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Vad undersöker man?
I alkohol- och narkotikaundersökningen frågar vi efter 
åsikter om alkohol, narkotika och andra droger.  Vi 
kartlägger också hur vanligt det är att använda narkotika 
och andra droger samt dopningsmedel. Vi behöver också 
svar av dem som inte använder droger. 

Varför borde jag svara?
I media förs nästan dagligen en aktiv diskussion om 
alkohol, droger och drogpolitik. För att också få 
tillförlitlig forskningsinformation om ämnet är det 
viktigt att så många som möjligt deltar i enkäten. 
Undersökningsresultaten används bl.a. då man fattar 
beslut om drogpolitiken. 

Andelen som använt någon drog under sin livstid och 
under de senaste 12 månaderna 1992–2018, %
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Undersökningen har gjorts vart fjärde år sedan 1992. 
Den ger en heltäckande bild av befolkningens attityder 
och åsikter om droger och användningen av droger 
också för internationella jämförelser. Nu behövs åter ny 
information!

Det är lätt att delta
Du deltar enkelt och behändigt på en webblankett. 
Svarsanvisningar finns i följebrevet. Om du inte vill svara 
på webben kan du alternativt delta på en pappersblankett 
som vi skickar per post senare i höst.

Du kan vinna ett presentkort
Bland alla som deltagit i enkäten utlottas tre presentkort 
på 500 euro till Verkkokauppa (verkkokauppa.com). 
Statistikcentralen lottar ut vinnarna och meddelar dem 
personligen.

Delta och påverka!

Varför är varje 
uppgiftslämnare viktig?
Uppgifter som frågas i undersökningen kan inte fås 
någon annanstans ifrån. Du är en av de personer som 
har valts ut som uppgiftslämnare bland personer bosatta 
i Finland. Uppgiftslämnarnas svar generaliseras med 
statistiska metoder för att beskriva inställningen till 
droger hos alla som är bosatta i Finland. Det är mycket 
viktigt att du deltar!

http://verkkokauppa.com


Forskargruppen från vänster: Pekka Hakkarainen, 
Mikko Salasuo och Karoliina Karjalainen.  
(Bild: Aleksi Malinen/THL)

Svaren är konfidentiella
Vi värnar om dataskyddet i alla skeden av undersökningen. 
Statistikcentralen tar bort alla sådana uppgifter ur 
materialet som kan göra det möjligt att identifiera 
uppgiftslämnarna innan materialet överlämnas till forskarna 
vid Institutet för hälsa och välfärd. En enskild persons svar 
kan inte urskiljas i resultaten som utges i form av statistik.

Här hittar du mera information:

THL:s webbplats: thl.fi/drogenkat

Statistikcentralens webbplats: stat.fi/narkotikaenkat 

Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.

THL 

Karoliina Karjalainen, docent, specialforskare 
tfn 029 524 7933

Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor 
tfn 029 524 7161 

e-post: förnamn.efternamn(at)thl.fi 

Ungdomsforskningsnätverket 

Mikko Salasuo, docent 
tfn 040 548 5520
e-post: mikko.salasuo(at)nuorisotutkimusverkosto.fi

Statistikcentralen

paihdetutkimus@stat.fi 
Päivi Hokka, Sara Koivuranta 
tfn 029 551 1000 (växel)

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus
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http://thl.fi/drogenkat
https://www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/paihdetutkimus_sv.html

