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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Adresskälla: Befolkingsdatasystemet
Befolkningsregistercentralen,
PB 70, 00581 Helsingfors

Bästa mottagare
Det här är en undersökning som gäller finländarnas boende, olika boendemiljöer och
möjligheterna för användningen av fritidsbostäder. Undersökningen behandlar hur fritiden
inverkar på val och uppfyllelsen av boenden. Vi hoppas att ni vill delta i undersökningen även
om ni inte har access till en fritidsbostad eller om ni inte ska skaffa en egen fritidsbostad.
Enkäten är en del av ett forskningsprojekt om boende på flera platser och den är finansierad av
Finska Akademi. Projekten är genomförd vid Östra Finlands universitet, Finlands miljöcentral
SYKE och Skogsforskningsinstitutet METLA. Mer information om forskningsprojektet finns på
webbsidan www.uef.fi/secondhomes, där kan ni också följa forskningsresultaten.
Materialet behandlas anonymt och svar från enskilda personer kan inte avskiljas i resultaten. Era
personuppgifter skall inte förknippas med forskningsresultaten.
Vi ber er fylla i blanketten under oktober, senast före 31.10.2012.
Vi kommer att lotta ut sex presentkort till en dagligvarubutik bland alla som har svarat på
utfrågningen. Presentkortets värde är 50 euro. Om ni vill ta del i utlottningen, texta er
kontaktinformation i den bifogade lottsedeln och återsända den i kuveret. Återsända sedeln också
om ni vill ta del i en vidare undersökning på samma tema.
Med vänliga forskningshälsningar
Janne Rinne
Forskare
Finlands miljöcentral SYKE
Mechelingata 34a
PB 140, 00251 Helsingfors
Tel: 0400-148 809
E-post: janne.rinne@ymparisto.fi

Antti Honkanen
Professor
Östra Finlands
universitet
Nyslott

Eeva Furman
Professor
Finlands miljöcentral
Helsingfors

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, jag tar del i utlottningen
Ja, jag är intresserad av en vidare undersökning
Namn

_____________________________________________

Adress

_____________________________________________
_____________________________________________

Tel.

_____________________________________________

E-post

_____________________________________________

I DEL: BAKGRUNDSINFORMATION OCH STADIGVARANDE BOENDE
1. Hushållsmedlemmar. Anteckna alla medlemmar som bor i ert hushåll
Mottagare:

Kvinna

Man

Födelseår: _________________

Maka/ make: Födelseår: _________________
Hur många av personerna i hushållet är vuxna?

_________________

Hur många av personerna i hushållet är under 18 år? _________________

2. Mottagarens hemort
_____________________________________

3. Mottagarens ursprungsland
Finland
Något annat, vad?___________________

4. Mottagarens utbildning (den högsta
utbildningsnivå)
Grundskola/ folkskola
Yrkeskola eller -kurs
Gymnasium

Yrkesinriktad utbildning på institutnivå
Lägre högskoleexamen (yrkeshögskola,
kandidatexamen)
Högre högskoleexamen (magister eller högre
examen)

5. Mottagarens position
Företagare
Högre tjänsteman eller i ledarställning

(t.ex. arbetare inom ledande, undervisnings-,
undersöknings- eller planeringsbranchen)
Lägre tjänsteman (t.ex. arbetare inom
arbetsledning-, kontor-, försäljnings- eller
vårdbranchen)
Arbetstagare (t.ex. arbetare inom service-,
jordbruk-, industri-, konstruktions- eller en annan
produktionsbranchen)

Arbetslös
Student

Pensionär
Hemmamamma/-pappa, närståendevårdare
Något annat, vad ____________________
6. Hushållets sammanräknade bruttoårsinkomster (inkomster utan skatteavdrag)

under 9 999 €
10 000–14 999 €
15 000–19 999 €
20 000–39 999 €
40 000–69 999 €
70 000–89 999 €
90 000–119 999 €
120 000–139 999 €

över 140 000 €

7. Typ av stadigvarande bostad
Egnahemshus
Flervåningshus
Radhus/parhus
Något annat, vad? ______________________
8. Ägandeform av stadigvarande bostad
Ägarbostad

Hyresbostad
Något annat, vad? ______________________
9. Storlek av stadigvarande bostad? __________m²
10. Hur många år har ni bott på er nuvarande stadigvarande bostad? __________ år
11. Hur stor är möjligheten att ni ska flytta från er nuvarande stadigvarande bostad

11a. Under de närmaste 5 åren?

11b. Under de närmaste 6-10 åren?

Mycket möjligt

Mycket möjligt

Ganska möjligt

Ganska möjligt

Kan inte säga

Kan inte säga

Ganska omöjligt

Ganska omöjligt

Mycket omöjligt

Mycket omöjligt

11c. Om ni tänker flytta, varför?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Har ni också en annan bostad på grund av arbete, studier eller en annan levnadssituation?

Ja, på grund av eget eller hushållsmedlems arbete
Ja, på grund av egna eller hushållsmedlems studier

Ja, på grund av något annat, vad? _____________________________________________________
Nej
13. Har ni i barndom eller i ungdom…? (Ni kan svara på flera punkter.)
Bott på landsbygden
Varit på sommarstugan på landsbygden
Semestrat eller tillbringat fritid på landsbygden

Inga barndom eller ungdom upplevelser på landsbygden

14. Har ni varit på semesterresan eller annars övernattat utanför hemmet på fritiden under de
senaste 12 månaderna?
Ja
Nej  Ni kan fortsätta till frågan nummer 17
15. Vilka slags inkvartering har ni använt på fritiden under de senaste 12 månaderna? (Ni kan svara
på flera punkter.)

Besök hos släktningar
eller vänner
Egen, släktens eller vänns
stuga
Fritidshus
Fritidsandel
Kolonistuga

Hyresbostad eller -stuga

Bed & Breakfast

Husbil eller -vagn

Lantgårdsturism

Långfärdsbåt eller
segelbåt

Ödestuga, rastrum

Hotell, motell
Vandrarhem
Campingplats

Tält eller motsvarande
Något annat, vad?
_______________________

Kryssning, hytt

16. Nämna högst fem platser, där ni har tillbringat mest fritid utanför hemmet under de senaste 12
månaderna i Finland eller utomlands.
Anteckna också hur många nätter ni har tillbringat på ifrågavarande platsen under de senaste 12
månaderna, besöker ni platsen regelbundet (minst en gång om året) och äger ni platsen själv.

Läge eller resemål
(ort, land)

1

2

3

4

5

Typ av inkvartering

Totalt antal
av övernattningar
om året

Om ni
besöker
regelbundet, hur
många
gånger om
året?

Äger ni
platsen
själv?
Ja

II DEL: BOENDE PÅ FRITIDEN_____________________________________________
Näst några frågor som gällande era möjligheter för användning av fritidsbostad. I den här
enkäten är fritidsbostad:
 En stuga
 En långvarig hyresstuga
 En bostad i ett flervåningshus, radhus eller parhus, som används bara på fritiden
 Ett gammalt bostadshus eller en annan byggnad (som används bara på fritiden)
 En kolonistuga
 En fritidsandel
 En husvagn på säsongs- eller stadigvarande plats
Som ni besöker minst en gång om året och ni eller era släktningar äger.

17. Har ni tillgång till en fritidsbostad, som beskrivits i texten ovan?
Ja, besöker den minst en gång om året

Ja, men besöker den mera sällan än en gång om året
Nej
18. Hur många olika fritidsbostäder besöker ni minst en gång om året? _____________
19a. Tänker ni skaffa en fritidsbostad?

Ja, under de närmaste 5 åren
Ja, under de närmaste 10 åren
Ja, men senare
Nej, jag tänker inte skaffa en fritidsbostad
19b. Om ni svarade ”ja”: Vilken typ av fritidsbostad ska ni skaffa och varför?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19c. Om ni svarade ”nej”: Varför ska ni eller vill ni inte skaffa en fritidsbostad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Är det troligt, att ni ska ärva en fritidsbostad i framtiden?
Ja, jag själv
Ja, en hushållsmedlem
Nej
Kan inte säga
På nästa sida finns några frågor som gäller användningen av fritidsbostaden.
OM NI INTE HAR TILLGÅNG TILL EN FRITIDSBOSTAD NI KAN FORTSÄTTA TILL FRÅGA NUMMER
42.

Beskriv mer två av de fritidsbostäder ni använder mest. Om ni använder bara en fritidsbostad, fyll bara i
den första kolumnen.

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest

Fritidsbostad 2

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest

21a. Var ligger er fritidsbostad, ort och om den
ligger utomlands också landet

(21a). Var ligger er fritidsbostad, ort och om den
ligger utomlands också landet

________________________________________

________________________________________

21b. By eller stadsdel namn, postnummer

(21b). By eller stadsdel namn, postnummer

________________________________________

________________________________________

22. Typ av fritidsbostad

(22). Typen av fritidsbostaden

Hushållets egen stuga

Hushållets egen stuga

Släktningars eller vänners plats

Släktningars eller vänners plats

Långvarig hyresstuga

Långvarig hyresstuga

En bostad i ett flervåningshus, radhus eller parhus,
som används bara på fritiden

En bostad i ett flervåningshus, radhus eller parhus,
som används bara på fritiden

Ett gammalt bostadshus eller en annan byggnad

Ett gammalt bostadshus eller en annan byggnad

(som används bara på fritiden)

(som används bara på fritiden)

En kolonistuga

En kolonistuga

En fritidsandel

En fritidsandel

En husvagn på säsongs-/stadigvarande platsen

En husvagn på säsongs-/stadigvarande platsen

Något annat, vad? _________________________

Något annat, vad? _________________________

23a. Är ni den enda ägaren eller en samägare till en (23a). Är ni den enda ägaren eller en samägare
fritidsbostad?
till en fritidsbostad?

Ja

Ja

Nej  ni kan fortsätta till frågan 24.

Nej  ni kan fortsätta till frågan 24.

Om ni svarade ”ja”:

Om ni svarade ”ja”:

23b. Hur länge har ni ägt fritidsbostad?
_______år

(23b). Hur länge har ni ägt fritidsbostad?
_______år

23c. Hyr ni ut fritidsbostaden?

(23c). Hyr ni ut fritidsbostaden?

Ja, cirka_______dygn per år

Ja, cirka_______dygn per år

Nej

Nej

23d. Har ni ärvt er fritidsbostad?

(23d). Har ni ärvt er fritidsbostad?

Ja

Ja

Nej

Nej

23e. Äger ni markområden som tillhör fritidsbostaden?

(23e) Äger ni markområden som tillhör fritidsbostaden?

Ja, cirka ____________ hektar

Ja, cirka ____________ hektar

Nej

Nej

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest

Fritidsbostad 2

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest

24. Hur länge har ni använt fritidsbostaden?
____________ år

(24). Hur länge har ni använt fritidsbostaden?
____________ år

25. Den bebyggda miljön vid fritidsbostaden
(Ni kan svara på flera punkter.)

(25). Den bebyggda miljön vid fritidsbostaden
(Ni kan svara på flera punkter.)

= den fritidsbostad, som ni använder mest

Stad

Stad

Tätort eller en by på landsbygden

Tätort eller en by på landsbygden

Glesbygd på landsbygden

Glesbygd på landsbygden

Turistcentrum (slalom, skidåkning, golf, bad)

Turistcentrum (slalom, skidåkning, golf, bad)

Område för fritidsbostäder eller en stugby

Område för fritidsbostäder eller en stugby

Något annat, vad?__________________________

Något annat, vad?__________________________

26. Den omgivande naturen vid fritidsbostaden
(Ni kan svara på flera punkter.)

(26). Den omgivande naturen vid fritidsbostaden
(Ni kan svara på flera punkter.)

Skog

Skog

Åker

Åker

Park

Park

Strand

Strand

Ö eller skärgård

Ö eller skärgård

Fjäll eller bergland

Fjäll eller bergland

Ödemark

Ödemark

Något annat, vad?__________________________

Något annat, vad?__________________________

27. Våningsytan i fritidsbostaden?

(27). Våningsytan i fritidsbostaden?

____________ m²

____________ m²

28. Utrustning i fritidsbostaden

(28). Utrustning i fritidsbostaden

Nätelektricitet

Nätelektricitet

Sol-, vind- eller en annan el

Sol-, vind- eller en annan el

Vattenklosett

Vattenklosett

TV

TV

Diskmaskin

Diskmaskin

Internet

Internet

29. Är fritidsbostaden vinterbonad?

(29). Är fritidsbostaden vinterbonad?

Ja

Ja

Nej

Nej

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest

Fritidsbostad 2

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest

30. Uppskatta hur många gånger ni besöker och
hur många gånger ni övernattar i fritidsbostaden
varje månad?

(30). Uppskatta hur många gånger ni besöker och
hur många gånger ni övernattar i fritidsbostaden
varje månad?

januari

_____ besök, total _____ nätter

januari

_____ besök, total _____ nätter

februari

_____ besök, total _____ nätter

februari

_____ besök, total _____ nätter

mars

_____ besök, total _____ nätter

mars

_____ besök, total _____ nätter

april

_____ besök, total _____ nätter

april

_____ besök, total _____ nätter

maj

_____ besök, total _____ nätter

maj

_____ besök, total _____ nätter

juni

_____ besök, total _____ nätter

juni

_____ besök, total _____ nätter

juli

_____ besök, total _____ nätter

juli

_____ besök, total _____ nätter

augusti

_____ besök, total _____ nätter

augusti

_____ besök, total _____ nätter

september

_____ besök, total _____ nätter

september

_____ besök, total _____ nätter

oktober

_____ besök, total _____ nätter

oktober

_____ besök, total _____ nätter

november

_____ besök, total _____ nätter

november

_____ besök, total _____ nätter

december

_____ besök, total _____ nätter

december

_____ besök, total _____ nätter

31. Hur åker ni till fritidsbostaden? (Ni kan välja
flera punkter.)

(31). Hur åker ni till fritidsbostaden? (Ni kan välja
flera punkter.)

Hushållets egen bil

Hushållets egen bil

Tjänstebil

Tjänstebil

Hyrbil

Hyrbil

Släktning eller vän skjutsar

Släktning eller vän skjutsar

Taxi

Taxi

Buss

Buss

Tåg

Tåg

Flygplan

Flygplan

Motorbåt

Motorbåt

Roddbåt

Roddbåt

Cykel

Cykel

Något annat, vad?____________________

Något annat, vad?____________________

32. Vilka färdmedel använder ni oftast vid
fritidsbostaden (för besökstrafik, hobbyer)?

(32). Vilka färdmedel använder ni oftast vid
fritidsbostaden (för besökstrafik, hobbyer)?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest

Fritidsbostad 2

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest

33. Hur långt är avståndet i en riktning i kilometer
mellan er stadigvarande bostad och
fritidsbostad?____________ km

(33). Hur långt är avståndet i en riktning i kilometer
mellan er stadigvarande bostad och
fritidsbostad? ____________ km

34. Hur mycket tid använder ni i medeltal i en
riktning för resan?
____________ timmar ____________ minuter

(34). Hur mycket tid använder ni i medeltal i en
riktning för resan?
____________ timmar ____________ minuter

35. Distansarbetar någon av
hushållsmedlemmarna i fritidsbostaden?
Ja, regelbundet

(35). Distansarbetar någon av
hushållsmedlemmarna i fritidsbostaden?
Ja, regelbundet

Ja, slumpmässigt

Ja, slumpmässigt

Nej

Nej

36. Åker någon av hushållsmedlemmarna till
arbetet från fritidsbostaden?
Ja, regelbundet

(36). Åker någon av hushållsmedlemmarna till
arbetet från fritidsbostaden?
Ja, regelbundet

Ja, slumpmässigt

Ja, slumpmässigt

Nej

Nej

37. Hur tänker ni använda fritidsbostaden under de
närmaste 5 åren?

(37). Hur tänker ni använda fritidsbostaden under
de närmaste 5 åren?

Jag har bestämt mig att flytta permanent till
fritidsbostaden

Jag har bestämt mig att flytta permanent till
fritidsbostaden

Ja skulle vilja flytta permanent till fritidsbostaden

Ja skulle vilja flytta permanent till fritidsbostaden

Användingen ökar

Användingen ökar

Användningen är oförändrad

Användningen är oförändrad

Användningen minskar

Användningen minskar

Jag ska sluta använda fritidsbostaden

Jag ska sluta använda fritidsbostaden

Jag vet inte

Jag vet inte

38. Varför besöker ni fritidsbostaden?

(38). Varför besöker ni fritidsbostaden?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest
39. Hur viktigt är det att det finns följande service i
närheten av fritidsbostaden?
(1=inte alls viktigt, 2= inte så viktigt, 3=kan inte säga,
4=ganska viktigt, 5=mycket viktigt)
1
2 3
4
5
Mataffär

Fritidsbostad 2

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest
(39). Hur viktigt är det att det finns följande service
i närheten av fritidsbostaden?
(1=inte alls viktigt, 2= inte så viktigt, 3=kan inte säga,
4=ganska viktigt, 5=mycket viktigt)
1
2 3
4
5
Mataffär

Specialaffärer (järnhandel,

Specialaffärer (järnhandel,

Bygg-, renovering- och
fastighetsservice

Bygg-, renovering- och
fastighetsservice

Hälsovård

Hälsovård

Brandförsvar och
räddningverk

Brandförsvar och
räddningverk

Teater, konserter, bio,
utställningar

Teater, konserter, bio,
utställningar

Lokala tillställningar

Lokala tillställningar

Restaurangservice

Restaurangservice

Välfärdservice (frisör,

Välfärdservice (frisör,

Turistservice (slalom, golf,

Turistservice (slalom, golf,

Sportplatser (simhall/ strand,

Sportplatser (simhall/ strand,

Bibliotek

Bibliotek

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Kyrka eller församling

Kyrka eller församling

Internetanslutning

Internetanslutning

Matinköp från de lokala
odlarna

Matinköp från de lokala
odlarna

klädaffär mm.)

kosmetolog, massör osv.)
bad osv.)

spårnät, sportplan osv.)

klädaffär mm.)

kosmetolog, massör osv.)
bad osv.)

spårnät, sportplan osv.)

Något annat, vad?
___________________________________________

Något annat, vad?
__________________________________________

40. Hur aktivt tar ni del i följande aktiviteter i det
lokala samhället vid fritidsbostaden?

(40). Hur aktivt tar ni del i följande aktiviteter i det
lokala samhället vid fritidsbostaden?

(1=aldrig, 2= sällan, 3= ibland, 4= ofta, 5=väldigt ofta)
1 2
3 4
5
Invånare aktiviteter, talko
eller event i det lokala
samhället

(1=aldrig, 2= sällan, 3= ibland, 4= ofta, 5=väldigt ofta)
1 2
3 4
5
Invånare aktiviteter, talko
eller event i det lokala
samhället

Kommunalpolitik

Kommunalpolitik

Föreningsverksamhet eller
någon annan
samhällsaktivitet

Föreningsverksamhet eller
någon annan
samhällsaktivitet

Planering av
markanvändning

Planering av
markanvändning

Fritidsbostad 1

Fritidsbostad 1

= den fritidsbostad, som ni använder mest
41. Hur miljövänlig är er fritidsbostad?
Inte alls

= den fritidsbostad, som ni använder näst mest
(41). Hur miljövänlig är er fritidsbostad?

Inte alls

Inte så mycket

Inte så mycket

I någon mån

I någon mån

Ganska mycket

Ganska mycket

Väldigt mycket

Väldigt mycket

III DEL: BOENDEMILJÖN ________________________________________________
Näst jämför vi den stadigvarande och fritidsmiljön.
OM NI INTE HAR TILLGÅNG TILL FRITIDSBOENDE, SVARA BARA FRÅGORNA OM
STADIGTVARANDE BOENDE.
42. Hur viktiga är de följande påståendena i olika miljöer? Uppskatt påståendena enligt den följande
skalan
(1=inte alls viktigt, 2=inte så viktigt, 3=kan inte säga, 4=ganska viktigt, 5=väldigt viktigt)

Stadigvarande boende
För mig är det viktigt att…
1

platsen har samband med min familjs historia

2

jag kan vara med min familj

3

jag kan vara med mina släktningar

4

jag kan vara ensam

5

jag kan vara med mina kompisar

6

jag kan träffa grannar

7

jag kan njuta av den långsamma livsrytmen

8

jag kan frigöra mig från arbete och vardag

9

jag kan njuta av den enkla livsstilen

10

jag kan frigöra mig från maskiner och
apparater

11

jag kan odla maten själv (t.ex. grönsaksland,
bärbuskar)

12

jag kan anställa personer för underhåll av
bostaden (t.ex. städning, utearbete)

13

bostaden är väl utrustad

14

bostaden är stor

15

jag kan plocka bär eller svamp

16

jag kan fiska eller jaga

17

jag kan vandra i natur

1

2

3

4

5

Fritidsbostad
1
Eniten käyttämänne

= vapaa-ajan
som ni använder
mest
asunto

1

2

3

4

5

(1= inte alls viktigt, 2= inte så viktigt, 3= kan inte säga, 4= ganska viktigt, 5= väldigt viktigt)
Vapaa-ajan
Fritidsbostad 1
asuinympäristö
= som ni använder mest

Stadigvarande boende
För mig är det viktigt att…

1

18

jag kan njuta av tystnaden

19

boendet inte överbelastar miljön

20

boendet sker på villkor av natur

21

det finns ett värdefullt naturområde eller djureller växtart i området

22

trafikförbindelser är bra

23

arbetsplats, skola eller studieplats är nära

24

service och hobbyer är nära

25

det finns goda möjligheter för uteliv och
avkoppling

26

byggnader och gårdar är väl underhållna

27

jag känner mig trygg

28

miljön är barnvänlig

29

området har ett bra rykte

30

husdjur trivs bra

2

3

4

5

1

2

3

4

5

43. Reflektera över miljön runt ert stadigvarande boende. Har följande saker förändrats när ni har
bott i er bostad och hur har ni upplevt de förändringarna?
43a. Har följande saker ökat eller
minskat i närheten av den
stadigvarande boendet?

43b. Om ni har märkt en
förändring, tänker ni att det är
positivt eller negativt?

1=Har ökat betydligt
2=Har ökat lite
3=Har inte ökat eller minskat
4=Har minskat lite
5=Har minskat betydligt

1=Väldigt positivt
2=Ganska positivt
3=Inte positivt eller negativt
4=Lite negativt
5=Väldigt negativt

1
Trafik
Artificiellt ljus
Ljud på grund av
människor
Blågrönalg i vattendrag
Tätheten av bebyggelse
Utbyggnad på stränder
Antal grönområden

2

3

4

5

1

2

3

4

5

44. Reflektera över miljön runt ert fritidsboende. Har följande saker förändrats när ni har bott i er
bostad och hur har ni upplevt förändringarna?
44a. Har följande saker ökat eller
minskat i närheten av er
fritidsboende?

44b. Om ni har märkt en
förändring, tänker ni att det är
positivt eller negativt?

1=Har ökat betydligt
2=Har ökat lite
3=Har inte ökat eller minskat
4=Har minskat lite
5=Har minskat betydligt

1=Väldigt positivt
2=Ganska positivt
3=Inte positivt eller negativt
4=Lite negativt
5=Väldigt negativt

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Trafik
Artificiellt ljus
Ljud på grund av
människor
Blågrönalg i vattendrag
Tätheten av bebyggelse
Utbyggnad på stränder
Antal av grönområden

45a. Tycker ni att fritidsboende generellt har negativa miljöpåverkningar?
Inte alls
45b. Argumentera kring ert svar

Inte så mycket
I någon mån

_______________________________________

Ganska mycket

_______________________________________

Väldigt mycket

_______________________________________

Kan inte säga

46. Uppskatt hur bra följande påståendena korresponderar med er åsikter.
(1= helt av annan åsikt, 2= nästan av annan åsikt, 3= kan inte säga, 4= nästan av samma åsikt, 5= helt av
samma åsikt)

1
1

Jag har bra kunskaper om miljöförändringar i mina
boendemiljöer

2

Jag har bra kunskaper om orsakerna bakom
miljöförändringarna

3

Jag har bra kunskaper om konsekvenserna av
miljöförändringarna

4

Jag har bra kunskaper om hur man kan inverka på
miljöförändringarna

Tack för er medverkan!

2

3

4

5

