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Dataskydd 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som 
gäller samhällsförhållanden. Alkohol- och narkotikaundersökningen är ett undersökningsprojekt 
som genomförs av THL och Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av uppgifter. För 
undersökningsmaterialet kompletterar vi de uppgifter vi får av dig med uppgifter från administrativa 
register. Sådana uppgifter är uppgifter om familj och utbildning, inkomster och förmåner samt 
befolkningsvariabler (till exempel ålder, kön, civilstånd, modersmål och regionala uppgifter). 
Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid THL utan identifieringsuppgifter. Det är inte 
möjligt att identifiera dem som deltagit i undersökningen utgående från materialet. Rätten att 
behandla dina personuppgifter i Alkohol- och narkotikaundersökningen grundar sig på finsk lag och 
på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Den vetenskapliga undersökningens 
dataskyddsmeddelande finns på adressen www.thl.fi/drogenkat. Det material som bildats på basis 
av enkäten arkiveras utan identifieringsuppgifter också vid Dataarkivet vid Tammerfors universitet 
för att utnyttjas i fortsatta undersökningar. E-postadressen till den dataskyddsansvariga är 
tietosuoja@thl.fi. 
TK-41-1122-18 

ANVISNING FÖR BERÄKNING AV ALKOHOLPORTIONER 
Portioner 

MELLANÖL, 
CIDER ELLER 
LONG DRINK 
(ca 4,5 %) 

En flaska 33 cl 1 

6 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.5 

4 stop 6 

En korg 24 flaskor 24 

Portioner 

STARKÖL,  
FYRANS ÖL ELLER 
STARK CIDER  
(ca 5,5 %) 

En flaska 33 cl 1.2 

5 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.8 

3 stop 5.5 

En korg 24 flaskor 29 

Portioner 

RÖDVIN, 
VITT VIN ELLER 
MOUSSERANDE VIN 
(8–14 %) 

Ett glas 12 cl 1 

Ett stort glas 24 cl 2 

½ flaska 37 cl 3 

En flaska 75 cl 6 

Portioner 

STARKVIN 
(15–22 %) 

Ett litet glas 8 cl 1 

½ flaska 25 cl 3 

En liten flaska 50 cl 6 

En flaska 75 cl 9 

Portioner 

STARKA 
DRYCKER 
(Över 22 %) 

En restaurangportion 4 cl 1 

½ flaska 25 cl 6 

En flaska 50 cl 13 

En flaska 70 cl 19 

Om alkoholdrycken du använt inte hör till någon av ovan nämnda grupper, jämför dess ungefärliga 
styrka med dryckerna som presenterats och uppskatta antalet portioner på basis av det. 





Dataskydd 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som 
gäller samhällsförhållanden. Alkohol- och narkotikaundersökningen är ett undersökningsprojekt 
som genomförs av THL och Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av uppgifter. För 
undersökningsmaterialet kompletterar vi de uppgifter vi får av dig med uppgifter från administrativa 
register. Sådana uppgifter är uppgifter om familj och utbildning, inkomster och förmåner samt 
befolkningsvariabler (till exempel ålder, kön, civilstånd, modersmål och regionala uppgifter). 
Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid THL utan identifieringsuppgifter. Det är inte 
möjligt att identifiera dem som deltagit i undersökningen utgående från materialet. Rätten att 
behandla dina personuppgifter i Alkohol- och narkotikaundersökningen grundar sig på finsk lag och 
på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Den vetenskapliga undersökningens 
dataskyddsmeddelande finns på adressen www.thl.fi/drogenkat. Det material som bildats på basis 
av enkäten arkiveras utan identifieringsuppgifter också vid Dataarkivet vid Tammerfors universitet 
för att utnyttjas i fortsatta undersökningar. E-postadressen till den dataskyddsansvariga är 
tietosuoja@thl.fi. 
TK-41-1122-18 

ANVISNING FÖR BERÄKNING AV ALKOHOLPORTIONER 
Portioner 

MELLANÖL, 
CIDER ELLER 
LONG DRINK 
(ca 4,5 %) 

En flaska 33 cl 1 

6 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.5 

4 stop 6 

En korg 24 flaskor 24 

Portioner 

STARKÖL,  
FYRANS ÖL ELLER 
STARK CIDER  
(ca 5,5 %) 

En flaska 33 cl 1.2 

5 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.8 

3 stop 5.5 

En korg 24 flaskor 29 

Portioner 

RÖDVIN, 
VITT VIN ELLER 
MOUSSERANDE VIN 
(8–14 %) 

Ett glas 12 cl 1 

Ett stort glas 24 cl 2 

½ flaska 37 cl 3 

En flaska 75 cl 6 

Portioner 

STARKVIN 
(15–22 %) 

Ett litet glas 8 cl 1 

½ flaska 25 cl 3 

En liten flaska 50 cl 6 

En flaska 75 cl 9 

Portioner 

STARKA 
DRYCKER 
(Över 22 %) 

En restaurangportion 4 cl 1 

½ flaska 25 cl 6 

En flaska 50 cl 13 

En flaska 70 cl 19 

Om alkoholdrycken du använt inte hör till någon av ovan nämnda grupper, jämför dess ungefärliga 
styrka med dryckerna som presenterats och uppskatta antalet portioner på basis av det. 





Dataskydd 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som 
gäller samhällsförhållanden. Alkohol- och narkotikaundersökningen är ett undersökningsprojekt 
som genomförs av THL och Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av uppgifter. För 
undersökningsmaterialet kompletterar vi de uppgifter vi får av dig med uppgifter från administrativa 
register. Sådana uppgifter är uppgifter om familj och utbildning, inkomster och förmåner samt 
befolkningsvariabler (till exempel ålder, kön, civilstånd, modersmål och regionala uppgifter). 
Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid THL utan identifieringsuppgifter. Det är inte 
möjligt att identifiera dem som deltagit i undersökningen utgående från materialet. Rätten att 
behandla dina personuppgifter i Alkohol- och narkotikaundersökningen grundar sig på finsk lag och 
på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Den vetenskapliga undersökningens 
dataskyddsmeddelande finns på adressen www.thl.fi/drogenkat. Det material som bildats på basis 
av enkäten arkiveras utan identifieringsuppgifter också vid Dataarkivet vid Tammerfors universitet 
för att utnyttjas i fortsatta undersökningar. E-postadressen till den dataskyddsansvariga är 
tietosuoja@thl.fi. 

ANVISNING FÖR BERÄKNING AV ALKOHOLPORTIONER 
Portioner 

MELLANÖL, 
CIDER ELLER 
LONG DRINK 
(ca 4,5 %) 

En flaska 33 cl 1 

6 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.5 

4 stop 6 

En korg 24 flaskor 24 

Portioner 

STARKÖL,  
FYRANS ÖL ELLER 
STARK CIDER  
(ca 5,5 %) 

En flaska 33 cl 1.2 

5 flaskor 6 

Ett stop 50 cl 1.8 

3 stop 5.5 

En korg 24 flaskor 29 

Portioner 

RÖDVIN, 
VITT VIN ELLER 
MOUSSERANDE VIN 
(8–14 %) 

Ett glas 12 cl 1 

Ett stort glas 24 cl 2 

½ flaska 37 cl 3 

En flaska 75 cl 6 

Portioner 

STARKVIN 
(15–22 %) 

Ett litet glas 8 cl 1 

½ flaska 25 cl 3 

En liten flaska 50 cl 6 

En flaska 75 cl 9 

Portioner 

STARKA 
DRYCKER 
(Över 22 %) 

En restaurangportion 4 cl 1 

½ flaska 25 cl 6 

En flaska 50 cl 13 

En flaska 70 cl 19 

Om alkoholdrycken du använt inte hör till någon av ovan nämnda grupper, jämför dess ungefärliga 
styrka med dryckerna som presenterats och uppskatta antalet portioner på basis av det. 





Dataskydd 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som 
gäller samhällsförhållanden. Alkohol- och narkotikaundersökningen är ett undersökningsprojekt 
som genomförs av THL och Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av uppgifter. För 
undersökningsmaterialet kompletterar vi de uppgifter vi får av dig med uppgifter från administrativa 
register. Sådana uppgifter är uppgifter om familj och utbildning, inkomster och förmåner samt 
befolkningsvariabler (till exempel ålder, kön, civilstånd, modersmål och regionala uppgifter). 
Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid THL utan identifieringsuppgifter. Det är inte 
möjligt att identifiera dem som deltagit i undersökningen utgående från materialet. Rätten att 
behandla dina personuppgifter i Alkohol- och narkotikaundersökningen grundar sig på finsk lag och 
på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Den vetenskapliga undersökningens 
dataskyddsmeddelande finns på adressen www.thl.fi/drogenkat. Det material som bildats på basis 
av enkäten arkiveras utan identifieringsuppgifter också vid Dataarkivet vid Tammerfors universitet 
för att utnyttjas i fortsatta undersökningar. E-postadressen till den dataskyddsansvariga är 
tietosuoja@thl.fi. 

ANVISNING FÖR BERÄKNING AV ALKOHOLPORTIONER 
   Portioner 

MELLANÖL,  
CIDER ELLER  
LONG DRINK  
(ca 4,5 %) 

En flaska 33 cl 1 

6 flaskor  6 

Ett stop 50 cl 1.5 

4 stop  6 

En korg 24 flaskor 24 

   Portioner 

STARKÖL,  
FYRANS ÖL ELLER  
STARK CIDER  
(ca 5,5 %) 

En flaska 33 cl 1.2 

5 flaskor  6 

Ett stop 50 cl 1.8 

3 stop  5.5 

En korg 24 flaskor 29 

   Portioner 

RÖDVIN, 
VITT VIN ELLER 
MOUSSERANDE VIN  
(8–14 %) 

Ett glas 12 cl 1 

Ett stort glas 24 cl 2 

½ flaska 37 cl 3 

En flaska 75 cl 6 

   Portioner 

STARKVIN  
(15–22 %) 

Ett litet glas 8 cl 1 

½ flaska 25 cl 3 

En liten flaska 50 cl 6 

En flaska 75 cl 9 

   Portioner 

STARKA  
DRYCKER  
(Över 22 %) 

En restaurangportion 4 cl 1 

½ flaska 25 cl 6 

En flaska 50 cl 13 

En flaska 70 cl 19 

Om alkoholdrycken du använt inte hör till någon av ovan nämnda grupper, jämför dess ungefärliga 
styrka med dryckerna som presenterats och uppskatta antalet portioner på basis av det. 

 










