Undersökning
om resor i Sverige
och utomlands
Januari 2020

•

•
Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar
Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:
• Använda bläckpenna
• Skriva tydliga siffror, så här:
• Skriva STORA bokstäver, så här:

A

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

Frågorna i detta formulär handlar om de dagresor och de resor med övernattning som du har
gjort i januari.
Har du inte gjort några resor i januari är det ändå mycket viktigt att du svarar
på de första frågorna och därefter skickar in formuläret till oss.
Använd gärna din kalender för att lättare komma ihåg vilka resor du gjort.

•

•
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I den första delen av formuläret kommer vi att fråga om antalet resor du gjort som avslutats
i januari månad.

Vilka resor ska du räkna?
Resor på din fritid:
Det kan exempelvis vara semesterresor, shoppingresor, resor för att besöka släkt och vänner,
resor till fritidshus m.m.
Resor i ditt arbete:
Det är resor som helt eller delvis betalas av arbetsgivaren. Exempelvis kund- och
leverantörsbesök, möten, konferenser, konsultarbete m.m.
Räkna inte med dessa resor i arbetet:
 Dina dagliga resor till och från din ordinarie arbetsplats
 Dina resor i tjänsten om du är yrkeschaufför eller besättningspersonal på flyg/båt/tåg

Dagresor i januari
Räkna med resor som påbörjades och avslutades samma dag. Om du har rest inom Sverige ska
resan ha inneburit att du rest minst 5 mil enkel väg. Har du passerat landgränsen ska även kortare
resor räknas.
1.

Hur många dagresor gjorde du som avslutades i januari?
Om du inte vet exakt antal resor, var vänlig uppskatta antalet.
Ange antal dagresor i januari fördelat på följande kategorier:
Typ av resa

I Sverige
Dagresor i Sverige ska vara
minst 5 mil enkel väg.

Utomlands
Räkna även korta resor som
passerar landgränsen.

Dagresor på din fritid

resor

Inga resor

resor

Inga resor

Dagresor i ditt arbete

resor

Inga resor

resor

Inga resor

Resor med övernattning i januari
Räkna med de resor där du har övernattat minst en natt utanför din vanliga omgivning där du
brukar vistas.
2.

Hur många resor med övernattning gjorde du som avslutades i januari?
Räkna endast med resor som har varit kortare än ett år.
Om du inte vet exakt antal resor, var vänlig uppskatta antalet.
Ange antal resor med övernattning i januari fördelat på följande kategorier:
Typ av resa

I Sverige

Utomlands
Räkna även korta resor som
passerar landgränsen.

Resor med
övernattning på din
fritid

resor

Inga resor

resor

Inga resor

Resor med
övernattning i ditt
arbete

resor

Inga resor

resor

Inga resor

2

Har du gjort dagresor eller resor med övernattning i januari

Gå vidare till fråga 3.

Om du varken har gjort någon dagresa eller resa med övernattning i januari, dvs. om du har kryssat i ”inga
resor” överallt, är det ändå mycket viktigt att du skickar in formuläret. Lägg formuläret i det bifogade
svarskuvertet och skicka in det till SCB. Stort tack för din medverkan!

Frågor om din senast avslutade resa
Vi kommer nu till den andra delen av formuläret där vi ställer frågor om den resa som du avslutade
sist i januari månad. Det spelar ingen roll om resan var i Sverige/utomlands, på fritiden/i arbetet
eller över dagen/med övernattning.
3.

Mellan vilka datum pågick din senaste resa som avslutades i januari?
a) Resan startades:

År

Månad

Dag

Månad

Dag

b) Resan avslutades:

År
4.

I vilket land ligger det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något huvudsakligt resmål/var en rundresa, markera det land där du tillbringade
mest tid. Markera endast ett alternativ.
Sverige

Norge

Danmark

Polen

Finland
Frankrike
Grekland
Italien

Spanien
Storbritannien
Thailand
Tyskland
USA

Annat land, skriv vilket:

Om du tillbringade mest tid i annat land än Sverige

gå till fråga 6

Om huvudsaklig tid i Sverige:
5.

a) Vilken stad eller ort i Sverige var det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något specifikt mål/var en rundresa, skriv den stad/ort där du tillbringade mest tid.

b) I vilken kommun/län ligger staden/orten?
Om du är osäker på kommun eller län, skriv närmaste större stad/ort.
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6.

Vilket var det huvudsakliga syftet med resan?
Markera endast ett alternativ.
Resa i arbetet

Gå till fråga 8

Lugn och ro, avkoppling
Byta miljö, komma bort
Uppleva spänning, ha roligt
Uppleva och lära mig nya saker
Att vara med familj/vänner
Annat
Om resa på din fritid:
7.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Sol och badaktiviteter

Vandring

Snö och vinteraktiviteter

Cykel

Titta på kulturevenemang, museer och
utställningar

Matupplevelse

Delta i kulturevenemang

Shopping, inköpsresa

Titta på idrottsevenemang

Vistelse i eget fritidshus

Delta i idrottsevenemang

Utbildning, studier, kurser

Besöka tema-/nöjespark

Hälsa, spa, kurort

Nöjen, underhållning, nattliv

Föreningsliv, religionsutövning

Motion och friluftsliv

Skolresa

Uppleva naturen

Uppleva storstadsmiljö

Jakt och vilt

Annat

Besöka släkt och vänner

Fiske
Om resa i ditt arbete:
8.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Arbete eller möte på annan plats inom organisationen/företaget/koncernen
Möte utanför organisationen/företaget/koncernen
Konferens, kurs, seminarium
Mässa, kongress, evenemang
Studiebesök, studieresa
Belöningsresa/incentiveresa (företag/organisation betalar för resan)
Annat
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9.

10.

Vilket var ditt huvudsakliga transportmedel under resan?
Markera det transportmedel du färdades längst sträcka med.
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat

Hur bokades ditt huvudsakliga transportmedel?
Direkt med flyg-, tåg-, bussbolaget, etc.
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

11.

Gå till fråga 12

Bokades ditt huvudsakliga transportmedel via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

12.

Vilka övriga transportmedel använde du under resan?
Du kan markera flera alternativ.
Inga andra transportmedel
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat
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13.

Var det en dagresa eller en resa med övernattning?
Dagresa

Gå till fråga 18

Resa med övernattning
14.

Hur många nätter tillbringade du på följande boendeformer under resan?
Om resan gick utomlands; Räkna även med eventuella nätter inom Sverige, på annat boende utanför
din vanliga omgivning, som krävdes i samband med din resa.
I Sverige

15.

Utomlands

Hotell/motell/pensionat:

nätter

nätter

Vandrarhem:

nätter

nätter

Bed & Breakfast/lantgård:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält/stuga, på
avgiftsbelagd campingplats:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält, utan avgift:

nätter

nätter

Hyrd stuga/fritidshus eller lägenhet:

nätter

nätter

Egen/lånad stuga/fritidshus eller
lägenhet:

nätter

nätter

Hos släkt och vänner:

nätter

nätter

Kryssningsfartyg/färja:

nätter

nätter

Fritidsbåt:

nätter

nätter

Annat boende:

nätter

nätter

Hur bokades ditt huvudsakliga boende?
Direkt med boendet/boendeanläggning
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

16.

Gå till fråga 18

Bokades ditt huvudsakliga boende via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

Gå till fråga 18
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17.

Bokades ditt huvudsakliga boende via Airbnb, Booking.com, Expedia.se, HomeAway.se eller
liknande bokningsplattform?
Ja
Nej
Vet inte

18.

Hur många familjemedlemmar var med på resan?
Räkna även med dig själv. Skriv antal personer per åldersgrupp.
Jag reste ensam

Gå till fråga 20

personer i åldern 0-14 år
personer 15 år eller äldre
19.

Vill du i kommande frågor svara för dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan?
Enbart mina egna utgifter
Utgifter för samtliga familjemedlemmar

20.

Var resan en paketresa bokad via en resebyrå eller en researrangör?
Med paketresa menas att flera resetjänster räknas in i samma köp. Ett exempel kan vara en resa där
man betalar för flyg och hotell eller flyg, hotell och mat. En paketresa kan även innehålla andra
resetjänster, såsom hyrbil, utflykter, kurser etc.
Ja
Nej

21.

Gå till fråga 24

Bokades paketresan via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

22.

Vad av följande ingick helt eller delvis i paketresan?
Du kan markera flera alternativ.
Transport
Boende
Mat och dryck (exempelvis på färdmedel, delpension, all inclusive)
Annat (exempelvis utflykter, kurser, entréavgifter)

23.

Ungefär hur mycket betalade du/ni för paketresan?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
kronor
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I följande frågor vill vi att du försöker specificera dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan. Tänk på hur du svarade i fråga 19.
24.

25.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för transporter under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Flygresor:

kronor

Båtresor:

kronor

Tågresor:

kronor

Taxiresor:

kronor

Hyra av bil, husbil etc.:

kronor

Drivmedel/bensin:

kronor

Biljetter på buss, spårvagn,
tunnelbana, Arlanda Express etc.:

kronor

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för boende, mat och dryck under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Boende:

kronor

Mat och dryck på caféer och
restauranger:

kronor

Livsmedel/matvaror inköpta i
affärer/butiker:

kronor

8

26.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för annat under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakta belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Aktiviteter (kultur, nöje och sport):
Räkna med både små utgifter och
större inköp, exempelvis entréer,
biljetter, guidade turer, hyrd
utrustning etc.
Shopping:
Exempelvis kläder, skor,
semesterutrustning, presenter etc.
… därav totala summan av
varaktiga, mer värdefulla
varor som översteg 3 000
kronor styck:
Andra utgifter som inte har
redovisats tidigare:

kronor

kronor

kronor

kronor

Om du rest utomlands:
27.

Ungefär hur mycket av de totala utgifterna på resan betalade du/ni utomlands?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter utomlands.
kronor

Har du gjort fler resor som avslutades i januari, fortsätt till nästa sida.
Om du bara har gjort en resa som avslutades i januari så kan du nu skicka in formuläret.
Ett stort tack för din medverkan!
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Frågor om din näst senast avslutade resa
Nu kommer några frågor om den resa som du avslutade näst sist i januari månad. Det spelar ingen
roll om resan var i Sverige/utomlands, på fritiden/i arbetet eller över dagen/med övernattning.
28.

Mellan vilka datum pågick din näst senaste resa som avslutades i januari?
a) Resan startades:

År

Månad

Dag

Månad

Dag

b) Resan avslutades:

År
29.

I vilket land ligger det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något huvudsakligt resmål/var en rundresa, markera det land där du tillbringade
mest tid. Markera endast ett alternativ.
Sverige

Norge

Danmark

Polen

Finland
Frankrike
Grekland
Italien

Spanien
Storbritannien
Thailand
Tyskland
USA

Annat land, skriv vilket:

Om du tillbringade mest tid i annat land än Sverige

gå till fråga 31

Om huvudsaklig tid i Sverige:
30.

a) Vilken stad eller ort i Sverige var det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något specifikt mål/var en rundresa, skriv den stad/ort där du tillbringade mest tid.

b) I vilken kommun/län ligger staden/orten?
Om du är osäker på kommun eller län, skriv närmaste större stad/ort.
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31.

Vilket var det huvudsakliga syftet med resan?
Markera endast ett alternativ.
Resa i arbetet

Gå till fråga 33

Lugn och ro, avkoppling
Byta miljö, komma bort
Uppleva spänning, ha roligt
Uppleva och lära mig nya saker
Att vara med familj/vänner
Annat
Om resa på din fritid:
32.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Sol och badaktiviteter

Vandring

Snö och vinteraktiviteter

Cykel

Titta på kulturevenemang, museer och
utställningar

Matupplevelse

Delta i kulturevenemang

Shopping, inköpsresa

Titta på idrottsevenemang

Vistelse i eget fritidshus

Besöka släkt och vänner

Delta i idrottsevenemang

Utbildning, studier, kurser

Besöka tema-/nöjespark

Hälsa, spa, kurort

Nöjen, underhållning, nattliv

Föreningsliv, religionsutövning

Motion och friluftsliv

Skolresa

Uppleva naturen

Uppleva storstadsmiljö

Jakt och vilt

Annat

Fiske
Om resa i ditt arbete:
33.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Arbete eller möte på annan plats inom organisationen/företaget/koncernen
Möte utanför organisationen/företaget/koncernen
Konferens, kurs, seminarium
Mässa, kongress, evenemang
Studiebesök, studieresa
Belöningsresa/incentiveresa (företag/organisation betalar för resan)
Annat
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34.

35.

Vilket var ditt huvudsakliga transportmedel under resan?
Markera det transportmedel du färdades längst sträcka med.
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat

Hur bokades ditt huvudsakliga transportmedel?
Direkt med flyg-, tåg-, bussbolaget, etc.
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

36.

Gå till fråga 37

Bokades ditt huvudsakliga transportmedel via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

37.

Vilka övriga transportmedel använde du under resan?
Du kan markera flera alternativ.
Inga andra transportmedel
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat
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38.

Var det en dagresa eller en resa med övernattning?
Dagresa

Gå till fråga 43

Resa med övernattning
39.

Hur många nätter tillbringade du på följande boendeformer under resan?
Om resan gick utomlands; Räkna även med eventuella nätter inom Sverige, på annat boende utanför
din vanliga omgivning, som krävdes i samband med din resa.
I Sverige

40.

Utomlands

Hotell/motell/pensionat:

nätter

nätter

Vandrarhem:

nätter

nätter

Bed & Breakfast/lantgård:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält/stuga, på
avgiftsbelagd campingplats:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält, utan avgift:

nätter

nätter

Hyrd stuga/fritidshus eller lägenhet:

nätter

nätter

Egen/lånad stuga/fritidshus eller
lägenhet:

nätter

nätter

Hos släkt och vänner:

nätter

nätter

Kryssningsfartyg/färja:

nätter

nätter

Fritidsbåt:

nätter

nätter

Annat boende:

nätter

nätter

Hur bokades ditt huvudsakliga boende?
Direkt med boendet/boendeanläggning
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

41.

Gå till fråga 43

Bokades ditt huvudsakliga boende via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

Gå till fråga 43
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42.

Bokades ditt huvudsakliga boende via Airbnb, Booking.com, Expedia.se, HomeAway.se eller
liknande bokningsplattform?
Ja
Nej
Vet inte

43.

Hur många familjemedlemmar var med på resan?
Räkna även med dig själv. Skriv antal personer per åldersgrupp.
Jag reste ensam

Gå till fråga 45

personer i åldern 0-14 år
personer 15 år eller äldre
44.

Vill du i kommande frågor svara för dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan?
Enbart mina egna utgifter
Utgifter för samtliga familjemedlemmar

45.

Var resan en paketresa bokad via en resebyrå eller en researrangör?
Med paketresa menas att flera resetjänster räknas in i samma köp. Ett exempel kan vara en resa där
man betalar för flyg och hotell eller flyg, hotell och mat. En paketresa kan även innehålla andra
resetjänster, såsom hyrbil, utflykter, kurser etc.
Ja
Nej

46.

Gå till fråga 49

Bokades paketresan via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

47.

Vad av följande ingick helt eller delvis i paketresan?
Du kan markera flera alternativ.
Transport
Boende
Mat och dryck (exempelvis på färdmedel, delpension, all inclusive)
Annat (exempelvis utflykter, kurser, entréavgifter)

48.

Ungefär hur mycket betalade du/ni för paketresan?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
kronor
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I följande frågor vill vi att du försöker specificera dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan. Tänk på hur du svarade i fråga 44.
49.

50.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för transporter under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Flygresor:

kronor

Båtresor:

kronor

Tågresor:

kronor

Taxiresor:

kronor

Hyra av bil, husbil etc.:

kronor

Drivmedel/bensin:

kronor

Biljetter på buss, spårvagn,
tunnelbana, Arlanda Express etc.:

kronor

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för boende, mat och dryck under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Boende:

kronor

Mat och dryck på caféer och
restauranger:

kronor

Livsmedel/matvaror inköpta i
affärer/butiker:

kronor
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51.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för annat under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakta belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Aktiviteter (kultur, nöje och sport):
Räkna med både små utgifter och
större inköp, exempelvis entréer,
biljetter, guidade turer, hyrd
utrustning etc.
Shopping:
Exempelvis kläder, skor,
semesterutrustning, presenter etc.
… därav totala summan av
varaktiga, mer värdefulla
varor som översteg 3 000
kronor styck:
Andra utgifter som inte har
redovisats tidigare:

kronor

kronor

kronor

kronor

Om du rest utomlands:
52.

Ungefär hur mycket av de totala utgifterna på resan betalade du/ni utomlands?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter utomlands.
kronor

Har du gjort fler resor som avslutades i januari, fortsätt till nästa sida.
Om du bara har gjort två resor som avslutades i januari så kan du nu skicka in formuläret.
Ett stort tack för din medverkan!
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Frågor om din tredje senast avslutade resa
Nu kommer några frågor om den tredje senaste resan som du avslutade i januari månad. Det
spelar ingen roll om resan var i Sverige/utomlands, på fritiden/i arbetet eller över dagen/med
övernattning.
53.

Mellan vilka datum pågick din tredje senaste resa som avslutades i januari?
a) Resan startades:

År

Månad

Dag

Månad

Dag

b) Resan avslutades:

År
54.

I vilket land ligger det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något huvudsakligt resmål/var en rundresa, markera det land där du tillbringade
mest tid. Markera endast ett alternativ.
Sverige

Norge

Danmark

Polen

Finland
Frankrike
Grekland
Italien

Spanien
Storbritannien
Thailand
Tyskland
USA

Annat land, skriv vilket:

Om du tillbringade mest tid i annat land än Sverige

gå till fråga 56

Om huvudsaklig tid i Sverige:
55.

a) Vilken stad eller ort i Sverige var det huvudsakliga resmålet?
Om resan inte hade något specifikt mål/var en rundresa, skriv den stad/ort där du tillbringade mest tid.

b) I vilken kommun/län ligger staden/orten?
Om du är osäker på kommun eller län, skriv närmaste större stad/ort.
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56.

Vilket var det huvudsakliga syftet med resan?
Markera endast ett alternativ.
Resa i arbetet

Gå till fråga 58

Lugn och ro, avkoppling
Byta miljö, komma bort
Uppleva spänning, ha roligt
Uppleva och lära mig nya saker
Att vara med familj/vänner
Annat
Om resa på din fritid:
57.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Sol och badaktiviteter

Vandring

Snö och vinteraktiviteter

Cykel

Titta på kulturevenemang, museer och
utställningar

Matupplevelse

Delta i kulturevenemang

Shopping, inköpsresa

Titta på idrottsevenemang

Vistelse i eget fritidshus

Besöka släkt och vänner

Delta i idrottsevenemang

Utbildning, studier, kurser

Besöka tema-/nöjespark

Hälsa, spa, kurort

Nöjen, underhållning, nattliv

Föreningsliv, religionsutövning

Motion och friluftsliv

Skolresa

Uppleva naturen

Uppleva storstadsmiljö

Jakt och vilt

Annat

Fiske
Om resa i ditt arbete:
58.

Vilka aktiviteter ägnade du dig åt under din resa?
Du kan markera flera alternativ.
Arbete eller möte på annan plats inom organisationen/företaget/koncernen
Möte utanför organisationen/företaget/koncernen
Konferens, kurs, seminarium
Mässa, kongress, evenemang
Studiebesök, studieresa
Belöningsresa/incentiveresa (företag/organisation betalar för resan)
Annat
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59.

60.

Vilket var ditt huvudsakliga transportmedel under resan?
Markera det transportmedel du färdades längst sträcka med.
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat

Hur bokades ditt huvudsakliga transportmedel?
Direkt med flyg-, tåg-, bussbolaget, etc.
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

61.

Gå till fråga 62

Bokades ditt huvudsakliga transportmedel via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

62.

Vilka övriga transportmedel använde du under resan?
Du kan markera flera alternativ.
Inga andra transportmedel
Flyg

Egen eller lånad bil

Tåg

Husbil

Buss

Bil + husvagn

Passagerarbåt/färja

MC

Fritidsbåt

Cykel

Hyrbil

Annat
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63.

Var det en dagresa eller en resa med övernattning?
Dagresa

Gå till fråga 68

Resa med övernattning
64.

Hur många nätter tillbringade du på följande boendeformer under resan?
Om resan gick utomlands; Räkna även med eventuella nätter inom Sverige, på annat boende utanför
din vanliga omgivning, som krävdes i samband med din resa.
I Sverige

65.

Utomlands

Hotell/motell/pensionat:

nätter

nätter

Vandrarhem:

nätter

nätter

Bed & Breakfast/lantgård:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält/stuga, på
avgiftsbelagd campingplats:

nätter

nätter

Husvagn/husbil/tält, utan avgift:

nätter

nätter

Hyrd stuga/fritidshus eller lägenhet:

nätter

nätter

Egen/lånad stuga/fritidshus eller
lägenhet:

nätter

nätter

Hos släkt och vänner:

nätter

nätter

Kryssningsfartyg/färja:

nätter

nätter

Fritidsbåt:

nätter

nätter

Annat boende:

nätter

nätter

Hur bokades ditt huvudsakliga boende?
Direkt med boendet/boendeanläggning
Via resebyrå/researrangör/förmedling/bokningsplattform
Ingen bokning behövdes
Vet inte

66.

Gå till fråga 68

Bokades ditt huvudsakliga boende via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

Gå till fråga 68
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67.

Bokades ditt huvudsakliga boende via Airbnb, Booking.com, Expedia.se, HomeAway.se eller
liknande bokningsplattform?
Ja
Nej
Vet inte

68.

Hur många familjemedlemmar var med på resan?
Räkna även med dig själv. Skriv antal personer per åldersgrupp.
Jag reste ensam

Gå till fråga 70

personer i åldern 0-14 år
personer 15 år eller äldre
69.

Vill du i kommande frågor svara för dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan?
Enbart mina egna utgifter
Utgifter för samtliga familjemedlemmar

70.

Var resan en paketresa bokad via en resebyrå eller en researrangör?
Med paketresa menas att flera resetjänster räknas in i samma köp. Ett exempel kan vara en resa där
man betalar för flyg och hotell eller flyg, hotell och mat. En paketresa kan även innehålla andra
resetjänster, såsom hyrbil, utflykter, kurser etc.
Ja
Nej

71.

Gå till fråga 74

Bokades paketresan via en webbplats eller mobilapp?
Ja
Nej
Vet inte

72.

Vad av följande ingick helt eller delvis i paketresan?
Du kan markera flera alternativ.
Transport
Boende
Mat och dryck (exempelvis på färdmedel, delpension, all inclusive)
Annat (exempelvis utflykter, kurser, entréavgifter)

73.

Ungefär hur mycket betalade du/ni för paketresan?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
kronor
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I följande frågor vill vi att du försöker specificera dina egna utgifter eller utgifter för samtliga
familjemedlemmar som var med på resan. Tänk på hur du svarade i fråga 69.
74.

75.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för transporter under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Flygresor:

kronor

Båtresor:

kronor

Tågresor:

kronor

Taxiresor:

kronor

Hyra av bil, husbil etc.:

kronor

Drivmedel/bensin:

kronor

Biljetter på buss, spårvagn,
tunnelbana, Arlanda Express etc.:

kronor

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för boende, mat och dryck under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Boende:

kronor

Mat och dryck på caféer och
restauranger:

kronor

Livsmedel/matvaror inköpta i
affärer/butiker:

kronor
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76.

Ungefär vilka utgifter hade du/ni för annat under resan?
Räkna inte med de utgifter som ingick i en eventuell paketresa.
Om du inte kan svara med exakta belopp, försök ändå att uppskatta utgifterna.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter.
Aktiviteter (kultur, nöje och sport):
Räkna med både små utgifter och
större inköp, exempelvis entréer,
biljetter, guidade turer, hyrd
utrustning etc.
Shopping:
Exempelvis kläder, skor,
semesterutrustning, presenter etc.
… därav totala summan av
varaktiga, mer värdefulla
varor som översteg 3 000
kronor styck:
Andra utgifter som inte har
redovisats tidigare:

kronor

kronor

kronor

kronor

Om du rest utomlands:
77.

Ungefär hur mycket av de totala utgifterna på resan betalade du/ni utomlands?
Om du inte kan svara med exakt belopp, försök ändå att uppskatta utgiften.
Skriv 0 om du/ni inte har haft några utgifter utomlands.
kronor

Tack för din medverkan!

