
Spel om pengar och hälsa 
i spåren av covid-19
En uppföljning av Nationella folkhälsoenkäten 2018



Vi undrar om ditt liv påverkats av corona-pandemin (covid-19) och om det fått konsekvenser för hur du 
spelat om pengar eller för din hälsa. En ganska stor del av frågorna handlar om spel om pengar. Spel om 
pengar är ett sammanfattande begrepp som gäller alla spel där man satsar pengar för att kunna vinna 
pengar, till exempel lotter eller skraplotter, bingolotto, spel på hästar, tips och annat sportspel, bingo, 
spelautomater, andra kasinospel eller poker. Du som inte spelat om pengar de senaste 12 månaderna kan 
hoppa över de frågorna, men dina svar är lika viktiga som svar från de som har spelat om pengar. 

I enkäten ställer vi frågor om en viss tid före pandemin (från hösten 2019 fram till februari 2020) och om 
tiden nu under pandemin (från mars 2020 och framåt). När vi frågar om hela perioden frågar vi om de 
senaste 12 månaderna, alltså från hösten 2019 och fram till nu. 

1. Gäller något av följande för dig från mars 2020 och framåt?
Markera de alternativ som gäller för dig nu eller har gällt under en del av tiden.

 Har varit eller är sjuk i covid-19 

 Närstående har varit eller är sjuk i covid-19 

 Tillhör en riskgrupp 

 Arbetat hemifrån/hemmakontor på grund av pandemin 

 Distansundervisning högskola/gymnasium 

 Skol-/förskole-stängning för egna barn 

 Varsel 

 Permittering 

 Konkurs 

 Arbetslöshet 

 Anhörigs varsel 

 Anhörigs permittering 

 Anhörigs arbetslöshet 

 Inställd daglig verksamhet och andra LSS-insatser 

 Inställd praktiktjänstgöring 

 Inställda fritidsaktiviteter 

 Inget av ovanstående 

 Annat: 

2. Har tiden du tillbringar hemma ändrats sedan pandemin bröt ut i mars 2020?

 Nej, det är oförändrat 

 Ja, jag tillbringar mycket mer tid hemma 

 Ja, jag tillbringar lite mer tid hemma 

 Ja, jag tillbringar lite mindre tid hemma 

 Ja, jag tillbringar mycket mindre tid hemma 

• Använda bläckpenna

• Markera dina svar med kryss, så här:

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

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:
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Spel om pengar 

3. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna, antingen före eller under pandemin,
spelat om pengar?
Spel om pengar är ett sammanfattande begrepp som gäller alla spel där man satsar pengar för att
kunna vinna pengar, till exempel lotter eller skraplotter, bingolotto, spel på hästar, tips och annat
sportspel, bingo, spelautomater, andra kasinospel eller poker.

 Nej Gå till fråga 11 om hälsa 

 Ja 

4. A) Har du spelat på hästar under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 5A 

 Ja 

B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du på hästar…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …online?

b. …på trav- eller galoppbana?

c. …i spelbutik, hos ombud eller
liknande? 

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar på
hästar…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …online?

b. …på trav- eller galoppbana?

c. …i spelbutik, hos ombud eller
liknande? 

D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på hästar per månad före pandemin
(från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer

E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på hästar per månad?

 Nej, den är oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 

5. A) Har du spelat bingo de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 6A 

 Ja 
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B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du bingo…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …online?

b. …bingohall, bilbingo eller liknande?

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar bingo…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …online?

b. …bingohall, bilbingo eller liknande?

D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på bingo per månad före pandemin
(från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer

E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på bingo per månad?

 Nej, den är oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 

6. A) Har du satsat pengar på bingolotto, lotter, skraplotter eller nummerspel, som t ex Lotto eller
Keno, under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 7A 

 Ja 

B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du på lotter…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …online?

b. …i spelbutik, hos ombud eller
liknande? 

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar på lotter…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …online?

b. …i spelbutik, hos ombud eller
liknande? 
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D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på lotter per månad före pandemin
(från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer

E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på lotter per månad?

 Nej, den är oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 

7. A) Har du satsat pengar på tips, sportspel, inklusive e-sport, eller vadhållning, inklusive privata
vad, under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 8A 

 Ja 

B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du på…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …e-sport online?

b. …tips och sportspel online?

c. …tips och sportspel i spelbutik, hos
ombud eller liknande? 

d. …annan vadslagning online?

e. …annan vadhållning hos bookmaker,
privat vadhållning eller i spelbutik  
eller liknande? 

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …e-sport online?

b. …tips och sportspel online?

c. …tips och sportspel i spelbutik, hos
ombud eller liknande? 

d. …annan vadslagning online?

e. …annan vadhållning hos bookmaker,
privat vadhållning eller i spelbutik  
eller liknande? 
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D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på tips, sportspel, e-sport och
vadslagning per månad före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer

E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på tips, sportspel, e-sport och vadslagning per månad?

 Nej, den var oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 

8. A) Har du spelat poker om pengar under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 9A 

 Ja 

B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du poker…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …online?

b. …(live) på kasino, klubbar eller privata
sammanhang? 

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar poker…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …online?

b. …(live) på kasino, klubbar eller privata
sammanhang? 

D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på poker per månad före pandemin
(från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer
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E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på poker per månad?

 Nej, den är oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 

9. A) Har du satsat pengar på spelautomater eller kasinospel såsom roulett, black jack eller
tärningsspel under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 10A 

 Ja 

B) Före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020), hur ofta spelade du på…

Aldrig Någon/några 
gånger per år 

Varje månad Varje vecka 

a. …spelautomater på bingohall,
restaurang, kasino eller liknande?

b. …övriga kasinospel på restaurang,
kasino eller liknande?

c. …spelautomater eller kasinospel
online?

C) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat hur ofta du spelar på…

Nej, det är oförändrat Ja, jag spelar mer 
sällan eller inte alls 

Ja, jag spelar oftare 

a. …spelautomater på bingohall,
restaurang, kasino eller liknande?

b. …kasinospel på restaurang, kasino
eller liknande?

c. …spelautomater eller kasinospel
online?

D) Ungefär hur mycket pengar satsade du i genomsnitt på spelautomater eller kasinospel per
månad före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020)?

 0 kr 

1-149 kr

150-249 kr

250-749 kr

750-1249 kr

1250-2249 kr

2250-3999 kr

4000-6499 kr

6500 kr eller mer

E) Under pandemin (från mars 2020 och framåt), har du förändrat summan som du i genomsnitt
satsar på spelautomater eller kasinospel per månad?

 Nej, den är oförändrad 

 Ja, jag satsar en mindre summa per månad 

 Ja, jag satsar en större summa per månad 
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När du svarar på följande frågor ska du tänka på allt spel om pengar sammantaget. 

10. A) Om du tänker på hur det var före pandemin (från hösten 2019 till februari 2020):

Aldrig Ibland Ofta Nästan 
alltid 

a. Har du spelat för mer än du verkligen har råd att förlora?

b. Har du behövt spela med större summor för att få samma
känsla av spänning?

c. Har du återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka
pengarna du förlorat?

d. Har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att
spela för?

e. Har du känt att du kanske har problem med ditt spelande?

f. Har ditt spelande orsakat dig några problem med din
hälsa, inräknat stress eller ångest?

g. Har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har
problem med ditt spelande, oavsett om du tyckt det varit
sant eller inte?

h. Har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för
dig eller ditt hushåll?

i. Har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer
när du spelar?

B) Om du tänker på hur det varit under pandemin (från mars 2020 och framåt):

Aldrig Ibland Ofta Nästan 
alltid 

a. Har du spelat för mer än du verkligen har råd att förlora?

b. Har du behövt spela med större summor för att få samma
känsla av spänning?

c. Har du återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka
pengarna du förlorat?

d. Har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att
spela för?

e. Har du känt att du kanske har problem med ditt spelande?

f. Har ditt spelande orsakat dig några problem med din
hälsa, inräknat stress eller ångest?

g. Har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har
problem med ditt spelande, oavsett om du tyckt det varit
sant eller inte?

h. Har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för
dig eller ditt hushåll?

i. Har du känt skuld över hur du spelar eller vad som händer
när du spelar?
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Hälsa och trygghet 
Följande frågor handlar om hur du känt dig under de senaste 12 månaderna. 

11. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd…

Mycket 
dåligt 

Dåligt Någorlunda Bra Mycket bra 

a. …före pandemin (från hösten 2019 till
februari 2020)? 

b. …under pandemin (från mars 2020
och framåt)? 

12. A) Före pandemin, hur ofta kände du dig…

Ingen del av 
tiden 

Liten del av 
tiden 

Viss del av 
tiden 

Mesta delen 
av tiden 

Hela tiden 

a. …orolig?

b. …utan hopp?

c. …rastlös?

d. …så pass nedstämd att inget kunnat
muntra upp dig? 

e. …som att allt varit ansträngande?

f. …värdelös?

g. …ensam?

B) Under pandemin, har det förändrats hur ofta du känt dig…

Det är oförändrat Det är mer sällan Det är oftare 

a. …orolig?

b. …utan hopp?

c. …rastlös?

d. …så pass nedstämd att inget kunnat
muntra upp dig? 

e. …som att allt varit ansträngande?

f. …värdelös?

g. …ensam?

13. A) Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld eller hot om våld så att
du blev rädd?

 Nej Gå till fråga 14 

 Ja 

B) Har omfattningen av mängden hot eller våld som du utsatts för förändrats under pandemin
(från mars 2020 och framåt)?

 Nej, det är oförändrat 

 Ja, det har inte alls förekommit under pandemin 

 Ja, det har minskat 

 Ja, det har ökat 
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Alkoholvanor 

14. Har du druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna?
Med ”alkohol” menas folköl, mellan- eller starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit.

 Nej Gå till fråga 19 

 Ja 

15. De senaste 12 månaderna, hur ofta har du druckit alkohol…

Aldrig 1 gång i 
månaden 
eller mer 

sällan 

2-4 gånger i
månaden

2-3 gånger i
veckan

4 gånger i 
veckan eller 

mer 

a. …före pandemin (från hösten 2019
till februari 2020)?

b. …under pandemin (från mars 2020
till nu)?

16. De senaste 12 månaderna, hur många ”glas” (se exempel ovan) drack du en typisk dag då du
drack alkohol…

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

a. …före pandemin (från hösten 2019
till februari 2020)? 

b. …under pandemin (från mars 2020
till nu)? 

17. De senaste 12 månaderna, hur ofta drack du sex ”glas” (se exempel ovan) eller fler vid ett och
samma tillfälle…

Aldrig Mer sällan 
än en gång i 

månaden 

Varje månad Varje vecka Dagligen 
eller nästan 
varje dag 

a. …före pandemin (från hösten 2019
till februari 2020)? 

b. …under pandemin (från mars 2020
till nu)? 

Gå vidare till fråga 19 om du inte spelat om pengar de senaste 12 månaderna. 

18. A) De senaste 12 månaderna, har det hänt att du spelat om pengar samtidigt som du druckit
alkohol?

 Nej Gå till fråga 19 

 Ja 

B) Under pandemin, har du förändrat hur ofta du har spelat om pengar samtidigt som du
druckit alkohol?

 Nej, det är oförändrat 

 Ja, det är mer sällan 

 Ja, det är oftare 
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Ekonomiska förhållanden 

19. De senaste 12 månaderna, har det hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna
för mat, hyra, räkningar mm…

Nej Ja, vid ett 
tillfälle 

Ja, vid flera 
tillfällen 

a. …före pandemin (från hösten 2019
till februari 2020)? 

b. …under pandemin (från mars 2020
till nu)? 

20. De senaste 12 månaderna, har det hänt att du tagit snabblån, det vill säga ett lån med kort
kredittid och hög kostnad men där pengarna betalas ut snabbt?

Nej Ja, vid ett 
tillfälle 

Ja, vid flera 
tillfällen 

a. …före pandemin (från hösten 2019
till februari 2020)? 

b. …under pandemin (från mars 2020
till nu)? 

Spelproblem bland närstående 

21. A) Finns det någon eller några i din närhet, någon anhörig eller nära vän, som, enligt din
uppfattning, har eller har haft problem med spel om pengar under de senaste 12 månaderna?

 Nej Gå till fråga 22 

 Ja 

B) Har problemen enligt din uppfattning förändrats under pandemin?
Fler svar möjliga om det gäller mer än en person.

 Nej, det är oförändrat 

 Ja, det är mer sällan 

 Ja, det är oftare 

22. I juli infördes tillfälliga begränsningar på spelmarknaden. Hur ser du på dem?
Flera svar är möjliga på varje rad.

Ingen 
åsikt 

Bra åtgärd Dålig 
åtgärd 

Det har 
inte 

påverkat 
mitt 

spelande 

Det har 
lett till att 
jag spelat 

mindre 

Det har 
lett till att 
jag spelar 

mer 

a. Tillfällig insättningsgräns på
5000 kr per vecka för onlinespel
och spelautomater

b. Obligatoriskt att sätta gränser för
speltid vid spel på onlinekasino
och spelautomater

c. Bonusar på onlinekasinon och
värdeautomater får uppgå till högst
100 kronor
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Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita Bobergs AB
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23. Finns det något ytterligare som har påverkat ditt liv under pandemin? Eller finns det något
annat du vill tillägga?
Det som du skriver här kommer att lämnas till Folkhälsomyndigheten tillsammans med dina övriga
svar.

Tack för din medverkan! 
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