
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2503 Kesämökkibarometri 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2503 Free-time Residence Barometer 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



            

          Uppgifter om fritidsbostaden:
         (byggnadsbeteckning, postnummer, kommun)
          
          
          

Användningen av fritidsbostäder
Bästa mottagare

Det här är en landsomfattande undersökning som gäller användningen av
fritidsbostäder och vi hoppas att Ni vill delta i den. Föregående undersökning
genomfördes år 2003 och väckte stort intresse i medierna. Också de personer
som deltog i enkäten upplevde frågorna som ytterst intressanta. Resultaten
utnyttjas bl.a. när man funderar över olika förbättringar av de tjänster som
behövs vid fritidsboende.

Undersökningen gäller ett slumpässigt urval om 5 000 fritidsbostäder som
plockats ur Statistikcentralens statistikmaterial över fritidshus. Ägar- och
adressuppgifterna har tagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i
Finland. Statistikcentralen ansvarar för datainsamlingen. Undersökningen görs
i samarbete med skärgårdsdelegationen vid arbets- och näringsministeriet.

Sekretess
Materialet behandlas med statistiska metoder och svaren från någon enskild
person kan inte urskiljas i resultaten. Alla uppgifter som gör det möjligt att
identifiera enskilda uppgiftslämnare tas bort innan materialet överlåts till
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet.

Återsändning av enkäten
Vi ber Er fylla i blanketten och återsända den till Statistikcentralen i det
bifogade kuvertet före 6.11.2008. Portot är betalt. Bland dem som svarat
utlottas 20 T-skjortor med stugsymbolen.

Om Ni själv inte alls använder Er fritidsbostad, vänligen vidarebefordra
blanketten till den som huvudsakligen använder bostaden.

Ytterligare information
Ytterligare upplysningar får Ni vid Statistikcentralen av forskare Markku
Nieminen tfn (09) 1734 2519 eller e-post: markku.nieminen@tilastokeskus.fi

Vi tackar för samarbetet!

Statistikcentralen

Riitta Harala
statistikdirektör
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Blankettanvisningar

Förfrågan gäller hushåll. Ett hushåll utgörs av de personer som stadigvarande
bor i samma bostadslägenhet. Beakta alla hushållsmedlemmar, då Ni svarar
på frågorna.

Om Ni har flera fritidsbostäder, svara bara med tanke på den fritidsbostad som
är antecknad på pärmbladet.

Exempel 1. Här ringar Ni in något alternativ som ges.

Ligger Er fritidsbostad �

vid en sjö- eller träskstrand ............. 1 vid en åstrand .................................................... 5
på en ö i en sjö eller ett träsk .......... 2 på en ö i en å ..................................................... 6
vid en havsstrand ............................ 3 någon annanstans där det inte finns strand....... 7
på en ö i havet................................. 4

Exempel 2. Skriv på den linje som reserverats för svaret.

Vilken är inkvarteringskapaciteten på sommaren vid fritidsbostaden med tillhörande byggnader,
såsom bod, bastustuga o.d.?

__________ bäddplatser totalt

Återsänd blanketten till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet.

8
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Först några frågor som gäller användningen av fritidsbostaden.
Ringa in siffran vid det lämpligaste alternativet eller

skriv svaret på de rader som reserverats för ändamålet.

1. I fråga om den fritidsbostad som nämns på blankettpärmen, är Ni �

den enda ägaren .................................................................... 1
samägare med Er make/maka ............................................... 2
en av flera ägare (t.ex. ett stärbhus) ...................................... 3
användare, men inte ägare .................................................... 4

jag har inget med fritidsbostaden i fråga att göra ................... 9

2. Den nuvarande användningen av fritidsbostaden på pärmen?

används för fritidsboende....................................................... 1

används för stadigvarande boende ........................................ 2

något annat, vad?_____________________________......... 9

3. Hur stort är avståndet i en riktning i kilometer mellan Er stadigvarande bostad och
fritidsbostaden?
                                   __________ km

4. Hur mycket tid använder Ni på sommaren i medeltal i en riktning för resan (utan uppehåll) från Er
stadigvarande bostad till fritidsbostaden, inklusive eventuella båtresor o.d.?

      [_____] [_____]
            timmar   minuter

5. Kommer man till fritidsbostadens gård eller dess omedelbara närhet (närmare än 200 m) med bil?

ja .................................................... 1

nej ................................................... 2

6. Ligger Er fritidsbostad�

vid en sjö- eller träskstrand ............. 1 vid en åstrand .................................................... 5
på en ö i en sjö eller ett träsk .......... 2 på en ö i en å ..................................................... 6
vid en havsstrand ............................ 3 någon annanstans där det inte finns strand....... 7
på en ö i havet................................. 4

7. Lämpar sig Er fritidsbostad �

för året om-bruk............................... 1

för vår-, sommar- och höstbruk ....... 2

bara  för sommarbruk ...................... 3

Anvisning: Fritidsbostaden anses ligga vid en
strand, om det är under 100 meter till stranden.

Ni kan sluta svara på frågorna.
Vänligen posta blanketten i alla fall.

Ni kan sluta svara på frågorna.
Vänligen posta blanketten i alla fall.



Sommarstugor -084

8. Hur många dygn har fritidsbostaden varit i Ert hushålls eller någon annan persons användning under de
senaste 12 månaderna?
Skriv en uppskattning av antalet dygn för varje månad.
Räkna sådana dygn då vistelsen vid fritidsbostaden varat längre än ett halvt dygn.

månad      dygn månad    dygn
september 2008 __________ d mars 2008 __________ d
augusti 2008 __________ d februari 2008 __________ d
juli 2008 __________ d januari 2008 __________ d
juni 2008 __________ d december 2007 __________ d
maj 2008 __________ d november 2007 __________ d
april 2008 __________ d oktober 2007 __________ d

9. Hur många gånger har någon i Ert hushåll eller någon annan person enligt Er uppskattning gjort ett
kortvarigt besök på Er fritidsbostad under de senaste 12 månaderna?
Räkna sådana gånger då vistelsen vid fritidsbostaden varat en kortare tid än ett halvt dygn.

__________ gånger sammanlagt

10. Hur många olika personer (inklusive Ert eget hushåll) tror Ni har övernattat minst 1 natt på fritidsbostaden
under de senaste 12 månaderna?

__________ personer

11. Hur många personer använder Er fritidsbostad permanent, oberoende av hur många gånger?

__________ personer

12. Är Ni beredd att hyra ut Er fritidsbostad under de närmaste tre åren?
Om Ni inte äger fritidsbostaden i fråga, ringa in alternativ 9.

ja ................................................. 1

kanske.......................................... 2

nej ................................................ 3

kan inte säga................................ 9

13. Hur har användningen av fritidsbostaden (oavsett användaren) förändrats under de senaste tre åren
jämfört med tidigare tre år?

ökat mycket ................................. 1
ökat i någon mån ......................... 2
varit oförändrad ............................ 3
minskat i någon mån .................... 4
minskat mycket ............................ 5

kan inte säga................................ 9
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14. Hur tror Ni att användningen av fritidsbostaden (oavsett användaren) kommer att förändras under de
närmaste tre åren?

ökar mycket..................................... 1
ökar i någon mån ............................ 2
är oförändrad................................... 3
minskar i någon mån....................... 4
minskar mycket ............................... 5

kan inte säga................................... 9

15. Har någon av hushållsmedlemmarna åkt till arbetet från fritidsbostaden under de senaste 12 månaderna?

ja ........................ 1 15b.  Om ja, hur många dagar sammanlagt? __________ dagar

nej ....................... 2

16. Har någon av hushållsmedlemmarna förvärvsarbetat på fritidsbostaden under de senaste 12 månaderna?
Som förvärvsarbete räknas minst en timmes arbete; t.ex. enstaka telefonsamtal räknas inte här som förvärvsarbete.

ja ........................ 1 16b.  Om ja, hur många dagar sammanlagt? __________ dagar

nej ....................... 2

17. Skulle Ni själv vara villig att distansarbeta på fritidsbostaden i Ert nuvarande arbete?

jag arbetar inte / distansarbete inte möjligt i mitt arbete ......... 9

utan vidare ............................................................................. 1
det kunde vara en god lösning .............................................. 2
det känns inte som en god lösning......................................... 3
jag vill inte distansarbeta ........................................................ 4
jag distansarbetar redan på fritidsbostaden ........................... 5
kan inte säga.......................................................................... 6

18. Vad anser Ni om följande påståenden?

a. Om det inte var möjligt att vara på stugan här
hemma, skulle jag istället turista mera i Finland
och utomlands. .............................................................. 1 2 3 4 9

b. Om det inte var möjligt att vara på stugan här
hemma, skulle jag köpa en semesterbostad
utomlands....................................................................... 1 2 3 4 9

c. Om bränslepriserna stiger med minst en tredjedel
från nivån i september 2008, kommer jag att
minska mina stugresor betydligt.................................. 1 2 3 4 9

d. Vår fritidsbostad kommer fortsättningsvis att vara
en traditionell sommarstuga de följande 10 åren,
utan grundvärme på vintern. ........................................ 1 2 3 4 9

(Räkna ihop den arbetstid som alla hushålls-
medlemmar gjort och ange i arbetsdagar)

(Räkna ihop den arbetstid som alla hushålls-
medlemmar gjort och ange i arbetsdagar)

Helt av
samma

åsikt

Nästan av
samma

åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

Nästan
av annan

åsikt
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Följande frågor gäller utrustningen i fritidsbostaden.

19. Den totala våningsytan i de olika våningarna i byggnaderna som hör till fritidsbostaden? __________ m²
Inklusive bod, separat bastu osv.

20. Finns det vid fritidsbostaden �
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

nätelektricitet ..................................................................... 1
solpanel............................................................................. 2
generator / aggregat.......................................................... 3
annan elektricitet, vilken?_______________________ .... 4

ingen elström tillgänglig..................................................... 9

21. Vilket uppvärmningssätt har Ni i fritidsbostaden?
Ni kan svara på flera punkter.

ugns-, spis- eller kaminuppvärmning................................. 1
direkt eluppvärmning......................................................... 2
någon separat uppvärmningsanläggning .......................... 3
värmepump ....................................................................... 4
vatten- eller luftcentraluppvärmning .................................. 5
något annat, vilket?__________________________ ....... 6

varken fast eller separat uppvärmningsanläggning ........... 9

22. Var eluppvärmning (grundvärmen) på hela tiden i Er fritidsbostad förra vintern?

ja ................................ 1

nej ............................... 2

23. Vilka av följande utrustningar finns det i fritidsbostaden?
     Ni kan svara på flera punkter.

kylskåp ........................ 1 tvättmaskin ...................... 6
kallkällare .................... 2 trådtelefon........................ 7
television ..................... 3 internetanslutning ............ 8
dusch........................... 4
diskmaskin .................. 5 båt��.......................... 9

24. Vilken är inkvarteringskapaciteten på sommaren vid fritidsbostaden med tillhörande byggnader, såsom
bod, bastustuga o.d.?

__________ bäddplatser totalt

(annan än via mobilen)
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Följande frågor gäller vattenförsörjningen och avfallshanteringen vid fritidsbostaden.

25. Har Ni förbättrat utrustningen i fritidsbostaden under de senaste 12 månaderna?

ja ...................................... 1

nej ..................................... 2

26. Tänker Ni förbättra utrustningen i fritidsbostaden under de följande 12 månaderna?

ja ...................................... 1
eventuellt ........................... 2
nej ..................................... 3

kan inte säga..................... 9

27. I hurdant skick anser Ni med skolvitsorden 4�10 att huvudbyggnaden vid fritidsbostaden är?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

4 5 6 7 8 9 10

28. Varifrån kommer det dricks- och matvatten som används vid fritidsbostaden?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

från egen eller grannens brunn. ............................................. 1
hämtas i kärl från något annat ställe. ...................................... 2
från vattenverkets eller vattenandelslagets nätverk. ................. 3
från sjö, å, källa eller hav....................................................... 4

på något annat sätt, hur? ____________________________... 5

29. Varifrån kommer det tvättvatten (inklusive bastuvatten) som används vid fritidsbostaden?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

från egen eller grannens brunn. ............................................. 1
från sjö, å, källa eller hav....................................................... 2
från vattenverkets eller vattenandelslagets nätverk. ................. 3

på något annat sätt, hur?____________________________.... 4

30. Hur behandlas avloppsvattnet från huvudbyggnaden vid fritidsbostaden?

töms/leds ut på gården eller i skogen ..................................... 1
leds till egen slamavskiljare/sedimenteringsbrunn .................... 2
leds till sluten behållare som töms .......................................... 3
leds till kommunens avloppsnät ............................................. 4

på något annat sätt, hur?____________________________.... 5

mycket
dåligt

utmärkt
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Följande frågor gäller utnyttjande av olika tjänster.

31. Hur behandlas avloppsvattnet från bastun?

ingen bastu, frågan gäller inte mig.............................................. 9

leds ned i marken ................................................................. 1
leds ut i vattendrag ............................................................... 2
leds till egen sedimenteringsbrunn ......................................... 3
leds till sluten behållare som töms .......................................... 4
leds till kommunens avloppsnät ............................................. 5
på något annat sätt, hur?__________________________ ....... 6

32. Hurdan är toaletten vid fritidsbostaden?

utedass, vanligt torrdass............................................................. 1
kompostdass eller elektriskt torrdass ute.................................... 2
kompostdass eller elektriskt torrdass inne.................................. 3

wc-inne (vattenklosett)................................................................ 4

33. Hur sköts avfallshanteringen vid fritidsbostaden?
Svara på varje punkt.

a. förmultnande avfall komposteras. ................................................ 1 2 3
b. en del av avfallet bränns. ............................................................... 1 2 3
c. avfallet grävs ned i marken............................................................ 1 2 3
d. avfallet förs till sopkärlet vid det stadigvarande bostaden ......... 1 2 3
e. avfallet förs till en uppsamlingsplats som hör till den

kommunala avfallshanteringen ..................................................... 1 2 3
f. den kommunala avfallshanteringen tömmer fastighetens

sopkärl ............................................................................................. 1 2 3

34. Hur lång väg är det från fritidsbostaden till närmaste�
  avstånd

a. tätort, med andra affärer än en mataffär?. ............... ________ km □
b. dagligvaruaffär?. ........................................................ ________ km □
c. hälsocentral?. ............................................................. ________ km □
d. bibliotek?. ................................................................... ________ km □
e. kommunala ämbetsverk eller kommunens

allmänna serviceställe?. ............................................ ________ km □
f. post eller ombudspost?............................................. ________ km □
g. busshållplats?. ........................................................... ________ km □
h. postlåda som Ni använder?....................................... ________ km □

regelbundet ibland aldrig

kan inte säga



Sommarstugor -08 9

Om fritidsbostaden ligger i en annan kommun än Er
stadigvarande bostad, fortsätt med följande fråga 35.

Om fritidsbostaden ligger i samma kommun som Er
stadigvarande bostad, gå till fråga 46 på sidan 11.

35. Har Ni eller någon annan hushållsmedlem planer på att officiellt flytta till den kommun där fritidsbostaden
ligger (endera till fritidsbostaden eller till en annan bostad) under de närmaste tre åren?

ja .............................................. 1
eventuellt ................................... 2
nej ............................................. 3

kan inte säga............................. 9

36. Har ni i hushållet varit nöjda med följande tjänster i fritidsbostadens omnejd under de senaste
12 månaderna?
Om Ni inte har utnyttjat tjänsten i fråga, ringa in alternativ 9.

a. det kommunala ämbetsverkets
tjänster (byggkontroll, planläggning o.d.) ......... 9 1 2 3 4 5

b. hälsocentraltjänsterna .............................. 9 1 2 3 4 5
c. avfallshanteringen..................................... 9 1 2 3 4 5

d. kollektivtrafiken ......................................... 9 1 2 3 4 5

e. taxi .............................................................. 9 1 2 3 4 5

f. bibliotekstjänsterna................................... 9 1 2 3 4 5

g. kulturevenemangen................................... 9 1 2 3 4 5

h. restaurangtjänsterna................................. 9 1 2 3 4 5

i. urvalet i mataffärerna. ............................... 9 1 2 3 4 5

j. motionsplatserna och -möjligheterna...... 9 1 2 3 4 5
k. fiskemöjligheterna..................................... 9 1 2 3 4 5

l. jaktmöjligheterna....................................... 9 1 2 3 4 5

m. specialaffärerna ......................................... 9 1 2 3 4 5

37. Har Ni under de senaste 12 månaderna fått en servicekatalog från den kommun där fritidsbostaden ligger?

ja .............................................. 1

nej ............................................. 2

kan inte säga............................. 9

har inte utnyttjat /
frågan gäller inte vårt

hushåll
mycket

missnöjda
ganska

missnöjda
mycket
nöjda

ganska
nöjda

varken nöjda
eller

missnöjda
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38. Borde den kommun där Er fritidsbostad finns ha en stugägarkommitté som ett kontaktorgan mellan
kommunen och stugägare?

ja .............................................. 1

nej ............................................. 2

kan inte säga............................. 9

39. Är Ni intresserad av att i fritidsbostadens omnejd under de närmaste 12 månaderna köpa följande tjänster i
anslutning till användningen av bostaden?

a. dagligvaror som levereras till fritidsbostaden................... 1 2 3 9
b. reparation- och byggarbeten på fritidsbostaden............... 1 2 3 9

c. uppvärmning av fritidsbostaden/bastun ............................ 1 2 3 9

d. trädfällning/vedhuggning .................................................... 1 2 3 9

e. bevakning/kontrollbesök ..................................................... 1 2 3 9

f. städning ................................................................................ 1 2 3 9

g. snöplogning .......................................................................... 1 2 3 9

40. Var skaffar Ni de dagligvaror (livsmedel, drycker och hushållsartiklar) som behövs vid fritidsbostaden
under en veckoslutsvistelse (eller annan vistelse av motsvarande längd)?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

i en affär i den kommun där Ni är fast bosatt ....................................... 1
i en affär under resan till fritidsbostaden, i en annan kommun än
fritidsbostaden ..................................................................................... 2
i en affär i den kommun där fritidsbostaden ligger ............................... 3
på ett ställe med direktförsäljning (torg, lantgård o.d.) ........................ 4

någon annanstans, var? ________________________________ ..... 5

41. Var skaffar Ni de övriga varor och tjänster som behövs vid fritidsbostaden under en veckoslutsvistelse
(eller annan vistelse av motsvarande längd)?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

i en affär/ett företag i den kommun där Ni är fast bosatt ..................... 1

i en affär/ett företag under resan till fritidsbostaden, i en annan
kommun är fritidsbostaden .................................................................. 2
i en affär/ett företag i den kommun där fritidsbostaden ligger ............. 3

någon annanstans, var?__________________________________ .. 4

42. Var skaffar Ni de dagligvaror (livsmedel, drycker och hushållsartiklar) som behövs vid fritidsbostaden
under en vistelse som är längre än ett veckoslut?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

i en affär i den kommun där Ni är fast bosatt ....................................... 1
i en affär under resan till fritidsbostaden, i en annan kommun än
fritidsbostaden ..................................................................................... 2
i en affärs i den kommun där fritidsbostaden ligger ............................. 3
på ett ställe med direktförsäljning (torg, lantgård o.d.) ........................ 4

någon annanstans, var? _________________________________ ... 5

ja kanske nej kan inte säga



Sommarstugor -08 11

43. Var skaffar Ni de övriga varor och tjänster som behövs vid fritidsbostaden under en vistelse som är längre
än ett veckoslut?
Ni kan vid behov svara på flera punkter.

i en affär/ett företag i den kommun där Ni är fast bosatt ..................... 1

i en affär/ett företag under färden till fritidsbostaden, i en annan
kommun än fritidsbostaden ................................................................. 2
i en affär/ett företag i den kommun där fritidsbostaden ligger ............. 3

någon annanstans, var? _________________________________ ... 4

44. Hur stor del (mätt i pengar) av alla varor och tjänster som ansluter sig till renovering av fritidsbostaden har
Ni under de senaste 12 månaderna köpt i fritidsbostadens omnejd?

inga renoveringsarbeten / frågan gäller inte mig ... 9

mindre än hälften. ................................................. 1

ungefär hälften ...................................................... 2
mer än hälften ....................................................... 3
kan inte säga......................................................... 4

45. Hur stor del (mätt i pengar) av alla varor och tjänster som använts vid fritidsbostaden (exklusive
renovering av bostaden) har Ni under de senaste 12 månaderna köpt i fritidsbostadens omnejd?

mindre än hälften. ................................................. 1

ungefär hälften ...................................................... 2

mer än hälften ....................................................... 3

kan inte säga......................................................... 4

46. Hur mycket pengar uppskattar Ni att Ert hushåll använder för dagligvaror (livsmedel, drycker och
hushållsartiklar) per dag vid fritidsbostaden?

__________ euro / dag

47. Hur mycket pengar uppskattar Ni att hushållet under de senaste 12 månaderna använt �
Om Ni inte kan säga exakt, räcker det också med en grov uppskattning.

a för byggande och reparation av
fritidsbostaden? __________ euro

    
    □

b. för andra varor som används vid
fritidsbostaden (exklusive dagligvaror)?
(andra varor = maskiner, bränsle, möbler, kärl,
 hobbyartiklar, trädgårdsskötsel o.d.)

__________ euro

    
    □

c. för olika tjänster i den omnejd där
fritidsbostaden ligger?
(exklusive tjänster i anslutning till byggande) __________ euro

    
    □

 Alla svarar på frågorna fr.o.m. fråga 46.

kan inte
säga
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Slutligen några bakgrundsfrågor om Ert hushåll.
Ett hushåll består av de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet.

48. Hur stora är följande avgifter i anslutning till fritidsbostaden per år enligt Er uppskattning?
Om någon av punkterna nedan inte gäller Er fritidsbostad, anteckna 0.

a. fastighetsskatt? __________ euro / år

b. avgifter för enskild väg? __________ euro / år

c. avgifter för småbåtshamn eller brygga? __________ euro / år

d. avfallshanteringsavgifter? __________ euro / år

e. elavgifter? __________ euro / år

f. hushålls-/avloppsvattenavgifter? __________ euro / år

g. telefonavgifter? __________ euro / år

49. Hushållets storlek? __________ personer

50. Hur många av personerna i hushållet är �

under 18 år ________ personer
18�30 år ________ personer
 31�50 år ________ personer
51�65 år ________ personer
över 65 år ________ personer

51. Hur stora är hushållets sammanräknade månadsinkomster i medeltal per månad utan skatteavdrag
(=bruttoinkomster) inklusive skattepliktiga sociala förmåner?

__________ euro per månad

Tack för
Er medverkan!


