5 6 7 9 
q) Utländsk nätpoker ..............................  1 2 3 4 5 6 7 9 
r) Andra utländska penningspel .............  1 2 3 4 5 6 7 9 
s) Andra penningspel, vilka?

______________________________
1 2 3 4 5 6 7 9 

Om du inte spelade något penningspel under år 2016 eller du svarade på alla 
”Kan inte säga”, svara på fråga B2.  

I annat fall gå till fråga B3. 
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B2. Har du någonsin under ditt liv spelat något penningspel? 

Ja  .................. 1 
Nej  ................ 2  → Gå till fråga D1a 

 

B3. Vad var den huvudsakliga orsaken till ditt spelande? 
Anvisning: Ringa in bara ett alternativ, det viktigaste.  

Jag spelade för att det är spännande, för tidsfördriv eller för att det är roligt  ..................................1 
Jag spelade för att vinna pengar ......................................................................................................2 
Jag spelade för att fly eller för att få annat att tänka på  ..................................................................3 
Jag spelade för att tillbringa tiden med familjen eller vänner  ..........................................................4 
Jag spelade för att stöda ett gott ändamål  ......................................................................................5 
Jag spelade för att jag blev på gott humör .......................................................................................6 
Någon annan orsak, vilken?_____________________________________________________ ...7 
Kan inte säga ...................................................................................................................................9 

 

B4. Vilka andra orsaker fanns det för att du spelade? 
Anvisning: Ringa in alla andra orsaker som beskriver din åsikt. 

Jag spelade för att det är spännande, för tidsfördriv eller för att det är roligt  ..................................1 
Jag spelade för att vinna pengar ......................................................................................................2 
Jag spelade för att fly eller för att få annat att tänka på  ..................................................................3 
Jag spelade för att tillbringa tiden med familjen eller vänner  ..........................................................4 
Jag spelade för att stöda ett gott ändamål  ......................................................................................5 
Jag spelade för att jag blev på gott humör  ......................................................................................6 
Någon annan orsak, vilken?_____________________________________________________ ...7 
Kan inte säga ...................................................................................................................................9 

B5a. Har det någon gång känts som om att penningspelandet kan vara ett problem för dig? 
Nej  ........................................................1      → Gå till fråga B6 
Ja ...........................................................2  → Gå till fråga B5b 
Kan inte säga .......................................................................................9 → Gå till fråga B6 

B5b. När har det senast (år) känts som om att penningspelandet kan vara ett problem för dig? 
Anvisning: Ange svaret i formatet ”åååå”. 
 

B6. Hur mycket kunskaper tycker du att du har om följande saker som har att göra med penningspelandet? 
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. 

Mycket 
lite 

Lite I någon 
mån 

Mycket Väldigt 
mycket 

Kan inte 
säga 

a) Slumpens inverkan på vinstmöjligheterna .....................................  1 2 3 4 5 9 

b) Sannolikheten att vinna .................................................................. 1 2 3 4 5 9 

c) Varningssignaler på för mycket spelande ....................................... 1 2 3 4 5 9 

d) Redskap avsedda för kontroll av penningspelandet ....................... 1 2 3 4 5 9 

e) Hälso- eller ekonomiska konsekvenser av för mycket spelande .... 1 2 3 4 5 9 

f) Att få hjälp eller stöd om jag inte längre kan kontrollera spelandet 1 2 3 4 5 9 

g) Vilka typer av penningspel som är särskilt lätt att fastna i .............. 1 2 3 4 5 9 
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B7. Är du medveten om de metoder som RAY, Veikkaus och Fintoto erbjuder för att kontrollera penningspelandet, 
och har du använt dem? 
Anvisning: Besvara på varje rad frågorna ”Är du medveten om” och ”Har du använt” genom att ringa in det alternativ som 
passar bäst in på din situation. 

Är du medveten om? Har du använt? 

Ja Nej Ja Nej 

a) Sammandrag av spelkontot (spel, förluster, vinster, återbäringsprocent) . 1 2 3 4 

b) Sätta konsumtionsgräns ............................................................................  1 2 3 4 

c) Utbyte av information om problem med penningspelandet .......................  1 2 3 4 

d) Test för att identifiera spelrelaterade problem ...........................................  1 2 3 4 

e) Identifiering vid registrering .......................................................................  1 2 3 4 

f) Spelförbud under en viss tidpunkt, t.ex. under kvällen ..............................  1 2 3 4 

g) Tidsbunden begränsning av spelandet ...................................................  1 2 3 4 

h) Tidsbunden spelspärr ..............................................................................  1 2 3 4 

i) Stänga spelkontot på internet..................................................................  1 2 3 4 

j) Villkorligt inträdesförbud till spelplatsen ..................................................  1 2 3 4 

k) Ovillkorligt inträdesförbud till spelplatsen ................................................  1 2 3 4 

l) Dagbok över penningspel........................................................................  1 2 3 4 

m) Omöjligt att spela med kreditkort .............................................................  1 2 3 4 

n) Rådgivning eller feedback av en croupier  ..............................................  1 2 3 4 

o) En croupier övervakar eller hindrar spelandet ........................................  1 2 3 4 

p) Information om stöd och/eller hjälp efter att spelförbudet utfärdats ........  1 2 3 4 

q) Någon annan, vilken? ______________________________________ 1 2 3 4 

B8. Tänk på år 2016. Hur ofta har det känts som om att penningspelandet kan vara ett problem för dig? 

Aldrig  ........................................... 1 
Ibland  ........................................... 2 
Ofta  .............................................. 3 
Nästan alltid .................................. 4 
Kan inte säga ................................ 9 

B9. Tänk på år 2016. Uppskatta hur mycket pengar du använde för penningspel. Du kan uppskatta summan som 
du använde för spelandet i genomsnitt under EN VECKA eller EN MÅNAD eller UNDER HELA ÅRET. 
Anvisning: Besvara bara ett av alternativen nedan. 

a) Jag använde i genomsnitt för spelandet under EN VECKA  ............. ______________________ euro 

b) Jag använde i genomsnitt för spelandet under EN MÅNAD ............. ______________________ euro 

c) För spelandet använde jag UNDER ÅR 2016 ungefär  ..................... ______________________ euro 
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B10. I hurdan omgivning spelade du penningspel år 2016? 
        Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. 

Aldrig Ibland Oftast Nästan alltid 
a) Hemma ...........................................................................................  0 1 2 3 
b) På arbetsplatsen ..............................................................................  0 1 2 3 
c) I en kiosk .........................................................................................  0 1 2 3 
d) I en matbutik eller i ett köpcentrum .................................................  0 1 2 3 
e) På ett kafé ......................................................................................  0 1 2 3 
f) På en bensinstation ........................................................................  0 1 2 3 
g) På en restaurang eller annat utskänkningsställe ............................  0 1 2 3 
h) På bussen, i tåget eller i ett annat fordon eller på en resestation ... 0 1 2 3 
i) På ett idrotts- eller sportcenter (skidcenter, simhall, gym osv.) ......  0 1 2 3 
j) På apoteket eller andra ställen som erbjuder social- och

hälsovårdstjänster ..........................................................................  0 1 2 3 
k) På RAY:s spelplats som t.ex. Pelaamo, Feel Vegas, Täyspotti......  0 1 2 3 
l) På Helsingfors kasino .....................................................................  0 1 2 3 

m) Någon annanstans, var? ________________________________ 0 1 2 3 

 

B11. Tänk på år 2016. Vilket eller vilka av följande alternativ beskriver ditt penningspelande? 
         Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. 

Aldrig Ibland Oftast Nästan alltid Kan inte säga 
a) Jag spelade ensam ..........................................................  0 1 2 3 9 
b) Jag spelade tillsammans med en bekant grupp spelare

eller en person som jag känner. ........................................  0 1 2 3 9 
c) Jag spelade tillsammans med en främmande grupp

spelare eller en person som jag inte känner ......................  0 1 2 3 9 

B12. Spelade du penningspel på internet under år 2016? 

Jag spelade bara på internet  ............................................ 1 → Gå till fråga B13
Jag spelade på internet och andra spelplatser .................. 2 → Gå till fråga B13
Jag spelade inte alls på internet ........................................ 3 → Gå till fråga C0

Kan inte säga ..................................................................... 9 → Gå till fråga C0

B13. När du spelade penningspel på internet under år 2016, spelade du: 
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad.

Aldrig Ibland Oftast Nästan alltid Kan inte säga 
a) Med dator. .................................................................  0 1 2 3 9 
b) Mobilt: med smarttelefon, surfplatta o.d. ....................  0 1 2 3 9 
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C. Utvärdering av ditt eget penningspelande

 

 
 

C0. Tänk på år 2016. Uppskatta hurdana följder ditt penningspelande hade. 
Anvisning: Ringa in ett alternativ på varje rad. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja Nej Kan inte 
säga 

a) Var du tvungen att låna betydande penningsummor eller sälja din förmögenhet på grund av ditt
spelande under år 2016? ..............................................................................................................................  

1 0 9 

b) Förorsakade ditt penningspelande dig eller en närstående betydande ekonomiska bekymmer under år
2016? ............................................................................................................................................................  

1 0 9 

c) Medförde ditt penningspelande dig eller din närstående betydande mental belastning, som t.ex.
skuldkänslor, ångest eller depression under år 2016?  ................................................................................  

1 0 9 

d) Förorsakade ditt penningspelande allvarliga problem i ditt parförhållande, i dina vänskapsförhållanden
eller i ditt förhållande med dina familjemedlemmar under år 2016? (Med familjemedlem avses vilken
person som helst som du tycker hör till familjen)?  .......................................................................................  

1 0 9 

e) Försummade du upprepade gånger dina barn eller din familj på grund av ditt penningspelande under år
2016? ............................................................................................................................................................  

1 0 9 

f) Förorsakade ditt penningspelande dig eller din närstående betydande hälsoproblem eller skador under
år 2016? ........................................................................................................................................................  

1 0 9 

g) Förorsakade ditt penningspelande dig eller din närstående betydande problem förknippade med arbete
eller studier under år 2016? ..........................................................................................................................  

1 0 9 

h) Var du borta från arbetet eller skolan i längre perioder på grund av ditt penningspelande under år 2016? .  1 0 9 
i) Tog du själv eller en anhörig pengar som inte tillhörde dig eller gjorde du något annat olagligt för ditt

penningspelande under år 2016? .................................................................................................................  
1 0 9 

j) Finns det i ditt liv en person som skulle säga att ditt penningspelande medförde betydande problem
under år 2016, oberoende av om du är av samma åsikt? ............................................................................  

1 0 9 

k) Spelade du ofta penningspel under längre tid, med större summor eller oftare än vad du hade planerat? .  1 0 9 
l) Gick du ofta tillbaka för att spela för att vinna tillbaka pengar som du förlorat? ...........................................  1 0 9 
m) Försökte du minska, kontrollera eller sluta ditt penningspelande under år 2016? ........................................  1 0 9 

n) Om du svarade ”Ja” på föregående fråga: Lyckades du minska, kontrollera eller få ett slut på ditt
penningspelande under år 2016?
Anvisning: Svara på den här frågan bara om du svarade ”Ja” i punkt m.

1 0 9 

o) Finns det i ditt liv en person som skulle säga att du hade problem med att kontrollera ditt
penningspelande under år 2016, oberoende av om du är av samma åsikt? ................................................  

1 0 9 

p) Skulle du säga att du ofta tänkte på penningspelandet under år 2016? .......................................................  1 0 9 
q) När du inte spelade penningspel under år 2016, kände du dig ofta irriterad, rastlös eller kände du ett

starkt begär att spela? ..................................................................................................................................  
1 0 9 

r) Kände du behov av att spela penningspel med allt större summor för att uppleva samma spänning som
tidigare? ........................................................................................................................................................  

1 0 9 

Svara på följande frågor om du har spelat något penningspel, vilket som helst, minst 
en gång i månaden. 
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C1. Nu kommer vi att mer detaljerat gå in på eventuella problem som penningspelandet orsakade dig. Tänk på år 
2016. Nedan finns uppräknat ekonomiska problem förknippade med penningspelandet. Hurdana problem med-
förde ditt penningspelande dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja 
a) Penningsumman som du använder per vecka minskade  ................................................................................................  1 
b) Du använde dina besparingar  ..........................................................................................................................................  2 
c) Du använde mindre pengar för fritidsverksamhet, som t.ex. att äta på restaurang, gå på bio eller andra hobbyer  ........  3 
d) Du höjde kreditgränsen för ditt kreditkort, tog lån eller snabblån ......................................................................................  4 
e) Du sålde en del av din personliga förmögenhet ...............................................................................................................  5 
f) Du använde mindre pengar för nödvändiga utgifter, som t.ex. läkemedel, hälsovård och mat ........................................  6 
g) Du använde mindre pengar för nödvändiga utgifter, som t.ex. försäkringsavgifter, utbildning, bil eller underhåll av

hemmet ........................................................................................................................................................................... 
7 

h) Du betalade räkningarna för sent (t.ex. hyran eller bolagsvederlaget, operatörernas anslutningsavgifter) .................... 8 
i) Du jobbade extra ............................................................................................................................................................ 9 
j) Du förlitade dig på utkomststöd, kyrkans/församlingarnas eller organisationers tjänster och hjälpverksamhet

(matbanker, brödköer osv.) ............................................................................................................................................. 
10 

k) Du behövde nödinkvartering eller tillfällig inkvartering .................................................................................................... 11 
l) Du miste betydande egendom (t.ex. bil, hem, firma, pensionsfond) ............................................................................... 12 
m) Ditt hushålls el- eller gasavtal el.dyl. sades upp ............................................................................................................. 13 
n) Skuldproblem eller -cirkel (betalningsanmärkning, indrivning, utsökning osv.) .............................................................. 14 
o) Inget av ovan nämnda .................................................................................................................................................... 15 

C2. Tänk ännu på år 2016. Nedan finns uppräknat problem förknippade med arbete och studier. Hurdana problem 
medförde ditt penningspelande dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja 
a) Dina prestationer på arbetet eller i studierna var nedsatta (t.ex. på grund av trötthet eller nedsatt

koncentrationsförmåga) ...................................................................................................................................................  
1 

b) Du kom för sent till arbetet eller en föreläsningar .............................................................................................................  2 
c) Du använde arbets- eller studietiden för penningspelandet .............................................................................................  3 
d) Du använde arbetsplatsens eller läroanstaltens tillgångar eller utrustning för penningspelandet ...................................  4 
e) Du hade frånvaroperioder från jobbet eller studierna .......................................................................................................  5 
f) Du hamnade i konflikt med kollegerna  ............................................................................................................................  6 
g) Ditt arbete eller dina studier framskred inte .....................................................................................................................  7 
h) Du miste din studieplats ...................................................................................................................................................  8 
i) Det blev svårare för dig att söka arbete ...........................................................................................................................  9 
j) Du miste ditt arbete ..........................................................................................................................................................  10 
k) Inget av ovan nämnda ......................................................................................................................................................  11 

Svara på följande frågor om du har spelat något penningspel, vilket som helst, 
under år 2016. 
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C3. Tänk ännu på år 2016. Nedan finns uppräknat hälsoproblem förknippade med penningspelandet. Hurdana  
hälsoproblem medförde ditt penningspelande dig?  
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

  Ja 
a) Du minskade på motionen på grund av ditt spelande ......................................................................................................  1 
b) Du åt inte tillräckligt eller tillräckligt ofta............................................................................................................................  2 
c) Du åt för mycket ...............................................................................................................................................................  3 
d) Sömnbrist på grund av penningspelandet ........................................................................................................................  4 
e) Du försummade din personliga hygien och tog inte hand om dig själv ............................................................................  5 
f) Du försummade din medicinering eller andra vårdanvisningar  .......................................................................................  6 
g) Din användning av tobaks- eller nikotinprodukter ökade ..................................................................................................  7 
h) Din alkoholanvändning ökade .........................................................................................................................................  8 
i) Sömnbrist på grund av stress eller oro förknippat med penningspelande ......................................................................  9 
j) Ökad depression .............................................................................................................................................................  10 
k) Ohygieniska boendeförhållanden (försummad skötsel av hemmet, bostadslöshet osv.) ................................................  11 
l)  Ökad användning av social- och hälsovårdstjänster på grund av hälsoproblem till följd av penningspelandet eller 

som förvärrats av penningspelandet  ..............................................................................................................................  12 
m) Du behövde akut sjukvård på grund av hälsoproblem till följd av penningspelandet eller som förvärrats av 

penningspelandet ............................................................................................................................................................  13 
n) Du skadade dig själv .......................................................................................................................................................  14 
o) Du försökte begå självmord.............................................................................................................................................  15 
p) Du fick hälsoproblem p.g.a. stress (t.ex. högt blodtryck, huvudvärk)  .............................................................................  16 
q) Inget av ovan nämnda .....................................................................................................................................................  17 
 
 
 
 
 
 

C4. Tänk på år 2016. Nedan finns uppräknat känslomässiga problem förknippade med penningspelandet. Hurdana 
känslomässiga problem medförde ditt penningspelande dig?  
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

  Ja 
a) Du kände ångest över ditt penningspelande  .................................................................................................................  1 
b) Du skämdes över ditt penningspelande ..........................................................................................................................  2 
c) Du ångrade ditt penningspelande ...................................................................................................................................  3 
d) Du kände att du misslyckats ...........................................................................................................................................  4 
e) Du kände dig osäker och sårbar .....................................................................................................................................  5 
f) Du kände dig värdelös ...................................................................................................................................................  6 
g) Du kände hopplöshet på grund av ditt penningspelande ...............................................................................................  7 
h) Du var arg för att du inte kunde kontrollera ditt penningspelande .................................................................................  8 
i) Du kände dig utmattad ...................................................................................................................................................  9 
j) Du ville fly eller rymma ...................................................................................................................................................  10 
k) Inget av ovan nämnda ...................................................................................................................................................  11 
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C5. Tänk ännu på år 2016. Nedan finns uppräknat problem i människorelationer på grund av penningspelandet. 
Hurdana problem i människorelationer medförde ditt penningspelande dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja 
a) Du spenderade mindre tid med dina närstående ............................................................................................................  1 
b) Du försummade dina skyldigheter förknippade med människorelationer .......................................................................  2 
c) Du upplevde underskattning i dina mänskliga relationer.................................................................................................  3 
d) Du deltog mindre i sociala evenemang (gäller inte evenemang förknippade med penningspelandet) ...........................  4 
e) Du njöt mindre av att vara tillsammans med dina närstående ........................................................................................  5 
f) Du upplevde att det var mer spänt i dina människorelationer (misstänksamhet, lögner, agg osv.) ................................  6 
g) Du upplevde fler konflikter i dina människorelationer (gräl, slagsmål, hotelse) ..............................................................  7 
h) Känslan av isolering eller utanförskap Risk för skilsmässa eller att förhållandet tar slut ................................................  8 
i) Risk för skilsmässa eller att förhållandet tar slut ...........................................................................................................  9 
j) Parförhållandet tog slut eller skilsmässa .......................................................................................................................  10 
k) Inget av ovan nämnda...................................................................................................................................................  11 

C6. Tänk ännu på år 2016. Nedan finns uppräknat andra problem förknippade med penningspelandet. Hurdana 
andra problem medförde ditt penningspelande dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja 
a) Du lämnade barnen ensamma utan övervakning ...........................................................................................................  1 
b) Du fick böter eller du greps för att ha äventyrat trafiksäkerheten....................................................................................  2 
c) Du kände att du förstörde släktets rykte i din gemenskap ..............................................................................................  3 
d) Du upplevde våld (familjevåld eller våld i nära relationer) ..............................................................................................  4 
e) Snatteri eller oärlighet i anknytning till kommunalförvaltning, företagsverksamhet eller vid uträttande av ärenden

med andra människor (gäller inte familj eller vänner)  ..................................................................................................  5 
f) Du såg inte tillräckligt till dina barns behov ...................................................................................................................  6 
g) Du upplevde att du inte hade lika starka band till din gemenskap ................................................................................  7 
h) Du upplevde att du var utstött i din gemenskap ............................................................................................................  8 
i) Du deltog mindre i din gemenskaps verksamhet ..........................................................................................................  9 
j) Du kände ett starkt behov av att tillgripa kriminell verksamhet eller att stjäla för att finansiera ditt spelande eller

betala dina spelskulder .................................................................................................................................................  10 
k) Du gav tomma löften om att betala tillbaka dina skulder...............................................................................................  11 
l) Du tog pengar eller egendom utan lov av dina vänner eller familjemedlemmar ...........................................................  12 
m) Inget av ovan nämnda...................................................................................................................................................  13 

D. Närståendes penningspelande

D1a. Fanns det under år 2016 personer i ditt liv som du tycker spelade för mycket penningspel? 

Ja  ......................................... 1 → Gå till fråga D1b
Nej  ........................................ 2 → Gå till fråga E1

Kan inte säga ........................ 9 → Gå till fråga E1
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D1b. Vad är denna persons/de här personernas förhållande till dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. 

Make/maka/sambo  ....................................................................................... 1 
Förälder eller svärförälder  ............................................................................. 2 
Eget eller makens/makans/sambons barn  .................................................... 3 
Annan person som bor i ditt hushåll  ............................................................. 4 
Annan familjemedlem (bor inte i samma hushåll) .......................................... 5 
Ex-make/-maka/sambo  ................................................................................. 6 
Arbetskamrat eller kollega  ............................................................................ 7 
Vän  ............................................................................................................... 8 
Granne  .......................................................................................................... 9 
Annan person, vem?__________________________________________ 10 
Kan inte säga ................................................................................................. 99 

 

D2. Tänk på år 2016. Hurdana problem förorsakade din anhörigs/dina anhörigas penningspel dig? 
Anvisning: Ringa in alla alternativ som passar in på din situation. Beakta bara händelserna under år 2016. 

Ja 
a) Belastat känsloliv, som t.ex. stress, rastlöshet, ångest, depression, hopplöshet eller skuldkänslor ........ 1 
b) Negativa effekter på din hälsa, såsom sömnproblem, huvudvärk, ryggsmärtor eller magproblem .......... 2 
c) Problem i parförhållandet, såsom gräl, misstro, separation eller äktenskapsskillnad ............................... 3 
d) Andra problem i människorelationerna, såsom meningsskiljaktigheter, isolering eller brustna

vänskapsband ........................................................................................................................................... 4 
e) Att mista eller risk att mista hemmet eller bostaden ................................................................................. 5 
f) Andra ekonomiska problem som betalningssvårigheter, spellån eller att mista kreditvärdigheten ........... 6 
g) Oro om eget barns hälsa eller välmående ...............................................................................................  7 
h) Oro om en annan anhörigs hälsa eller välmående ..................................................................................  8 
i) Psykiskt våld, såsom utpressning, påtryckning eller skrämselmetoder ...................................................  9 
j) Fysiskt våld, att följa med sådant utifrån eller hot om fysiskt våld ...........................................................  10 
k) Att bli offer för ett annat brott, t.ex. stöld eller identitetsstöld ...................................................................  11 
l) Negativa effekter på ditt arbete, arbetssökande eller studier ..................................................................  12 
m) Andra problem .........................................................................................................................................  13 → Gå till D2m 

n) Inga problem ............................................................................................................................................  14 

 

D2m. Vilka andra problem?  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

E. Bakgrundsuppgifter

E1. Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå? 

Grundskola eller motsvarande .........................................................1 
Studentexamen eller gymnasiet ......................................................2 
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Yrkesskola eller annan yrkesutbildning ............................................3 
Yrkesexamen på institutnivå ............................................................4 
Yrkeshögskole- eller annan lägre högskoleexamen ........................5 
Högre högskoleexamen ...................................................................6 
Licentiat- eller doktorsexamen .........................................................7 
Någon annan ...................................................................................8 
Jag har inte fullgjort någon examen .................................................9 
Kan inte säga / Jag vill inte berätta ..................................................99 

 

E2. Uppskatta dina egna inkomster per månad efter att skatten avdragits. Beakta alla dina regelbundna inkomster 
efter skatt, såsom förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och andra socialskyddsförmåner.  

Nettoinkomster i månaden: euro 

E3. Vad beskriver bäst din situation för närvarande?  
Anvisning: Ringa in bara ett alternativ (huvudsaklig verksamhet). 

Löntagare, med heltidsarbete (minst 35 timmar per vecka) .............1 
Löntagare, med deltidsarbete (mindre än 35 timmar per vecka)......2 
Lantbruksföretagare .........................................................................3 
Annan företagare eller yrkesutövare ................................................4 
Studerande eller skolelev .................................................................5 
Arbetslös eller permitterad ...............................................................6 
Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår ...................................7 
Får invalidpension eller är långvarigt sjuk ........................................8 
Beväring eller i civiltjänst ..................................................................9 
Jag sköter egna barn, en anhörig eller hushållet .............................10 
Jag gör något annat .........................................................................11 
Jag vill inte berätta ...........................................................................12 

F. TILL SIST

Avsikten är att undersökningen ska fortsätta både med en ny undersökningsomgång och med preciserande inter-
vjuer i ett senare skede. I intervjun ställs fortsättningsfrågor utgående från dina svar på den här blanketten.  

Vi kommer att kontakta de personer eller en del av de personer som gett sitt samtycke till Statistikcentralen, Insti-
tutet för hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors universitet.
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F1. Passar det, att vi kontaktar dig på nytt när vi 
upprepar den här enkäten under åren 2018-2019 el-
ler senare?  
 

Ja ........................................... 1 
Kanske ................................... 2 
Absolut inte ............................ 3 

F2. Passar det, att en forskare som THL gett fullmakt 
kontaktar dig för att komplettera enkäten under åren 
2017-2018?  
 

Ja ....................  1 
Nej ...................  2 

F3. Om det passar att vi kontaktar dig på nytt, ange din kontaktinformation i fälten nedan.
Adressuppgifterna ges bara vidare till dem som gör den kompletterande enkäten. 

Namn: Förnamn: 
____________________________________
______

Efternamn: 
____________________________________________ 

Gatuadress: __________________________________________________________________________________ 

Postnummer: _________________________ Postkontor: _____________________________________________ 

E-postadress: __________________________________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________________________________________

Kommentar 

Vill du komplettera dina svar, kommentera blanketten eller undersökningen eller berätta något för 
undersökningsplanerarna? Du kan skriva din kommentar här. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Tack för att du deltog i undersökningen och för din värdefulla hjälp! Dina svar är mycket viktiga för 
oss. Undersökningen ger oss viktig ny information om finländarnas penningspelande. 

Om du har frågor om ditt eller någon anhörigs penningspelande eller om du vill diskutera penningspelande 
kan du kontakta Peluuri. Peluuris tjänster är avgiftsfria. Peluuris hjälplinje: 0800 100 101 vardagar kl. 12–
18 (svenskspråkig service garanteras måndagar) www.peluuri.fi 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Återsänd blanketten i det bifogade returkuvertet till Statistikcentralen. 
Portot är betalt. 


