
Hej!
Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en 

Vi vill gärna ha din hjälp, oavsett om du spelar mycket, lite eller inte alls. Svaren kommer 
att vara betydelsefulla i vårt arbete med att förebygga spelproblem.

Om undersökningen
Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån 
ansvarar för utskick och insamling av svar. Urvalet till studien är gjort från Registret över 
Totalbefolkningen. Studien planeras att följas upp vid ytterligare två tillfällen under de 
kommande fyra åren. 

Dina svar är värdefulla
Dina svar kan inte ersättas med någon annans. 

Studiens resultat används för att ge underlag till dem som fattar politiska beslut som rör 
din och andras hälsa. Resultaten kommer att publiceras som rapporter, artiklar och 

Så här går det till

För att inte fråga mer än nödvändigt så kompletterar vi dina svar med uppgifter som 
redan finns hos Statistiska centralbyrån. Det är:

•

 

Kön, ålder, civilstånd, kommun, medborgarskap, födelseland, föräldrars födelseland.
•

 

Antal hemmavarande barn, årtal för äktenskap och skilsmässor, inrikes flyttningar,  

in- och utvandring samt årtal då en maka, make eller partner avlidit.
•

 

Högsta avslutade utbildning samt betyg och studieväg i grund- och gymnasieskolan.
•

 

Arbete och yrke.
•

 

Inkomst, förmögenhet och skulder.

UNDERSÖKNING OM  
SPEL OCH HÄLSA 

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen genom att svara på frågorna i den enkät du 
nu håller i handen. Du bestämmer själv om du vill delta och vilka frågor som du vill svara 
på. Oavsett om du spelar mycket, lite eller inte alls är dina svar lika viktiga för oss.

informationsmaterial på vår webbplats www.folkhalsomyndigheten.se.

undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta reda 
på vilken betydelse spelandet har i samhället och vad spelproblem innebär för människor.  

  

SCB    



 
 

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar 
Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: 

• Använda kulspetspenna med svart eller blå färg 

• Skriva tydliga siffror, så här: 

• Skriva STORA bokstäver, så här: 

• Markera dina svar med kryss, så här:  

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:  

 

A

3041 0359

Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita Bobergs AB



 
                                                                     
 

   

Del A Spelande 
Först kommer några frågor om vilka spel om pengar som du har spelat i ditt liv.  
 

1. A) Har du spelat på hästar? 
T.ex. Harry Boy, V75, Dagens dubbel, Trio m fl? 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 1 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Fortsätt till fråga 2 A 
 Nej                  Gå till fråga 2 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 2 A 

 B) Hur ofta och på vilket sätt har du spelat på hästar de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  På trav- eller galoppbana       

b.  Köpt Harry Boy hos spelbutik/ombud       

c.  Köpt Harry Boy via Internet på ATG.se       

d. Annat spel på hästar hos 
spelbutik/ombud 

      

e. Annat spel på hästar via Internet på 
ATG.se 

      

f. Annat spel på hästar via Internet på 
annat spelbolag än ATG       

 C) Hur mycket tid har du använt för att spela på hästar de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar. Räkna med den tid du lagt på planering av spel och kontrollera resultat inklusive 
att lägga upp system. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på hästar de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                           kronor  
 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på hästar under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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2. A) Har du satsat pengar på bingospel? 
Räkna inte Bingolotto som sänds i TV. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 2 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 3 A 
 Nej                  Gå till fråga 3 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 3 A 

 B) Hur ofta och vilken typ av bingospel har du spelat de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Hallbingo       

b.  Bingo via Internet på svenskaspel.se       

c.  Bingo via Internet på bingolotto.se       

d.  Bingo via Internet på miljonlotteriet.se, 
kombispel.se eller postkodlotteriet.se       

e. Bingo via Internet på annat spelbolag       

f Annat bingospel t.ex. bilbingo       

 C) Hur mycket tid har du använt på bingo de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på bingo de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                           kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på bingo under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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3. A) Har du satsat pengar på Lotto, Keno eller annat nummerspel? 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 3 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 4 A 
 Nej                  Gå till fråga 4 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 4 A 

 B) Hur ofta och på vilka sätt har du satsat pengar på Lotto, Keno och Joker eller annat 
nummerspel de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Eurojackpot köpt hos spelbutik/ombud       

b.  Lotto, Keno eller liknande spel köpt hos 
spelbutik/ombud       

c.  Eurojackpot via Internet på 
svenskaspel.se       

d.  Lotto, Keno eller annat nummerspel via 
Internet på svenskaspel.se       

e. Nummerspel via Internet på annat 
spelbolag       

 C) Hur mycket tid har du använt på Lotto, Keno eller andra nummerspel de senaste  
30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och satsningar, t.ex. att lägga 
upp system och kontrollera resultat. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på Lotto, Keno eller andra nummerspel de senaste  
30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                            kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på nummerspel under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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4. A) Har du satsat pengar på tips, sportspel eller vadhållning inklusive privata vad? 
T.ex. Oddset, Stryktips, Bomben. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 4 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 5 A 
 Nej                  Gå till fråga 5 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 5 A 

 B) Hur ofta och på vilka sätt har du satsat pengar på tips, sportspel eller vadhållning de senaste 
12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Sportspel köpta hos spelbutik/ombud       

b.  Sportspel via Internet på 
svenskaspel.se       

c.  Sportspel via Internet på annat 
spelbolag än Svenska Spel       

d. Annan vadhållning t.ex. bookmaker, 
privat vadhållning, vadhållning via 
Internet som inte är sportspel etc. 

      

 C) Hur mycket tid har du använt på tips, sportspel och vadhållning de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och satsningar, t.ex. att lägga 
upp system och kontrollera resultat. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på tips, sportspel och vadhållning de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                             kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på tips, sportspel och vadhållning under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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5. A) Har du köpt lotter eller Bingolotter? 
T.ex. Bingolotto, skraplotter, penninglotter, Postkodlotteriet, föreningslotter m.fl. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 5 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 6 A 
 Nej                  Gå till fråga 6 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 6 A 

 B) Hur ofta och vilken typ av har du köpt/skrapat de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Bingolotto köpt via Internet på 
bingolotto.se       

b.  Bingolotto köpt i butik eller av 
förening/klubb       

c.  Lotter med dragning en gång i veckan 
eller mer sällan, t.ex. Kombispel, 
miljonlotteriet m.fl. 

      

d. Skraplotter, som Triss, Penninglott 
eller liknande köpt hos 
ombud/spelbutik 

      

e. Skraplotter eller Pick’n’click köpta via 
Internet på svenskaspel.se 

      

f. Skraplotter eller snabblotter köpta via 
Internet hos annat spelbolag 

      

g. Andra lotter, t.ex. föreningslotter       

 C) Hur mycket tid har du använt på att köpa/skrapa lotter de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel och kontrollera resultat inklusive 
att se på Bingolotto. 

 

                            timmar  
 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på lotter de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                              kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på lotter under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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6. A) Har du satsat pengar på spelautomater? 
T.ex. spelautomater/spelmaskiner på restauranger, bingohallar, Casino Cosmopol, klubbar, båtar, via 
Internet. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 6 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 7 A 
 Nej                  Gå till fråga 7 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 7 A 

 B) Hur ofta och på vilken typ av spelautomater har du spelat de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Spelautomater på Casino Cosmopol       

b.  Vegas-automater på 
bingohall/restaurang     

 
 

c.  Andra spelautomater på exempelvis 
restaurang/pub/föreningslokal i 
Sverige 

      

d. Spelautomater via Internet       

e. Spelautomater på båtar eller 
utomlands     

 
 

 C) Hur mycket tid har du använt på spelautomater de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på spelautomater de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                            kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på spelautomater under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 
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7. A) Har du spelat poker om pengar? 
T.ex. pokerspel på klubbar, Casino Cosmopol eller via Internet. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 7 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 8 A 
 Nej                  Gå till fråga 8 A 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 8 A 

 B) Hur ofta och vilken typ av pokerspel har du spelat de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  Poker (live) på Casino Cosmopol       

b.  Poker (live) på klubbar       

c.  Poker (live) och annat kortspel om 
pengar med vänner eller i andra 
privata sammanhang 

      

d. Poker (live) i utlandet eller på båtar       

e. Poker via Internet på svenskaspel.se       

f. Poker via Internet på annat spelbolag 
än Svenska Spel       

 C) Hur mycket tid har du använt på pokerspel de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på pokerspel de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                            kronor 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på pokerspel under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 

   
7 



 
                                                                     
 

   

 

8. A) Har du satsat pengar på kasinospel? 
T.ex. roulett, black jack, punto-banco eller tärningsspel etc. (men inte spelautomater eller poker mot 
andra spelare) på kasino, restaurang, båt, klubb eller Internet. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna                  Fortsätt till fråga 8 B 
 Ja, någon gång tidigare i livet                  Gå till fråga 9 
 Nej                  Gå till fråga 9 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 9 

 B) Hur ofta och var har du spelat kasinospel de senaste 12 månaderna? 
Ange ett svar per rad. 

  Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Någon 
/några 
gånger 

Aldrig  Vet inte/ 
minns inte 

a.  På restaurangkasino       

b.  På Casino Cosmopol       

c.  Via Internet       

d. I utlandet eller på båt       

 C) Hur mycket tid har du använt på kasinospel de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal timmar! Räkna med den tid du lagt på planering av spel. 

 

                            timmar 

 D) Hur mycket pengar har du satsat på kasinospel de senaste 30 dagarna? 
Skriv in antal kronor! Räkna samman de insatser du gjort oavsett om du vunnit eller förlorat. 

 

                                                             kronor  
 

 E) Hur mycket pengar brukar du satsa på kasinospel under en månad? 

 Mindre än det jag satsat senaste månaden 
 Ungefär lika mycket som jag satsat den senaste månaden 
 Mer än det jag satsat den senaste månaden 

Om du aldrig spelat om pengar                 Fortsätt till fråga 27 
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9. Besvara fråga 9 om du är under 18 år 

A) Har du någon gång spelat om pengar på internet? 

 Ja                  Fortsätt till fråga 9 B 
 Nej                  Gå till fråga 10 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 10 

 B) Hur fick du tillgång till spelet? Var det genom… 
Ange ett svar per rad.  

  Ja Nej  Vet inte/ 
minns inte 

 

a.  Eget spelkonto, där jag uppgett min verkliga ålder      

b.  Eget spelkonto, där jag uppgett att jag är 18 år eller 
äldre      

c.  En annan persons spelkonto, där den andra 
personen är 18 år eller äldre      

d.  Annat alternativ, beskriv gärna vidare i rutan 
nedan:      

       

       

Om du inte spelat alls de senaste 12 månaderna, men någon gång tidigare i livet                Fortsätt till 
fråga 22. 

10. A) Vilken är den största spelvinst du gjort under de senaste 12 månaderna? 
Fortsätt till fråga 11 om du inte vunnit något under de senaste 12 månaderna 

 
                                                                            Kronor 
 
 

 B) Vilken sorts spel var det? 

 Hästar 
 Bingo 
 Lotto, Keno eller annat nummerspel 
 Sportspel eller vadslagning 
 Lotteri 
 Spelautomater 
 Poker 
 Kasinospel 

 
 Ange annat spel i rutan nedan: 
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11. A) Hur gammal var du första gången du spelade för egna pengar? 

 
                      År 
 
 

 Vet inte/minns inte                 Gå till fråga 12 
 

 B) Vilken sorts spel var det? 

 Hästar 
 Bingo 
 Lotto, Keno eller annat nummerspel 
 Sportspel eller vadslagning 
 Lotteri 
 Spelautomater 
 Poker 
 Kasinospel 

 
 Ange annat spel i rutan nedan: 

 
 
 

 C) Spelade du tillsammans med någon? 

 Ja                  Fortsätt till fråga 11 D 
 Nej                  Gå till fråga 12 

 
 Vet inte/minns inte                  Gå till fråga 12 

 D) Vem spelade du tillsammans med? 
Markera ett eller flera alternativ 

 Syskon 
 Förälder 
 Annan vuxen 
 Vänner 

 

 



 
                                                                     
 

   

Del B Relationen till spel 
När du svarar på följande frågor ska du tänka på allt spel om pengar sammantaget men inte TV- och 
datorspel! 
 

12. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du spelat för mer än du verkligen haft råd att 
förlora? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 

13. De senaste 12 månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av 
spänning? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 

14. De senaste 12 månaderna, har du återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna 
du förlorat? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 Vet inte 

15. De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? 
Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 Vet inte 

16. De senaste 12 månaderna, har du känt att du kanske har problem med ditt spelande? 
Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 
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17. De senaste 12 månaderna, har ditt spelande orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat 
stress eller ångest? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 

18. De senaste 12 månaderna, har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med 
spelandet, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 Vet inte 

19. De senaste månaderna, har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt 
hushåll? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 

20. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du känt skuld över hur du spelar eller vad som 
händer när du spelar? Skulle du säga… 

 Aldrig 
 Ibland 
 Ofta 
 Nästan alltid 

 

 Vet inte 
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21. I vilken utsträckning håller du med eller håller inte alls med i följande påståenden om ditt spel 
om pengar under de senaste 12 månaderna? 
Svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 innebär att du inte alls håller med och 7 innebär att du håller 
med helt och hållet. 

  1 2 3 4 5 6 7  Vet 
inte 

a.  Spel är bland det roligaste som finns          

b.  Spel får mig att glömma allt annat för en 
stund          

c.  Jag ser mig själv som spelare          

d.  Jag spelar längre tid än jag tänkt mig          

e.  Jag spelar för mer pengar än jag tänkt mig          

f.  När jag vinner i spel beror det på 
skicklighet          

g.  Jag har svårt att sluta spela          

h.  Jag spelar för att det är spännande          

i.  Mitt spelande är ett sätt att tjäna pengar          

j.  Om jag bara spelar tillräckligt mycket 
kommer spelandet att löna sig          

k.  Jag har strategier som hjälper mig att inte 
spela för mycket          

l.  Jag föredrar att spela ensam          

 

 När du svarar på följande frågor (22-26) ska du tänka på spelandet under hela ditt liv: 
Ange ett svar per rad. 

  Ja Nej  Vet 
inte 

 

22. Har du någonsin försökt att sluta, minska eller kontrollera 
ditt spelande?     

 

23. Har det någonsin varit perioder om 2 veckor eller längre då 
du ägnat mycket tid åt att tänka på dina spelupplevelser, 
eller på att planera framtida spelsatsningar?     

 

24. Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller 
andra om hur mycket du spelar eller om hur mycket pengar 
du förlorat på spel?     

 

25. Har det någonsin varit en period då du, om du förlorat 
pengar på spel en dag, ofta har återvänt en annan dag för 
att vinna tillbaka det du förlorat?     

 

26. Har du någonsin spelat för att fly från personliga problem?      
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Del C TV- och datorspel 
Nu kommer några frågor om dina erfarenheter av datorspel som inte gäller spel om pengar. Med datorspel 
menar vi spel som spelas på dator, TV, Xbox, Playstation, Wii, Nintendo DS, surfplatta eller mobiltelefon - så 
länge det inte gäller spel om pengar. 
 

27. A) Hur ofta har du spelat datorspel de senaste 12 månaderna? 

 Dagligen, i mer än en timme 
 Dagligen, i upp till en timme 
 Varje vecka, men ej dagligen 
 Varje månad, men ej varje vecka 
 Mer sällan 
 Aldrig                   Gå till fråga 29 

 
 Vet inte                   Gå till fråga 29 

 

 B) Vilket eller vilka datorspel har du spelat oftast på under de senaste 12 månaderna? Nämn 
max tre spel 

 

 

28. A) Har du någon gång under de senaste 12 månaderna spelat på kasinospel, bingo eller 
kortspel online i något sammanhang där du inte behövt satsa pengar? 
Spel via mobil räknas också. 

 Ja 
 Nej                   Gå till fråga 29 

 

 Vet inte                  Gå till fråga 29 

 B) Spelade du på kasinospel, bingo eller kortspel online utan att satsa pengar via något socialt 
media som Facebook eller liknande? 

 Ja 
 Nej 

 

 Vet inte 

 C) Spelade du på kasinospel, bingo eller kortspel online utan att satsa pengar hos något 
spelföretag där du också kan spela för pengar? 

 Ja 
 Nej                    

 

 Vet inte 
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Del D Hälsa och trygghet 
 

29. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 
 Bra 
 Någorlunda 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 Vet inte 

30. Allt sammantaget, hur lycklig skulle du säga att du är nuförtiden, på en skala mellan 1 och 10? 
 Inte lycklig 

alls 
        Helt 

lycklig 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

             

31. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du... 

  Hela 
tiden 

För det 
mesta 

En del 
av tiden 

En liten 
del av 
tiden 

Inte alls Vet inte Vill ej 
svara 

a. … känt dig nervös?        

b. … känt hopplöshet?        

c. … känt dig rastlös eller orolig?        

d. … känt dig så deprimerad att 
inget har kunnat muntra upp 
dig?        

e. … känt att allt varit en 
ansträngning? 

       

f. … känt dig värdelös?        
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Nu kommer några frågor om alkohol. Med alkohol menas folköl, mellanöl, starköl, alkoholstark cider, vin, 
starkvin och sprit. Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. 

 
 

32. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? 

 Dagligen/nästan dagligen 
 Några gånger/vecka 
 En gång/vecka 
 Några gånger/månad 
 1 gång/månad 
 6-11 gånger 
 Mer sällan 

 
 Aldrig                  Gå till fråga 36 

 Vet inte                  Gå till fråga 36 

33. Hur många ”glas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol under de senaste 
12 månaderna? 

 1-2 glas 
 3-4 glas 
 5-6 glas 
 7-9 glas 
 10 eller fler 

 
 Vet inte 

34. Hur ofta dricker du sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle under de senaste 12 månaderna? 

 Dagligen eller nästan varje dag 
 Varje vecka 
 Varje månad 
 6-10 gånger  
 Mer sällan 
 Aldrig 

 
 Vet inte 
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35. Hur ofta har du druckit så mycket alkohol att du varit berusad, under de senaste 12 
månaderna? 

 Dagligen eller nästan dagligen 
 Några gånger/vecka 
 1 gång/vecka 
 2-3 gånger/månad 
 1 gång/månad 
 Någon eller några gånger per halvår 
 Mer sällan eller aldrig 

 
 Vet inte 

 

36. Har du någon gång blivit utsatt för fysiskt våld, under de senaste 12 månaderna? 

 Ja 
 Nej 

 
 Vet inte 

37. Har du någon gång blivit utsatt för hot om våld så att du blev rädd, under de senaste 12 
månaderna? 

 Ja 
 Nej 

 
 Vet inte 
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Del E Boende, ekonomi och livshändelser 

38. Vilken huvudsaklig sysselsättning har du haft under de senaste 12 månaderna? 
Markera det alternativ som gällt största delen av de senaste 12 månaderna 

 Anställd – tillsvidareanställd/tillfälligt anställd 
 Egen företagare 
 Hemarbetande/föräldraledig 
 Studerande 
 Arbetslös 
 Sjukskriven 
 Pensionär 

 
 Annat : 

 

Om du varken studerar eller har en anställning                Fortsätt till fråga 40. 

39. Har det hänt att du spelat om pengar på din arbetstid/under skoldagen, under de senaste 
12 månaderna? 

 Ja 
 Nej 

 
 Vet inte 

40. A) Bor du ensam eller delar du bostad med någon? 

 Bor ensam (inklusive studentboende men inte kollektiv)                  Gå till fråga 41 
 Delar bostad 

 B) Vilka personer ingår i ditt hushåll? 

  Ja Nej     

a. Make/maka/sambo/partner       

b.  Barn (egna eller andras) Fyll i antal:     

  Ja Nej     

c. Föräldrar/styvföräldrar       

d. Andra vuxna       
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41. Nu skulle jag vilja att du tänker på vad som har hänt i ditt liv under de senaste 12 månaderna. 

 Har du under de senaste 
12 månaderna varit med om: 

Ja Nej   Vet inte/ 
minns inte 

a. En närstående persons död?      

b. Skilsmässa eller separation?      

c. Juridiska svårigheter?      

d. Allvarligare skada eller sjukdom, som 
drabbat dig eller någon person som 
står dig nära? 

     

e. Giftermål eller inlett ett förhållande?      

f. Problem med ditt arbete, din chef eller 
dina överordnade? 

     

g. Pensionering?      

h. Graviditet eller tillökning i familjen?      

 
 

Ja, en klar 
förbättring 

Nej Ja, en klar 
försämring 

 Vet inte/ 
minns inte 

i. Stor förändring i din ekonomiska 
situation?      

 
 

Ja Nej   Vet inte/ 
minns inte 

j. Tagit lån eller gjort någon större 
investering? 

     

k. Ökat antal gräl med någon person 
som står dig nära? 

     

 
 

Ja, en klar 
förbättring 

Nej Ja, en klar 
försämring 

 Vet inte/ 
minns inte 

l. Större förändringar i 
boendeförhållanden (t.ex. 
renoveringar, flyttat) 

     

m. Större förändringar i 
arbetsförhållanden (t.ex. arbetslöshet, 
nytt arbete, studier) 

     



 
                                                                     
 

   

 

42. Finns det någon i din närhet som – så vitt du vet – har eller har haft problem med spel om 
pengar? 

 Ja, en person 
 Ja, flera personer 

 
 Nej 
 Vet inte  

43. A) Har du någon gång under de senaste 12 månaderna funderat på att söka hjälp för egna 
problem med spel om pengar? 

 Ja 

 Nej 
 Vet inte 

 B) Sökte du hjälp? 

 Ja  
 Nej 

44. Har du något ytterligare som du vill framföra är du välkommen att skriva det här: 

 

 

 

 

 

 

 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

Gå till fråga 44
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Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna  Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

Dina svar är skyddade
Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. 
Resultaten redovisas på gruppnivå, och ingen kommer att kunna se vad någon enskild 
person svarat. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de uppgifter 
du lämnar är skyddade av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,  24 kap 8 §). 

I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur information om dig får behandlas. 
Folkhälsomyndigheten är ansvarig för uppgifter om dig som samlas in i den här studien. 
Personuppgiftslagen gäller även sådana uppgifter som redan finns i Statistiska central -
byråns register och som vi kommer att använda i studien. Enligt personuppgiftslagen kan 
du till exempel ansöka om att få ett utdrag om uppgifter som finns i register om dig och 
få eventuella felaktigheter rättade. 

Kontaktuppgifter till Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån hittar du nederst 
på denna sida.

Denna information finns att läsa på www.folkhalsomyndigheten.se på följande språk: 
engelska, spanska, arabiska, jiddisch, finska, nordsamiska, thai, meänkieli, somaliska, 
persiska, polska, romani. På vår webbplats www.folkhalsomyndigheten.se hittar du mer 
information om vad vi gör på Folkhälsomyndigheten.

Vill du prata med någon  
om spelproblem?
Kontakta Stödlinjen om du är orolig för 
ditt eget eller någon annans spelande. 

Telefon: 020-81 91 00 

Webbplats: www.stodlinjen.se

Du får där direkt kontakt med utbildad 
personal som har tystnadsplikt.

Kontakta oss gärna
Jag kan berätta mer om intervjun:  
Kennerth Andersson  
Tfn: 019-17 69 32  
kennerth.andersson@scb.se 

Jag kan berätta mer om undersökningen: 
Elisabeth Jonsson Svedberg 
Tfn: 010-205 28 45 
elisabeth.jonsson.svedberg@folkhalsomyndigheten.se
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