
Frågeformulär Monitormätningarna 2023 
Välkommen till Monitormätningarna som bland annat handlar om alkohol och tobak. Det är viktigt att du är med 
även om du inte använder alkohol och tobak. Du är slumpmässigt utvald att delta och dina svar behandlas 
konfidentiellt. 

Mätningarna genomförs av CAN och har pågått sedan år 2000. De finansieras av Systembolaget och 
Socialdepartementet. Mer information finns på www.can.se/undersokningar/monitormatningarna/  

Stort tack för att du vill vara med. Starta enkäten med pilen nedan. 

Som ett led i vår kvalitetssäkring kan du bli ombedd att bekräfta några av de svar du lämnar. 

Genom att starta undersökningen så samtycker du till att vi behandlar personuppgifter och de svar du lämnar på 
frågorna i undersökningen. När undersökningen är avslutad raderas dina personuppgifter och svaren hanteras endast 
i anonymiserad form. 

 

Allra först en fråga om dig själv. Vilket år är du född? 

Ange med fyra siffror.

Och vilken månad det året? 

Är du…. 

Ange ditt juridiska kön 
 

 Man (1) 
 Kvinna (2) 

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

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Hur många gånger har du varit utomlands de senaste 30 dagarna? 

 

Hur många dagar var du utomlands under de senaste 30 dagarna?   
 

Räkna även med dagar för utresa och hemresa 
Antal dagar: 

Hur många dagar var du totalt sett utomlands under de senaste 30 dagarna?  
 

Räkna även med dagar för utresa och hemresa 
Antal dagar: 

Vilket transportmedel använde du vid din senaste inresa till Sverige? 



 Bil (1) 
 Båt (2) 
 Flyg (3) 
 Tåg (4) 

 Buss (5) 
 Lastbil (6) 
 Cykel (7) 
 Annat (8)

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

 Ja, bil (1) 
 Ja, buss (2) 
 Ja, annat fordon (3) 
 Nej (4) 

Var i Sverige kom du in vid din senaste inresa? 
 

 Ystad (1) 
 Trelleborg (2) 
 Helsingborg (3) 
 Malmö (4) 
 Göteborgsområdet (5) 
 Stockholm, ex. Värtahamnen, Slussen (6) 

 Kapellskär (7) 
 Grisslehamn (8) 
 Norrlandskusten mot Finland, ex. Haparanda (9) 
 Gränsen mot Norge, ex. Strömstad (10) 
 Annat svar, vad? (11)____________ 
 Vet ej/ej svar (12) 

 

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

 Ja (1) Nej (2) 
Alkohol (Res1a)   
Cigaretter (Res1b)   
Snus (Res1c)   

Tog du med dig alkoholen själv eller tillsammans med andra, t.ex. din sambo eller partner? 

 Ensam (1) 
 Tillsammans med andra (2) 
 

Kan du avgöra hur mycket ni tog med tillsammans? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 

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

 Två personer (1) 
 Tre personer (2) 
 Fyra personer (3) 
 Fem personer (4) 

 Sex personer (5) 
 Sju personer (6) 
 Åtta eller fler personer (7) 
 Kan ej avgöra (8)

Senaste gången du/ni kom hem från en utlandsresa, i vilket land köpte ni alkoholen? Om flera länder, i vilket 
land köpte ni den största mängden alkohol? 

 

 Danmark (1) 
 Tyskland (2) 

 Finland (3) 
 Estland/Lettland/Litauen (4) 



 Polen (5) 
 Spanien (6) 
 Frankrike (7) 

 Övriga EU * (8) 
 Land utanför EU (9) 
 Vet ej (10)

 

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

 

 Vin (1) 
 Starkvin * (2) 
 Starköl (3) 
 Sprit (4) 
 Starkcider eller alkoläsk (5) 

ib2 

* Med starkvin menar vi t.ex. portvin, sherry och madeira  
 

Hur mycket vin tog du/ni med er hem från utlandet? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor eller tetra, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter (tex. bag in box), antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

Hur mycket starkvin tog du/ni med er hem från utlandet? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 

Hur mycket starköl tog du/ni med er hem från utlandet? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

Du nämnde att du hade med dig öl vid det senaste tillfället ni tog med alkohol hem till Sverige. Kan du ange 
hur mycket av ölet som var svenska märken?    
 

 Allt öl var svenska märken (100 %) (1) 
 Ungefär hälften av ölet var svenska märken (50 %) (7) 
 Inget öl var svenska märken (0 %) (2) 
 Annan mängd i procent (4)____________ 



 Vet ej om det var svenska märken med (5) 
 

Hur mycket sprit tog du/ni med er hem från utlandet? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

35 cl flaskor, antal: (7) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
70 cl flaskor, antal: (9) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter flaskor, antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 
 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk tog du/ni med er hem från utlandet? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

27,5 cl burkar eller flaskor, antal: (5) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

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 (1) 
 Tillsammans med andra (2) 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

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

 Två personer (1) 
 Tre personer (2) 
 Fyra personer (3) 
 Fem personer (4) 

 Sex personer (5) 
 Sju personer (6) 
 Åtta eller fler personer (7) 
 Kan ej avgöra (8)

 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal paket: (1) ______________________________ 
Antal limpor: (2) ______________________________ 

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 (1) 



 Tillsammans med andra (2) 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

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

 Två personer (1) 
 Tre personer (2) 
 Fyra personer (3) 
 Fem personer (4) 

 Sex personer (5) 
 Sju personer (6) 
 Åtta eller fler personer (7) 
 Kan ej avgöra (8)

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 

Har du handlat alkoholdrycker från Systembolaget, deras ombud eller via deras hemleverans, någon gång 
under de senaste 30 dagarna? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Hur många gånger har du handlat på Systembolaget under de senaste 30 dagarna? 

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal gånger: (1) ______________________________ 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Behövde du visa legitimation? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Visade du legitimation? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Visade du legitimation självmant? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Vilka alkoholdrycker handlade du den senaste gången du handlade från Systembolaget, deras ombud eller 
via deras hemleverans? 

 Vin (1) 
 Starkvin * (2) 



 Starköl (3) 
 Sprit (4) 
 Starkcider eller alkoläsk (5) 

ib3 

* Med starkvin menar vi t.ex. portvin, sherry och madeira  

Hur mycket vin köpte du senaste gången du handlade på Systembolaget? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor eller tetra, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter (tex. bag in box), antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

Hur mycket starkvin köpte du senaste gången du handlade på systembolaget? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 

Hur mycket starköl köpte du senaste gången du handlade på Systembolaget? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

Hur mycket sprit köpte du senaste gången du handlade på Systembolaget? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

35 cl flaska, antal: (7) ______________________________ 
50 cl flaska, antal: (8) ______________________________ 
70 cl flaska, antal: (9) ______________________________ 
1 liter flaska, antal: (11) ______________________________ 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk köpte du senaste gången du handlade på Systembolaget? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

27,5 cl burkar eller flaskor, antal: (5) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

Har du under de senaste 30 dagarna beställt alkoholdrycker från Systembolagets onlinebutik? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 



 Vet ej (3) 
 Ej svar (4) 

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

  (1)____________ 
 Vet ej (2) 
 Ej svar (3) 

Vid hur många av dessa onlinebeställningar valde du hemleverans? 

  (1)____________ 
 Vet ej (2) 
 Ej svar (3) 

Nu följer frågor som inte gäller onlinebeställningar från Systembolaget. Har du, under de senaste 30 
dagarna, beställt alkohol via brev, telefon eller internet 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 (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal gånger: (1) ______________________________ 

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

Du kan välja flera svarsalternativ 
 

 Vin (1) 
 Starkvin * (2) 
 Starköl (3) 
 Sprit (4) 
 Starkcider eller alkoläsk (5) 

ib4 

* Med starkvin menar vi t.ex. portvin, sherry och madeira  
 

Hur mycket vin beställde du senaste gången du gjorde en beställning? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor eller tetra, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter (tex. bag in box), antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 



Hur mycket starkvin beställde du senaste gången du gjorde en beställning? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 
 

Hur mycket starköl beställde du senaste gången du gjorde en beställning? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 
 

Hur mycket sprit beställde du senaste gången du gjorde en beställning? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

35 cl flaskor, antal: (7) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
70 cl flaskor, antal: (9) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter flaskor, antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

Hur mycket starkcider eller alkoläsk beställde du senaste gången du gjorde en beställning? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

27,5 cl burkar eller flaskor, antal: (5) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

Nu följer 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 (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal gånger: (1) ______________________________ 



Hur mycket smuggelvin köpte du senaste gången? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor eller tetra, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter (tex. bag in box), antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Ungefär hur mycket av detta vin sålde du? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

37,5 cl flaskor, antal: (18) ______________________________ 
75 cl flaskor, antal: (10) ______________________________ 
1 liter flaskor eller tetra, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter (tex. bag in box), antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

Har du köpt något smuggelöl under de senaste 30 dagarna? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal gånger: (1) ______________________________ 

Hur mycket smuggelöl köpte du senaste gången? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Hur mycket av smuggelölen sålde du vidare? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 



Har du köpt något smuggelcider under de senaste 30 dagarna? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 

Hur mycket smuggelcider köpte du senaste gången? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

27,5 cl burkar eller flaskor, antal: (5) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Hur mycket av smuggelcidern sålde du vidare? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

27,5 cl burkar eller flaskor, antal: (5) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (6) ______________________________ 
50 cl burkar eller flaskor, antal: (8) ______________________________ 
Flak 24 x 33 cl, antal: (16) ______________________________ 
Flak 24 x 50 cl, antal: (17) ______________________________ 

Har du köpt smuggelsprit under de senaste 30 dagarna? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Hur mycket smuggelsprit köpte du senaste gången? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

35 cl flaskor, antal: (7) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
70 cl flaskor, antal: (9) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter flaskor, antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 

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

 Ja (1) 



 Nej (2) 

Ungefär hur mycket av denna sprit sålde du vidare? 

Svara så nära du kan utifrån de förvalda förpackningarna. 
 

35 cl flaskor, antal: (7) ______________________________ 
50 cl flaskor, antal: (8) ______________________________ 
70 cl flaskor, antal: (9) ______________________________ 
1 liter flaskor, antal: (11) ______________________________ 
1,5 liter flaskor, antal: (12) ______________________________ 
3 liter (tex. bag in box), antal: (13) ______________________________ 
 

Nu kommer 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 - Hemtillverkat vin? htillv_b - Hemtillverkat öl? 
Ja (1)   
Nej (2)   
 

Ungefär hur många liter vin blev färdigt? 

Ungefär hur många liter öl blev färdigt? 

Har du någon gång under de senaste 30 dagarna handlat cigaretter i affär, kiosk eller liknande i Sverige? 

Cigaretter som kostat 48 kronor eller mer. Vi menar inte cigaretter som du tror eller vet är smuggelcigaretter.  
 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal paket: (1) ______________________________ 
Antal limpor: (2) ______________________________ 
 

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 (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 



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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

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

Om du är osäker ange ett ungefärligt svar. 
 

Antal paket: (1) ______________________________ 
Antal limpor: (2) ______________________________ 
 

Den senaste gången, hur mycket betalade du totalt för dessa limpor/smuggelcigaretter? 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Ungefär hur många av dessa cigaretter sålde du vidare? 

Antal paket: (1) ______________________________ 
Antal limpor: (2) ______________________________ 
 

Nu kommer 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 (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

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

Folköl har en alkoholhalt från 2,8% till 3,5% och säljs i livsmedelsbutiker.  

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

 

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

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 

50 cl burkar eller flaskor, antal: (1) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (2) ______________________________ 
40 cl glas, antal: (3) ______________________________ 
20 cl glas, antal: (4) ______________________________ 

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

 I stort sett varje dag (1)  4-5 gånger i veckan (2) 



 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 
 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 

 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

 

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

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 

50 cl burkar eller flaskor, antal: (1) ______________________________ 
33 cl burkar eller flaskor, antal: (2) ______________________________ 
40 cl glas, antal: (3) ______________________________ 
20 cl glas, antal: (4) ______________________________ 
 

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

 

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

 

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

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 
 10 cl motsvarar 1 dl 
 

Antal hel flaska (75 cl): (1) ______________________________ 
Antal halv flaska (37,5 cl): (2) ______________________________ 
Antal glas med 20 cl vin: (3) ______________________________ 
Antal glas med 15 cl vin: (4) ______________________________ 
Antal glas med 10 cl vin: (5) ______________________________ 

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

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

 

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

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 

Antal 50 cl burk eller flaska: (1) ______________________________ 
Antal 33 cl burk eller flaska: (2) ______________________________ 
Antal 27,5 cl burk eller flaska: (3) ______________________________ 
Antal glas 40 cl: (4) ______________________________ 



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

Med starkvin menar vi t.ex. portvin, sherry och madeira.  
 

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

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

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 
 10 cl motsvarar 1 dl 

Antal halv flaska (37,5 cl): (1) ______________________________ 
Antal glas med 15 cl starkvin: (2) ______________________________ 
Antal glas med 10 cl starkvin: (3) ______________________________ 
Antal glas med 5 cl starkvin: (4) ______________________________ 

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

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)

 

När du druckit sprit, ungefär hur mycket dricker du då? 

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 

Antal snaps eller drink med 10 cl sprit (1) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 6 cl sprit (2) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 5 cl sprit (3) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 4 cl sprit (4) ______________________________ 
 

Hur ofta under de senaste 30 dagarna har du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol så att det motsvarar 
minst en hel flaska vin? 

Räkna även tillfällen då du kombinerat olika drycker så att det blivit motsvarande mängd alkohol. 
 

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8) 

Hur ofta har du druckit hembränd sprit under de senaste 30 dagarna? 

 I stort sett varje dag (1) 
 4-5 gånger i veckan (2) 
 2-3 gånger i veckan (3) 
 5-6 gånger under de senaste 30 dagarna (9) 
 1 gång i veckan (4) 

 2-3 gånger under de senaste 30 dagarna (5) 
 1 gång under de senaste 30 dagarna (6) 
 Aldrig (7) 
 Vet ej (8)



 

När du druckit hembränd sprit, ungefär hur mycket dricker du då? 

Svara så nära som möjligt utifrån nedanstående alternativ. Du kan välja flera svarsalternativ.  
 

Antal snaps eller drink med 10 cl sprit: (1) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 6 cl sprit: (2) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 5 cl sprit: (3) ______________________________ 
Antal snaps eller drink med 4 cl sprit: (4) ______________________________ 

Nu följer en fråga om din alkoholkonsumtion igår. Drack du någon alkohol igår, ^f('yesterday')^? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 

Nu kommer frågor om dina tobaksvanor:  
 
  Har du de senaste 30 dagarna rökt minst en cigarett? 

Frågan gäller både vanliga cigaretter och cigaretter som man tillverkar själv av lös tobak, men inte e-cigaretter. 
 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Har du under de senaste 30 dagarna rökt cigaretter dagligen? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många cigaretter har du rökt i genomsnitt per dag? 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många cigaretter har du rökt i genomsnitt per vecka? 

Nu kommer frågor om e-cigaretter. 

Med e-cigarett menas en elektronisk cigarett som omvandlar vätska till vattenånga som man andas in. Att använda 
en e-cigarett kan även kallas för att vejpa.  
 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

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

 Ja (1) 
 Nej (2) 

Har du under de senaste 30 dagarna använt e-cigaretter … 

 Ja (1) Nej (2) Vet ej (3) 
med nikotin? (1)    
utan nikotin? (2)    



Har du under de senaste 30 dagarna använt snus? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Har du under de senaste 30 dagarna snusat dagligen? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 

Har du under de senaste 30 dagarna använt tobaksfritt snus som innehåller nikotin? Även kallat vitt snus, 
All-white, nikotinpåsar. 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Har du under de senaste 30 dagarna dagligen använt tobaksfritt snus som innehåller nikotin? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej/ Ej svar (3) 

Om du tänker på de senaste 30 dagarna, hur många dosor har du totalt snusat i genomsnitt per vecka? 

Räkna både traditionellt snus och tobaksfritt snus. 

Här kommer en fråga om upphettade tobaksprodukter, så kallade Heated tobacco products (HTP) eller Heat-
not-burn (HNB).   
 
 Har du under de senaste 30 dagarna använt någon upphettad tobaksprodukt (exempelvis IQOS eller 
Ploom)? Räkna inte med e-cigaretter. 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (99) 

Har du under de senaste 30 dagarna använt någon upphettad tobaksprodukt dagligen? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (99) 

Nu kommer några frågor om dig själv. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? 

 Egen företagare (1) 
 Är anställd (2) 
 Hemarbetande (3) 
 Studerande (4) 
 Värnpliktig (5) 
 Arbetslös (6) 

 Ålderspensionär (7) 
 Sjukpensionär (Har Sjukersättning) (8) 
 Förtidspensionär (9) 
 Annat (10) 
 Vet ej (11) 

Studerar du vid en högskola eller ett universitet? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 



Hur många år fyllde du senast du hade födelsedag? 

Vilken utbildning är den högsta du fullföljt? 

 Folkskola (1) 
 Grundskola/enhetsskola (2) 
 Realskola (3) 
 Flickskola (4) 
 Fackskola/yrkesskola (5) 
 Folkhögskola (10) 

 2-årig gymnasieskola (6) 
 3 eller 4 årigt gymnasium (7) 
 Yrkeshögskola (11) 
 Högskola/Universitet (8) 
 Annat (9)

 

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

 Ja, motsvarande minst 3 års heltidsstudier (1) 
 Nej (2) 

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

Är du född i Sverige? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Är din mamma född i Sverige? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 

Är din pappa född i Sverige? 

 Ja (1) 
 Nej (2) 
 Vet ej (3) 
 

Här följer några frågor om distansarbete. Frågorna ingår i ett nytt forskningsprojekt som genomförs av 
CAN. Syftet med frågorna är att studera sambandet mellan distansarbete och konsumtion av alkohol, och det 
är frivilligt att svara även på dessa frågor. (i) 

(i)Med  distansarbete menas arbete som du genomför inom ramen för ditt yrke, men på en annan plats än på 
arbetsplatsen. Ofta sker distansarbete i hemmet. 

Genomför du några arbetsuppgifter kopplade till ditt arbete på distans? 

 

 Ja, minst en halv dag i veckan (1) 
 Ja, mindre än en halv dag i veckan (2) 
 Nej (99) 
 

Ungefär hur många arbetsdagar under en genomsnittlig arbetsvecka arbetar du på distans? 

Vid osäkerhet, ge ett ungefärligt svar. Om du arbetar delar av dagar på distans, summera dem till heldagar. 

 Mindre än en hel dag (1) 
 1 dag (2) 



 2 dagar (3) 
 Halvtid (4) 
 3 dagar (5) 
 4 dagar (6) 
 5 dagar eller fler (7) 

Tror du att din alkoholkonsumtion har påverkats av att du arbetar på distans? 

Om du är osäker, ge ett ungefärligt svar. 

 Ja, konsumtionen är mycket högre (1) 
 Ja, konsumtionen är något högre (2) 
 Konsumtionen har inte påverkats (3) 
 Ja, konsumtionen är något lägre (4) 
 Ja, konsumtionen är mycket lägre (5) 
 Dricker inte alkohol (6) 
 Vet ej (99) 
 

Vad tror du att den högre alkoholkonsumtionen kan bero på? 

(Flera alternativ kan anges) 

 Det går bra att starta arbetsdagen lite senare när man arbetar hemma (1) 
 Man behöver inte köra bilen till jobbet (2) 
 Jag mår sämre av att arbeta hemma vilket gör att jag dricker mer (3) 
 Det är mindre synligt för kollegor och chefer om man druckit dagen före (4) 
 Alkohol är mer lättillgängligt hemma (5) 
 Det blir en vana att dricka oftare, när man arbetar hemma (6) 
 Annat: (98)____________ 
 
 

Vad tror du att den lägre alkoholkonsumtionen kan bero på? 

(Flera alternativ kan anges) 

 Jag är generellt mindre stressad när jag arbetar på distans (1) 
 Jag är mindre involverad i problem på arbetsplatsen (2) 
 Jag är mindre med på After Work eller annat med jobbet där det förekommer alkohol (3) 
 Jag mår bättre av att arbeta hemma vilket gör att jag dricker mindre (4) 
 Annat: (98)____________ 
 
 

Tror du att antal tillfällen då du dricker motsvarande en flaska vin eller mer, har påverkats av att du arbetar 
på distans? 

Räkna även tillfällen då du kombinerat olika drycker så att det blivit motsvarande mängd alkohol. Om du är osäker, 
ge ett ungefärligt svar. 

 Ja, antalet tillfällen är mycket fler (1) 
 Ja, antalet tillfällen är något fler (2) 
 Antalet tillfällen har inte påverkats (3) 
 Ja, antal tillfällen är något färre (4) 
 Ja, antal tillfällen är mycket färre (5) 
 Dricker inte motsvarande en flaska vin eller mer vid ett tillfälle (6) 
 Vet ej (99) 



 

ST
O

P 
Complete – Complete 
 
Stort tack för din medverkan, den bidrar till viktig samhällsforskning!   
 
 Mer information om undersökningen finns på CANs hemsida  
https://can.se/Undersokningar/Monitormatningarna 
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