
 
 
 
 
Vecka 

 Monitormätningarna 

2018 Frågeformulär 

 

 1  10  19  28  37  46 
 2  11  20  29  38  47 
 3  12  21  30  39  48 
 4  13  22  31  40  49 
 5  14  23  32  41  50 
 6  15  24  33  42  51 
 7  16  25  34  43  52 
 8 
 9 

 17 
 18 

 26  35 
 27  36 

 44 
 45 

 53 

 
Veckodag: 
 Måndag 

  

 Fredag 

  

 Tisdag 
 Onsdag 
 Torsdag 

  Lördag 

 Söndag 

  

 

Veckodag igår: 

 Måndag 
 Tisdag 
 Onsdag 
 Torsdag 

 
 Fredag 
 Lördag 

 Söndag 

 
 

Notera kön. 
 Man 
 Kvinna 

 
Allra först en fråga om dig själv. Vilket år är du född? 
 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
Och vilken månad det året 
 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
Först några frågor om dina eventuella resor utomlands. Har Du varit utomlands någon gång under de senaste 30 
dagarna? 

Även dagsresor till t.ex. Danmark och Finland räknas. 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 



Hur många gånger har du varit utomlands de senaste 30 dagarna? 
 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 

Vilket färdmedel använde du vid din senaste inresa till Sverige? 
 Bil 

 Båt 
 Flyg 

 Tåg 
 Buss 
 Lastbil 
 Cykel 
 Annat, vad?   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Åkte du med något fordon på båten, exempelvis bil eller buss? 
 Ja, bil 
 Ja,buss 
 Ja, annat fordon 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Tog du med dig hem något av följande i samband med din senaste utlandsresa? 
 

 Ja Nej Osäker, vet ej Ej svar 
alkohol     
cigaretter     
snus     

 
 
 

Du svarade tidigare att du inte tagit med dig hem alkohol vid din senaste utlandsresa. Tog du med dig hem 
alkohol vid din näst senaste resa? 

 Ja 
 Nej 

 
 

Du svarade tidigare att du inte tagit med dig hem alkohol vid din senaste utlandsresa. Tog du med dig hem 
alkohol vid någon av de övriga gångerna du rest? 

 Ja 
 Nej 



Tog du med dig alkoholen själv eller tillsammans med andra, t.ex. din sambo eller partner? 
 Ensam 
 Tillsammans med andra 
 Vet ej/ej svar 

 
Kan du avgöra hur mycket ni tog med tillsammans? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
Hur många vuxna, inklusive dig själv, var ni som tog med den alkoholen tillsammans? 

 Två personer 
 Tre personer 
 Fyra personer 
 Fem personer 
 Sex personer 
 Sju personer 
 Åtta eller fler personer 

 Kan ej avgöra/Vet ej/Ej svar 
 
 

Fortfarande senaste gången du/ni kom hem från en utlandsresa, i vilket land köpte du/ni dessa drycker? I vilket 
land låg flygplatsen där du /ni köpte dessa drycker? Från vilket land påbörjades resan till Sverige? 

 Danmark 
 Tyskland 
 Finland 
 Estland/Lettland/Litauen 
 Polen 
 Spanien 

 Frankrike 

 Övriga EU 

 Land utanför EU 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Vilka alkoholdrycker tog du/ni med den senaste gången du/ni kom hem från en utlandsresa? 
 Vin 
 Starkvin 

 Starköl 
 Sprit 

 Starkcider eller alkoläsk 
 Vet ej/Ej svar 

 

Vid det senaste tillfället du/ni tog med er alkohol hem från utlandet, i vilket land köpte du/ni dessa drycker? 
 Danmark 
 Tyskland 
 Finland 
 Estland/Lettland/Litauen 
 Polen 

 Spanien 
 Frankrike 
 Övriga EU 

 Land utanför EU 
 Vet ej/ej svar 



Vilka alkoholdrycker tog du/ni med er vid det senaste tillfället ni tog med er alkohol hem från utlandet? 
 Vin 
 Starkvin 

 Starköl 
 Sprit 

 Starkcider eller alkoläsk 
 Vet ej/Ej svar 

 

Hur mycket vin tog du/ni med? 
 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starkvin tog du/ni med? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 



70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starköl tog du/ni med? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 



Du nämnde att du hade med dig öl senaste gången du reste in till Sverige. Kan du ange hur mycket av ölet som 
var svenska märken? Jag kan räkna upp de vanligaste svenska märkena om du vill. OM JA: Åbro, Spendrups, 
Bellman, Pistonhead, Crocodile, Eriksberg, Falcon, Mariestads, Millennium, Norrlands, Pripps, Småland Øl, 
Sofiero, Stockholm, Grängesberg och märket Svenskt starköl. 

 
 Allt öl var svenska märken 

 Inget öl var svenska märken 
 Annat svar uttryckt i liter   
 Annat svar uttryckt i procent_   

 Vet ej om det var svenska märken med 
 Vill ej svara 

 
 

Hur mycket sprit tog du/ni med? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk tog du/ni med? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 



25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 

Du har nu fått svara på frågor om den alkohol du förde med dig vid din senaste resa. Tog du med dig alkohol 
vid den näst senaste resan? 

 Ja 
 Nej 

 
Du har nu fått svara på frågor om den alkohol du förde med dig vid din senaste resa. Tog du med dig någon 
alkohol de övriga gångerna du reste under de senaste 30 dagarna? 

 Ja. Hur många gånger?   
 Nej 

 
 

Du svarade tidigare att du tagit med dig hem cigaretter vid din senaste utlandsresa. Tog du med dig cigaretterna 
själv eller tillsammans med andra, t.ex. din sambo eller partner? 

 Ensam 
 Tillsammans med andra 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Kan du avgöra hur många paket eller limpor cigaretter ni tog med tillsammans? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 



Hur många vuxna, inklusive dig själv, var ni som tog med dessa cigaretter tillsammans? 

 Två personer 
 Tre personer 
 Fyra personer 
 Fem personer 
 Sex personer 
 Sju personer 
 Åtta eller fler personer 

 Kan ej avgöra/Vet ej/Ej svar 
 
 

Hur många paket eller limpor cigaretter hade du/ni med er till Sverige den senaste gången? 
 

Antal paket:    
Antal limpor:    
Annan förpackning:  

 

 
 

Du svarade tidigare att du tagit med dig hem snus vid din senaste utlandsresa. Tog du med dig snus själv eller 
tillsammans med andra, t.ex. din sambo eller partner? 

 Ensam 
 Tillsammans med andra 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Kan du avgöra hur många dosor snus ni tog med tillsammans? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många vuxna, inklusive dig själv, var ni som tog med detta snus tillsammans? 

 Två personer 
 Tre personer 
 Fyra personer 
 Fem personer 
 Sex personer 
 Sju personer 
 Åtta eller fler personer 

 Kan ej avgöra/Vet ej/Ej svar 



Hur många dosor snus hade du/ni med er hem? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Har du handlat alkoholdrycker på Systembolaget, eller på något av deras utlämningsställen, någon gång under 
de senaste 30 dagarna? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många gånger har du gjort det under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

Var det du själv som köpte alkoholen senaste gången du handlade? 

 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Behövde du visa legitimation? 

 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Visade du legitimation? 

 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Visade du legitimation självmant? 

 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Blev du ombedd att visa legitimation? 

 Ja 
 Nej 



 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Vilka alkoholdrycker handlade du den senaste gången du handlade på Systembolaget eller utlämningsställe? 
Köpte du ... 

 Vin 
 Starkvin 

 Starköl 
 Sprit 

 Starkcider eller alkoläsk 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur mycket vin köpte du? 

 Antal cl/liter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starkvin köpte du? 

 Antal cl/liter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 



20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starköl köpte du? 

 Antal cl/liter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 



Hur mycket sprit köpte du? 

 Antal cl/liter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk köpte du? 

 Antal cl/liter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 



500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Nu kommer några frågor om köp av alkohol på Internet. Frågorna gäller inte några beställningar eller köp hos 
systembolaget via Internet. Har du, under de senaste 30 dagarna, beställt alkohol via internet eller telefon för 
leverans till dig i Sverige. Vi menar inte alkohol som du själv eller någon annan fört in till Sverige i samband 
med någon resa. 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Ej svar 

 
 
 

Hur många gånger har du gjort detta under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Vilka alkoholdrycker beställde du den senaste gången du gjorde en beställning? 
Beställde du ... 

 Vin 
 Starkvin 

 Starköl 
 Sprit 

 Starkcider eller alkoläsk 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur mycket vin beställde du? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 



50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starkvin beställde du? 
 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket starköl beställde du? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 



20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Hur mycket sprit beställde du? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 



Hur mycket starkcider eller alkoläsk beställde du? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Nu följer några frågor om köp av smugglad alkohol. Med smugglad menar vi alkoholdrycker som någon fört in i 
Sverige i syfte att sälja vidare för att tjäna pengar på det. 

 
Har du köpt något smuggelvin under de senaste 30 dagarna? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många gånger har du köpt smuggelvin under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur mycket smuggelvin köpte du senaste gången? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 



20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Har du i din tur sålt vidare något av detta smuggelvin i Sverige med syfte att tjäna pengar på detta? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Ungefär hur mycket av detta vin sålde du? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 



300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Har du köpt något smuggelöl under de senaste 30 dagarna? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur många gånger har du köpt smuggelöl under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur mycket smuggelöl köpte du senaste gången? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 



Av den öl du köpte den senaste gången, hur mycket av ölen var svenska märken? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Av all smuggelöl du köpte senaste gången, har du i din tur sålt vidare något av detta i Sverige med syfte att 
tjäna pengar på det? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur mycket av smuggelölen sålde du vidare? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 



37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Har du köpt något smuggelcider under de senaste 30 dagarna? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur många gånger har du köpt smuggelcider under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur mycket smuggelcider köpte du senaste gången? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar 
(1 liter) 

 
 

150 cl-förpackningar  
 



300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Har du i din tur sålt vidare något av denna smuggelcider i Sverige med syfte att tjäna pengar på det? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur mycket av smuggelcidern sålde du vidare? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar (1 liter)  
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 



Har du köpt smuggelsprit under de senaste 30 dagarna? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många gånger har du köpt smuggelsprit under de senaste 30 dagarna? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur mycket smuggelsprit köpte du senaste gången? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar (1 liter)  
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 
 
 

Har du i din tur sålt vidare något av denna smuggelsprit i Sverige med syfte att tjäna pengar på detta? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 



Ungefär hur mycket av denna sprit sålde du vidare? 

 Antal centiliter 

 Förpackningstorlek 
5 cl-förpackningar  

 

10 cl-förpackningar  
 

20 cl-förpackningar  
 

25 cl-förpackningar  
 

27,5 cl-förpackningar  
 

33 cl-förpackningar  
 

35 cl-förpackningar  
 

37,5 cl-förpackningar  
 

50 cl-förpackningar  
 

70 cl-förpackningar  
 

75 cl-förpackningar  
 

100 cl-förpackningar (1 liter)  
 

150 cl-förpackningar  
 

300 cl-förpackningar (3 liter)  
 

500 cl-förpackningar (5 liter)  
 

1 Flak, 24 burkar, 33 centiliters    
1 Flak, 24 burkar, 50 centiliters    
Annan förpackningsstorlek (antal)  

 

Hur många centiliter rymde förpackningen/förpackningarna? 
 
 

Nu kommer några frågor om hemtillverkning av vin och öl 
 

Har du själv någon gång under de senaste 30 dagarna färdigställt och tappat upp hemtillverkat vin eller öl? 
 
 

 htillv_a - Vin? htillv_b - Öl? 
Ja   
Nej   
Vet ej/Ej svar   

 
 

Ungefär hur många liter vin blev färdigt? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Ungefär hur många liter öl blev färdigt? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 



Har du någon gång under de senaste 30 dagarna handlat cigaretter i affär, kiosk eller liknande i Sverige som 
kostat 45 kronor eller mer. Vi menar inte cigaretter som du tror eller vet är smuggelcigaretter. 

 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Hur många gånger de senaste 30 dagarna har du köpt sådana cigaretter? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många paket eller limpor cigaretter köpte du den senaste gången? 
 

Antal paket:    
Antal limpor:    
Annan förpackning:  

 

 
 

Har du någon gång de senaste 30 dagarna, i Sverige köpt cigaretter som du tror eller vet är smuggelcigaretter? 
Med smuggelcigaretter menar vi cigaretter som någon fört in i Sverige i syfte att sälja vidare för att tjäna pengar 
på det. 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur många gånger de senaste 30 dagarna har du köpt sådana smuggelcigaretter? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur många paket eller limpor cigaretter köpte du den senaste gången? 
 

Antal paket:    
Antal limpor:    
Annan förpackning:  

 

 
 
 

Den senaste gången, hur mycket betalade du totalt för dessa paket, limpor och annan förpackning 
smuggelcigaretter? 

 Notera   
 Vet ej/Ej svar 



Sålde du vidare några av dessa cigaretter i Sverige i syfte att tjäna pengar på det? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Ungefär hur många av dessa cigaretter sålde du vidare? 
 

Antal paket:    
Antal limpor:    
Antal cigaretter:    
Annat svar:    

 
 
 

Nu kommer några frågor om dina alkoholvanor. Med alkohol menar vi folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin, 
starkvin eller sprit. Hur ofta har Du, under de senaste 30 dagarna, druckit minst ett glas av något som innehåller 
alkohol? 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Hur ofta har du druckit folköl under de senaste 30 dagarna? 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 



När Du druckit folköl, ungefär hur mycket dricker du då? 

 burkar 
 flaskor 
 glas 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de burkar med folköl som du dricker ha? 

 33 cl 
 50 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de flaskor med folköl som du dricker ha? 

 33 cl 
 45-50 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de glas med folköl som du dricker ha? 

 Små glas (ca 20 cl) 
 Stora glas (ca 40 cl) 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Hur ofta har du druckit starköl under de senaste 30 dagarna? 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
När Du druckit starköl, ungefär hur mycket dricker du då? 

 burkar 
 flaskor 
 glas 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de burkar med starköl som du dricker ha? 

 33 cl 
 50 cl 



 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de flaskor med starköl som du dricker ha? 

 33 cl 
 50 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de glas med starköl som du dricker ha? 

 ca 20 cl 
 ca 40 cl 

 Annan mängd 
 Vet ej/ej svar 

 
 
 

Hur ofta har du druckit vin under de senaste 30 dagarna? 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 

När Du druckit vin, ungefär hur mycket dricker du då? 

 halvflaskor (37,5 cl) 
 helflaskor (75 cl) 
 glas 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Hur mycket vin brukar de glas som du dricker innehålla? 

 Ca 15 cl 
 Ca 10 cl 
 Ca 5 cl 
 Annan storlek. 
 Vet ej/ej svar 



Hur ofta har du druckit starkcider eller alkoläsk, under de senaste 30 dagarna? 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
När Du druckit starkcider eller alkoläsk, ungefär hur mycket dricker du då? 

 burkar 
 flaskor 
 glas 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de burkar med starkcider eller alkoläsk som du dricker ha? 

 27,5 cl 
 33 cl 
 50 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
Vilken storlek brukar de flaskor med starkcider eller alkoläsk som du dricker ha? 

 27,5 cl 
 33 cl 
 50 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk brukar de glas som du dricker innehålla? 

 ca 20 cl 
 ca 40 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 

 
 
 

Hur ofta har du druckit starkvin under de senaste 30 dagarna? 

Med starkvin menar vi t.ex. martini, portvin, sherry och starkvinsglögg. 

 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 



 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

När Du druckit starkvin, ungefär hur mycket dricker du då? 

 halvflaskor (37,5 cl) 
 helflaskor (75 cl) 
 glas 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Hur mycket starkvin brukar de glas med som du dricker innehålla? 
 Ca 15 cl 
 Ca 10 cl 
 Ca 5 cl 

 Annan storlek. Ange mängden starkvin i glasen i centiliter (100 centiliter = 1 liter) 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Hur ofta har du druckit sprit under de senaste 30 dagarna? 
 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 

När Du druckit sprit, ungefär hur mycket dricker du då? 
 halvflaskor (35 cl) 
 helflaskor (70 cl) 
 glas (drinkar/snapsar) 
 centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
Hur mycket sprit brukar de glas (/snapsar/drinkar) som du dricker innehålla 
 4 cl 
 6 

 Annan mängd 
 Vet ej/ej svar 



Hur ofta under de senaste 30 dagarna har Du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol så att det motsvarar 
minst 6 stora burkar folköl, 4 stora burkar starköl eller starkcider, en flaska vin (75 centiliter) eller 5 snapsglas 
sprit (25 centiliter). Räkna även tillfällen då Du kombinerat olika drycker så att det blivit motsvarande mängd 
alkohol. 

 

Har det hänt ... 
 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Hur ofta har du druckit hembränd sprit under de senaste 30 dagarna? 
 I stort sett varje dag 
 4-5 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 Ungefär 5-6 gånger/30 dgr 

 En gång i veckan 

 Ungefär 2-3 gånger/30 dgr 

 Ungefär en gång/30 dgr 
 Aldrig 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

När Du druckit hembränd sprit, ungefär hur mycket dricker du då? 
 Halvflaskor om 35 cl 
 Helflaskor om 70 cl 
 Glas/snapsar/drinkar 
 Centiliter 
 Vet ej/ej svar 

 
 

Hur mycket hembränd sprit brukar de glas/snapsar/drinkar som du dricker innehålla? 

 2 cl 
 4 cl 
 6 cl 
 8 cl 
 Annan storlek 
 Vet ej/ej svar 



Nu följer en fråga om din alkoholkonsumtion igår. Drack du någon alkohol igår. 
 Ja 
 Nej 

 
Vad drack du? 
 Sprit 
 Vin 
 Starkvin 

 Starköl 
 Starkcider 

 Folköl 

 
Nu kommer några frågor om dina tobaksvanor: Har du de senaste 30 dagarna rökt minst en cigarett? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
Har du under de senaste 30 dagarna rökt cigaretter dagligen? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många cigaretter har du rökt i genomsnitt per dag? 
 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många cigaretter har du rökt i genomsnitt per vecka? 
 Notera   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Nu kommer några frågor om e-cigaretter. Med e-cigarett menas en elektronisk cigarett som omvandlar vätska 
till vattenånga som man andas in. (Extra information vid behov: Att använda e-cigarett kallas för att man 
vejpar. E-cigarett kallas även för el-cigarett.) 

 
Har du under de senaste 30 dagarna använt e-cigaretter någon gång? 
 Ja 
 Nej 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Har du under de senaste 30 dagarna använt e-cigaretter dagligen? 
 Ja 
 Nej 



 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
Har du under de senaste 30 dagarna… 

 

 Ja Nej Osäker, vet ej Ej svar 

använt e-cigaretter med nikotin?     
använt e-cigaretter utan nikotin?     

 
 

Har du under de senaste 30 dagarna använt snus? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 
 

Har du under de senaste 30 dagarna snusat dagligen? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 
 

 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många dosor har du snusat i genomsnitt per vecka? 
 Notera,   
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Nu kommer några frågor om dig själv. Vad har Du för sysselsättning just nu? 

 Egen företagare 

 Är anställd 
 Hemarbetande 
 Studerande 
 Värnpliktig 

 Arbetslös 

 Ålderspensionär 

 Sjukpensionär (Har Sjukersättning) 

 Förtidspensionär 

 Annat, nämligen   
 Vet ej/ej svar 

 
 

Studerar du vid en högskola eller ett universitet? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 



Vilken utbildning är den högsta du fullföljt? 
 Folkskola 
 Grundskola/enhetsskola 
 Realskola 
 Flickskola 
 Fackskola/yrkesskola 
 2-årig gymnasieskola 

 3-4 årigt Gymnasium 

 Högskola/Universitet 

 Folkhögskola 
 Ej svar 

 
 

Har du en akademisk examen som motsvarar minst tre års heltidsstudier? 

 Ja motsvarande 3 års heltidsstudier. 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 

 
 

Kommer din taxerade inkomst under 2018 att över- eller understiga 246 000 kronor? 

 Överstiga 246 000 kronor (20 500 kr/månad eller mer) 

 Understiga 246 000 kronor (upp till 20 499 kr/månad) 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Kommer din taxerade inkomst under 2018 att över- eller understiga 469 000 kronor? 

 Överstiga 469 000 kr (39 058 kr/månad eller mer) 

 Understiga 469 000 kr (upp till 39 057 kr/månad) 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 
 

Kommer din taxerade inkomst under 2018 att över- eller understiga 494 000 kronor? 

 Överstiga 494 000 (41 192 kr/månad eller mer) 

 Understiga 494 000 (upp till 41 191 kr/månad) 

 Osäker, vet ej 
 Ej svar 

 

Nu följer några frågor om var du och din mamma och pappa är födda. Vi börjar med dig. 

I vilket land är du född? 
I vilket land är din mamma född? 



I vilket land är din pappa född? 
 
 
 

  
Du 

 
Din mamma 

 
Din pappa 

Sverige    
Annat nordiskt land    
Europeiskt land utanför norden    
Asien    
Afrika    
Nordamerika    
Sydamerika    
Oceanien    
Annat land, nämligen (Öppen)      

 


