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Inledning 

Fritidsboende är en viktig del av den svenska kulturen (Müller, 2007). Sedan slutet av 1800-talet har 

fritidsboende förvandlats från ett exklusivt sommarnöje för den urbana överklassen till ett folkligt 

fenomen som omfattar stora delar av samhället (Nordin, 1993). Enligt SCB har ca 45 % av svenskarna 

tillgång till det sammanlagt ungefär 700 000 fritidshus i landet vilket gör Sverige tillsammans med de 

nordiska grannländerna till världsledande när det gäller fritidsboende. 

Det har i tidigare undersökningar visats att människor i hela västvärlden har blivit allt rörligare vilket 

också har gynnat möjligheten att använda fritidsboenden (Hall & Müller, 2004). Detta har delvis 

inneburit att fritidshusturism har anklagats för att förorsaka ökningar av fastigheternas värden vilket i 

sin tur skulle leda till en undanträngning av fastboende. I en tidigare studie av fritidsboende i 

Stockholms skärgärd kunde detta visserligen inte bekräftas men det framstår i alla fall som uppenbart 

att de fritidsboendes relation till landsbygden där det flesta fritidsbostäder är lokaliserade är komplex 

(Marjavaara, 2008). Den sträcker sig ofta tydligen mycket längre än till en rutinmässig konsumtion av 

en turismprodukt. Ibland argumenteras det att människor i allt högre utsträckning har dubbelt 

boende (McIntyre et al., 2006). Fritidsbostaden framstår i sådana teorier som ett alternativt hem med 

liknande betydelse som det folkbokförda hemmet.  

Tyvärr har det dock hittills saknats grundläggande kunskaper om de geografiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser av att människor bor på mer än en plats. Syftet med vår studie är därför att 

kartlägga fritidshusägarnas relation till sina fritidshus och den omgivande landsbygden. 

I denna rapport presenteras svaren på en enkät som har genomförts inom ramen för projektet 

Landsbygdens ’osynliga’ befolkning som genomförs av forskare vid Kulturgeografiska institutionerna 

vid Umeå och Stockholms universitet och finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar 

och samhällsbyggnad (FORMAS). Svaren presenteras här på ett deskriptivt sätt i figurer, tabeller och 

korta texter. Det insamlade data kommer framöver också att analyseras mer djupgående och 

presenteras i vetenskapliga uppsatser. 

 

Undersökningen 

Den här undersökningen har genomförts i samarbete med SCB som administrerade enkätutskick och 

datainsamling. Enkätutskicket följdes av två påminnelser, varav den andra också innehöll ett nytt 

frågeformulär. Ett portofritt svarskuvert tillhandahölls. 

Enkäten skickades under september 2009 till sammanlagt 4000 fritidshusägare i Sverige. Urvalet är 

representativt med hänsyn till ägarnas kön, ålder, födelseland, medborgarskap, civilstånd, inkomst 

och permanentboende. Sammanlagt 2290 svar registrerades. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 

57,3 % vilket kan anses som relativt bra.  

Bortfallet påverkar inte i allt för stor omfattning undersökningens kvalitet. När det gäller 

enkätmottagarnas ålder så svarar inte gruppen 25-29 åriga i någon högre utsträckning. Med avseende 

på de övriga urvalskriterierna finns det dock endast mindre avvikelser. Gemensamt för allt bortfall är 

att det ofta avser grupperingar som inte i någon större utsträckning är representerade i urvalet för 

utskicket vilket innebär att svarens fördelningar över de olika klasserna i stort sett matchar urvalets 

fördelningar. En sammanställning av bortfallet kan hittas i bilaga A. 

Frågeformuläret har bestått av sammanlagt huvudsakligen standardiserade 37 frågor med givna 

svarsalternativ.  En sektion med bakgrundsfrågor om hushållet och dess medlemmar har följts av en 
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sektion om ägande, fritidsbostadens omgivning och nyttjande, en sektion om motiv för fritidsboende 

och användning samt en sektion om deltagande i lokalsamhället samt fritidsbostadens betydelse.  

I denna rapport har denna indelning bibehållits. Frågeformuläret återfinns i bilaga B. 

 

Sektion 1: Bakgrundsfrågor 

I denna sektion beskrivs de hushåll som har valt att svara på enkäten. Uppgifterna relateras i vissa fall 

till nationella genomsnitt som de kan hittas i SCB:s statistiska årsbok. 

Respondenthushållens åldrar 

Sammanlagt 2260 personer svarade på enkäten. De svarandes hushåll visar i relation till den totala 

befolkningen en liknande fördelning av könen, d.v.s. en liten majoritet i de svarandes hushåll är 

kvinnor. Sammanlagt 1819 svarande lämnade dessutom uppgifter om hushållens sammansättning. I 

de flesta hushållen tycks det bo två vuxna. I 31 hushållen har de vuxna samma kön. Ålderspyramiden 

för de svarande visar att den största gruppen är äldre än 60 år medan den andra toppen ligger kring 

20 år (Figur 1).   

 

 

Figur 1: Åldersfördelning i de svarande hushållen 

 

Medelåldern för de vuxna hushållsmedlemmarna är relativt hög; 53 år för den första personen samt 

57 år för den andra. Det är också värt att notera att närmare 20 % av familjerna består av endast en 

vuxen. Sammanlagt 37 % av hushållen har minst ett hemmavarande barn. Dryg 600 av hushållen (27 

%) har två hemmavarande barn. Därefter sjunker antalet barn kraftigt. Tre barn har 207 (9 %) av de 

tillfrågade hushållen. Medelåldern för barnen är relativt hög, närmare bestämt 18 år (födelseår 1991). 

Det är också uppenbart att de svarande bedömer hushållstillhörighet olika. Uppgifterna om 
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födelseåren av flera ”barn” indikerar att det snarare rör sig om vuxna som sannolikt inte längre tillhör 

hushållet. Däremot kan det tänkas att de också använder fritidsbostaden och på så vis återförenas där 

med ursprungshushållet. Enkätsvaren på hushållssammansättning visar att i snitt 2,6 individer utgör 

ett fritidshushushåll. 

Utbildningsnivåer  

En stor andel av de tillfrågade har relativt hög formell utbildning (Figur 2). Drygt 35 % har 

eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer följt av eftergymnasial utbildning mindre än 3 år. Detta är 

betydligt större grupp än i riksgenomsnittet där denna grupp endast omfattar en fjärdedel av 

befolkningen. Knappt 100 personer av de svarande är dessutom forskarutbildade. Fördelningen kan 

givetvis också bero på att högutbildade i större omfattning valde att svara på enkäten. 

   

Utbildningsnivån för vuxna hushållsmedlemmar

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

F
ö
rg

y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
 k

o
rt

a
re

ä
n
 9

 å
r

F
ö
rg

y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
 9

 å
r

e
lle

r 
m

e
r

G
y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
, 

h
ö
g
s
t

2
 å

r

G
y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
, 

3
 å

r

E
ft

e
rg

y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
,

m
in

d
re

 ä
n
 3

 å
r

E
ft

e
rg

y
m

n
a
s
ia

l

u
tb

ild
n
in

g
, 

3
 å

r

e
lle

r 
m

e
r

F
o
rs

k
a
ru

tb
ild

n
in

g

 

Figur 2: Utbildningsnivån för vuxna hushållsmedlemmar 

 

 

Sysselsättning 

Enkäten frågade också efter de vuxna hushållsmedlemmars (person 1 och person 2) huvudsakliga 

sysselsättning. Sammantaget ges bilden av en förhållandevis åldrad befolkning. En stor andel av 

hushållen, knappt 40 %, är sjukpensionärer eller pensionärer (Tabell 1). Därefter följer kategorin 

förvärvsarbetande heltid. Medlemmarna inom hushållen har påfallande likartad sysselsättning.   

En notering är att många personer valde att kryssa för ”annat” trots att de sedan angav att de är 

pensionärer. Tydligen har många av dessa inte noterat att det funnits ett sådant fast svarsalternativ. 

Bland övriga finns bl a rektor, konstnär, översättare, doktorand, städare, musiker, särbo/sambo, 

barnledig, präst och kontorist.  
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Tabell 1: Huvudsaklig sysselsättning bland de vuxna fritidsboende  

Sysselsättning Antal Procent 

Egen företagare 440 11.1% 

Förvärvsarbetande, heltid 1507 37.9% 

Förvärvsarbetande, deltid 345 8.7% 

Studier 21 0.5% 

Militärtjänstgöring 2 0.1% 

Arbetssökande 57 1.4% 

Sjukpensionär, pensionär 1554 39.1% 

Annat 50 1.3% 

Summa 3976 100% 

 

 

Hushållsinkomster 

De svarande fritidsboende har också angivit sina sammanlagda hushållsinkomster före skatt. Resultat 

visar två tydliga grupper; en grupp av medelinkomsttagare och en grupp med höga inkomster (Figur 

3). Många respondenter har inkomster över 800 000 kronor. Medelinkomsten är dock drygt 500 000 

kronor. Detta ligger lite högre än för genomsnittet i riket där ett hushåll med två inkomster har en 

inkomst på ca 450 000 kronor.  

 

 

Hushållets sammanlagda bruttoinkomst före skatt 
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Figur 3: Hushållens sammanlagda bruttoinkomst före skatt 
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Permanentbostaden 

Ett vanligt antagande är att fritidsbostaden utgör en kontrast till vardagsmiljön. Många 

fritidshusägares permanentbostäder tycks dock inte nödvändigtvis skilja sig mycket från fritidshusen. 

Åtminstone kan det konstateras att mer än 1000 av de svarande bor även till vardags i en friliggande 

villa (Figur 4). Friliggande villa är den vanligaste formen av permanentboende följt av 

bostadsrättslägenhet. 45 % av de tillfrågade hushållen bor permanent i friliggande villa.  En minoritet 

av hushållen bor i hyreslägenhet. Bland ”annat” finns lantbruk, torp och liknande (36 st), kedjehus (16 

st), fritidshus och f d sommarstuga (11 st) samt kooperativt och kollektivt boende (4 st).  

 

Permanentbostadens karaktär
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Figur 4: Permanentbostadens karaktär 

 

De svarandes permanentbostäder återfinns huvudsakligen i stadsmiljöer (Tabell 2). En stor andel, 

närmare bestämt 45,9%, har permanentbostaden i stadsmiljö. Det är också vanligt att man bor i förort 

till större stad. 28,5 % anger denna bostadsmiljö. Det är ovanligt att hushållen bor permanent i 

fjällbygd (0,5 %), på en ö (0,8 %) eller i skärgårdsmiljö (1,3 %). Bland de som svarat svarat ”annat” har 

övervägande andel skrivit mindre samhälle, förort till mindre stad, mindre by eller liknande (77 st). 

Avseende permanentbostadens omgivning tycks fritidshuset erbjuda en kontrast i den fysiska miljön. 
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Tabell 2: Permanentbostadens närmaste omgivning  

Bostadsmiljö Antal Procent 

Jordbruksbygd 264 11.6% 

Skogslandskap 98 4.3% 

Kustlandskap(ej skärgård) 97 4.3% 

Skärgård 28 1.3% 

På en ö 19 0.8% 

Fjällbygd (ej skidort) 12 0.5% 

Skidort 6 0.3% 

Stadsmiljö 1022 45.9% 

Förort till större stad 648 28.5% 

Annat 83 3.6% 

Summa 2277 100.0% 

 

 

Tidigare erfarenheter av landsbygd 

Fritidsbostaden påstås ibland gå i arv eller utgöra länken till platsen där man själv är uppvuxen. På 

frågan om man hade regelbundet tillgång till fritidsbostad under uppväxten svarar dock endast 40,9 % 

att så var fallet. Majoriteten av de vuxna familjemedlemmarna (59,1 %) har inte haft tillgång till 

fritidsbostad under uppväxten. Andelen är ändå påtagligt låg med tanke på att fritidshus i stor skala är 

en sen efterkrigsföreteelse. 

Samma mönster finns när det gäller de svarandes uppväxtmiljö. Här är det endast 40,8 % av de 

svarande som är uppvuxna på landsbygden. Majoriteten (59,2 %) saknar denna erfarenhet. 

Tendensen, att materialet visar på en i huvudsak urban befolkning, håller i sig även vad gäller frågan 

om man i vuxen ålder har bott på landsbygden. 69,6 % har inte bott på landsbygden i vuxen ålder 

medan 30,4 % har denna landsbygdserfarenhet.  

 

 

Sektion 2: Frågor om ägande, omgivning & nyttjande av 

fritidshus 

Urvalet baserades på SCB:s register över fritidshusägare. En kontrollfråga visade att inte alla svarande 

ägde ett fritidshus (eller åtminstone inte var medveten om detta). Sammanlagt 10,4 % av de svarande 

ägde inte någon fritidsbostad. Mer än hälften av dessa (55 %) har ändå tillgång till en eller flera 

fritidsbostäder, sannolikt genom släkt eller vänner. 

Ägande av fritidsbostäder 

De flesta fritidshusägare äger endast en fritidsbostad (82,6 %). Ungefär 15 % av de svarande äger två 

fritidsbostäder. Det är sällsynt att hushåll äger fler än två fritidsbostäder. Bara drygt 2% anger att så 

är fallet. I enkäten har det getts möjligheten att svara på frågor rörande två fritidsbostäder, vilket 

alltså endast var aktuellt för ca 15 % av de svarande. 



11 
 

Att förvärva fritidsbostaden via annons är den dominerande förvärvsformen och uppgår till 37 % 

totalt för båda fritidsbostäderna (Figur 5). Bekanta/släkt spelar också en stor roll när man förvärvar 

fritidsbostäder. Anmärkningsvärt är att arv är en betydligt vanligare förvärvsform för den andra 

fritidsbostaden (25,5 %) jämfört med den första (15,5 %). Det kan dock inte uteslutas att köp från släkt 

i många fall sker i samband med arv, vilket gör resultatet aningen svårtolkat. Resultaten ger intrycket 

att det som betraktas som första fritidsbostad i högre grad har förvärvats på marknaden och därmed 

också speglar ägarnas personliga önskemål medan den andra fritidsbostaden snarare har erhållits 

som arv eller gåva. 

Bland de som svarat på ”annat sätt” har 163 angett att man byggt själv. Bland övriga svar finns några 

års köande, auktion, tips från syster, via internet (2 st) direkt kontakt med ägare samt exekutiv 

auktion. Det är värt att notera att så många har missförstått frågan när man anger att man har byggt 

huset själv. Möjligen är respondenterna så stolta över detta att man gärna vill föra fram det 

någonstans i svaren.    

 

Hur har fritidsbostäderna förvärvats?
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Figur 5: Förvärvssätt för fritidsbostäderna  

 

Fritidsbostäderna 

Det enskilda fritidshuset dominerar kraftigt som boendeform framför andra boendekategorier (Tabell 

3).  Majoriteten av fritidshusen (78,5 %) tillhör denna kategori. En relativt liten andel, 19 %, bor under 

fritiden i funktionsomvandlade bostäder. I två tredjedelar av dessa fall är bostäderna före detta 

jordbruksbyggnader. Andelen fritidshus som är funktionsomvandlade bostäder är också tydligt högre 

bland de fastigheter som listats som andra fritidsbostad. I kategorin ”annat” finns bl. a. kedjehus, f.d. 
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skolbyggnad, fyrmästarbostad, missionshus, flottarstuga, segelbåt, hotell, kolonistuga, fäbodstuga och 

gammal smedja.   

 

Tabell 3: Fritidsbostädernas karaktär 

  Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 Alla   

  Antal  Procent Antal  Procent Antal  Procent 

Ett f d jordbruk eller torp  254 11.6% 59 15.4% 313 12.2% 

Annan f d permanentbostad 135 6.2% 36 9.4% 171 6.7% 

Enskilt fritidshus 1756 80.4% 253 65.9% 2009 78.5% 

Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk 2 0.1% 13 3.4% 15 0.6% 

Uthus eller ekonomibyggnad 5 0.2% 6 1.6% 11 0.4% 

Flerfamiljshus 3 0.1% 4 1.0% 7 0.3% 

Annat 21 1.0% 12 3.1% 33 1.3% 

Summa 2176 100.0% 383 100.0% 2559 100.0% 

 

 

Fritidsbostäderna finns framförallt i bebyggelseglesa områden. Mer än 80 % av fritidsbostäderna 

finns i en omgivning som de tillfrågade anser vara gles bebyggelse. Det är också värt att notera att 

andelen är ungefär densamma för den första fritidsbostaden som den andra.  

De svarande gavs möjligheten att karakterisera fritidsbostadens omgivning med en eller flera 

alternativa kategorier. Mer än 25 % av bostäderna finns i det som de tillfrågade klassificerat som 

skogslandskap (Tabell 4). Ytterligare en fjärdedel av husen karakteriseras som belägna i 

jordbruksbygd. Andra viktiga lägen omfattar ”kustlandskap” och ”skärgård”. Bilden av fritidsbostaden 

i en lantlig miljö är dominerande. Fritidsbostäder i stadsmiljö och förorter till större städer utgör en 

liten andel.  

 

Tabell 4: Fritidsbostädernas närmaste omgivning  

 Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 Alla  

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Jordbruksbygd 533 21.6% 73 17.3% 606 20.9% 

Skogslandskap 636 25.7% 106 25.1% 742 25.6% 

Kustlandskap (ej skärgård) 460 18.6% 54 12.8% 514 17.8% 

Skärgård 355 14.4% 55 13.0% 410 14.2% 

På en ö 229 9.3% 37 8.7% 266 9.2% 

Fjällbygd 80 3.2% 30 7.1% 110 3.8% 

Skidort 55 2.2% 39 9.2% 94 3.2% 

Stadsmiljö 9 0.4% 10 2.4% 19 0.7% 

Förort till större stad 47 1.9% 9 2.1% 56 1.9% 

Annan karaktär 68 2.8% 10 2.4% 78 2.7% 

Summa 2472 100.0% 423 100.0% 2895 100.0% 
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En intressant skillnad framträder mellan fritidsbostad 1 och 2 när det gäller deras omgivning. 

Tydligen är en betydligt större andel bland de andra fritidshusen lokaliserade i fjällmiljö och skidorter. 

Detta skapar bilden att många ägare uppenbarligen har andra fritidsbostäder som tillgodoser 

säsongsrelaterade aktiviteter. 

Bland ”annan karaktär” finns berg och skog, litet samhälle, fritidshusområde, tomtområde, stugby, 

sjöläge, på fäbodvall, köping, i utkanten av mindre stad samt by.  

Respondenternas fritidsbostäder är i stort sett lokaliserat över hela landet (Figur 6). Urvalet 

återspeglar i stort sett det nationella mönstret med koncentrationer kring kusterna och fjällregioner. I 

synnerhet Västkusten och Stockholms skärgård har stora koncentrationer av fritidshus. Detta gäller 

såväl fritidsbostad 1 som 2. Norrtälje kommun har med 156 hus i särklass det största antalet 

fritidshus, följt av Värmdö (61), Härjedalen (60), Gotland (53), Malung (46) och Borgholm (36). De 

kommuner där det finns flest fastigheter av typen Fritidsbostad återfinns däremot med undantag av 

Norrtälje (20) huvudsakligen i fjällkommunerna. Så anges Härjedalen 20, Malung 19 och Åre 13 

gånger som plats för fritidsbostad 2. Detta tyder på att fritidsbostad 2 ofta kan förknippas med 

ändamålet skidåkning. 

 

 

Figur 6: Fritidsbostädernas lokalisering (Punkternas lokalisering inom kommunerna är slumpmässig) 
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Få fritidsbostäder som ägs av bosatta i Sverige finns utomlands. Noterbart är att det är vanligare att 

den andra fritidsbostaden (6,2 % mot 0,5 % för fritidsbostad 1) är lokaliserad utanför Sveriges 

gränser. Detta tyder på att fritidsboende utomlands, i alla fall bland de svarande, inte ersätter ett 

fritidsboende inom landet. Istället tycks det vara ett komplement till fritidsbostaden i Sverige. 

Sammanlagt 20 hushåll anger ett land där fritidshuset är lokaliserat. De länder som nämns oftast är 

Frankrike och Spanien, medan Norge, Finland, Estland, Kanada, Österrike och Tadzjikistan anges 

endast i enskilda fall. Det lilla antalet svar gör det svårt att se några mönster i valet av destinationer 

men det tycks i alla fall finnas en tudelning i destinationer som är väletablerade för sol och badturism 

och andra destinationer som snarare representerar ägarnas hemländer.  

Nyttjandet av fritidsbostäderna 

Fritidsbostäderna nyttjas, inte överraskande, mest sommarmånaderna juni-augusti. Vinterperioden 

är besökarna få både mätt med antal dagbesök och antal övernattningar. Tabellerna 5 och 6 visar att 

den första fritidsbostaden nyttjas mer än den andra men att fördelningen mellan årstiderna och 

månaderna är densamma mellan fritidsbostäderna. Det tycks med andra ord inte finnas något 

mönster där en bostad i huvudsak nyttjas sommarhalvåret och den andra bostaden vinterhalvåret.  

Hälften av alla fritidshusägare stannar längre än 53 dagar i den första fritidsbostaden. I genomsnitt 

uppgår antalet övernattningar dock till 71, vilket innebär att somliga hushåll tillbringar stora delar av 

året i fritidsbostaden. Den andra fritidsbostaden nyttjas i genomsnitt 32 övernattningar per år vilket 

också pekar på en omfattande användning. Här är medianvärdet dock 18 vilket tydligt visar att 

somliga användare tenderar att stanna mycket länge i denna bostad. De största skillnaderna mellan 

median och medelvärdet ses för vintermånaderna vilket tyder på att en stor del av ägarna inte alls 

använder fritidsbostäderna under denna period, medan andra tillbringar förhållandevis lång tid där. 

Detta tyder på förekomsten av vinterbonade stugor som t.ex. används för skidåkning och liknande 

aktiviteter. 

 

Tabell 5: Hushållens användning av fritidsbostäderna 

  Fritidsbostad 1     Fritidsbostad 2     

  Antal Median Medel Std. Av. Antal Median Medel Std. Av. 

Dec. - Feb. 1439 3 6.7 10.5 242 0 4.6 8.4 

Mar. - Maj 1795 10 12.8 13.8 275 5 6.8 8.8 

Jun. - Aug. 2040 30 39.4 27.9 309 10 14.4 17.4 

Sep. - Nov. 1752 10 12.2 13.2 259 3 6.4 10.2 

Summa   53 71.1     18 32.1   

 

 

Utöver övernattningar är fritidsbostäderna också mål för endagsbesök (Tabell 6). Antalet sådana är 

dock mer begränsat. De följer därutöver också de mönster som redan har skisserats för besök med 

övernattningar. Ändå kan det konstateras att endagsbesök bidrar väsentligt till nyttjandet av 

fritidsbostaden. 
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Tabell 6: Endagsbesök till fritidsbostäderna 

  Fritidsbostad 1     Fritidsbostad 2     

  Antal Median Medel Std. Av. Antal Median Medel Std. Av. 

Dec. - Feb. 1067 2 5.0 7.6 202 1 3.0 4.8 

Mar. - Maj 1117 5 9.6 12.4 210 2 4.9 7.3 

Jun. - Aug. 1014 10 23.3 27.3 209 5 10.4 15.5 

Sep. - Nov. 1096 5 8.9 11.5 208 2 4.1 5.3 

Summa   22 47     10 22   

 

 

Fritidsbostaden är inte alltid en angelägenhet för bara hushållsmedlemmarna. 30,2 % eller i absoluta 

tal 647 av hushållen anger att andra än ägarna använder fritidsbostaden. I synnerhet gäller detta den 

andra fritidsbostaden. I genomsnitt stannar gästerna 36 nätter i den första fritidsbostaden och 25 

nätter i den andra fritidsbostaden (Tabell 7). Det är vanligast att två personer (92,7 %), utöver de 

tillfrågade hushållsmedlemmarna, använder fritidsbostaden. Svaren kan antyda att man lånar eller 

hyr ut till de personer man känner väl såsom släkt och nära vänner. 

Fritidshusen tycks också vara populära besöksmål för dagsutflykter (Tabell 8). De svarande anger att 

de i genomsnitt får besök av gäster 20 dagar under sommarperioden. Detta gäller givetvis i första 

hand fritidsbostad 1 där ägarhushållet spenderar mest tid. Under de övriga årstiderna är antalet besök 

dock betydligt färre. 

 

Tabell 7: Gästers användning av fritidsbostäderna 

  Fritidsbostad 1     Fritidsbostad 2     

  Antal Median Medel Std. Av. Antal Median Medel Std. Av. 

Dec. - Feb. 368 0 4.7 12.0 236 0 2.5 6.8 

Mar. - Maj 423 4 7.4 13.4 271 3 5.3 9.6 

Jun. - Aug. 618 12 18.6 19.3 321 8 12.8 17.0 

Sep. - Nov. 409 2 5.4 11.3 238 2 4.2 8.2 

Summa   18 36     13 25   

 

 

Tabell 8: Gästers endagsbesök till fritidsbostäderna 

  Fritidsbostad 1     Fritidsbostad 2     

  Antal Median Medel Std. Av. Antal Median Medel Std. Av. 

Dec. - Feb. 89 0 6.7 15.6 73 0 3.3 11.6 

Mar. - Maj 105 4 9.6 17.7 79 0 6.7 15.9 

Jun. - Aug. 121 10 20.9 25.5 82 2 12.6 23.0 

Sep. - Nov. 92 2 6.9 16.0 80 0 4.9 13.0 

Summa   16 44     2 27   

 



16 
 

Endast 75 av 1068 (7 %) hyr ut bostaden/bostäderna mot betalning. Uthyrningen är relativt begränsad 

både vad beträffar antalet hushåll som hyr ut och dagar man hyr ut fritidsbostaden. 77 har svarat att 

man hyr ut bostaden och medelvärdet för antalet uthyrningsdagar är så högt som knappt 46 vilket 

påverkas av att några hushåll hyr ut på årsbasis. Medianvärdet för antalet dagar som fritidsbostaden 

hyrs ut är 20.  

Framtiden 

Med hänsyn till många fritidshusägarnas höga ålder är en viktig fråga vad ägarna tror kommer att 

hända med fritidsbostaden/bostäderna när de själva inte längre kan eller vill använda dem (Tabell 9)? 

Fritidsbostaden verkar vara något man gärna för över till nästa generation. En stor andel, 62,5 %, 

anser att barn/barnbarn kommer att ta över bostäderna. Detta följs av svaret att den säljs, knappt 32 

%, anger detta. Endast ett fåtal hushåll tror att fritidsbostaden kommer att hyras ut eller bli oanvänd i 

framtiden. Det finns ingen större skillnad när det gäller hur man ser på framtiden mellan de båda 

fritidsbostäderna. 

Bland kategorin ”övrigt” finns 44 som svarat att de inte vet. Det finns också de som angett att 

syskonbarn övertar (9 st), släktingar, allmänna arvsfonden samt att bostaden förfaller. 

 

Tabell 9: Vad händer med fritidsbostaden när hushållet inte längre kan eller vill använda den 

  Fritidsbostad 1  Fritidsbostad 2  

Den hyrs ut för längre perioder 14 0.6% 2 0.5% 

Den övertas av barn/barnbarnen 1339 61.8% 237 62.4% 

Den förblir i huvudsak oanvänd 34 1.6% 6 1.6% 

Den säljs 683 31.5% 120 31.6% 

Övrigt 49 2.3% 10 2.6% 

 

 

 

Sektion 3: Frågor om motiv och användning 

Skäl för fritidsboende 

Avkoppling anges som främsta motiv för fritidsboende (Tabell 10). När det gäller första 

fritidsbostaden tycker sammanlagt 85,9% att detta motiv är viktigt eller mycket viktigt. I viktighet följs 

detta motiv av att kunna vistas i en naturskön trakt, för att umgås med familjen, som kontrast till 

vardagsmiljön och för att utöva friluftsliv. De flesta svaranden tycker däremot inte att status- och 

ekonomirelaterade skäl eller konkreta aktiviteter såsom jakt, fiske och sportaktiviteter är viktiga motiv 

för att ha detta fritidsboende. 
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Tabell 10: Motiv för fritidsboende 

 Fritidsbostad 1     Fritidsbostad 2    

  Inte alls viktigt  Mycket viktigt   Inte alls viktigt Mycket viktigt 

 Medel 1 2 3 4 5  Medel 1 2 3 4 5 

För att koppla av 4.5 59 31 195 414 1337 
 

4.0 29 19 46 76 168 

  2.9% 1.5% 9.6% 20.3% 65.6% 
 

 8.6% 5.6% 13.6% 22.5% 49.7% 

För att utöva friluftsliv, såsom 
naturpromenader, 
bärplockning, bad osv. 

4.0 81 110 350 548 891 
 

3.8 30 26 68 68 126 

 4.1% 5.6% 17.7% 27.7% 45.0% 
 

 9.4% 8.2% 21.3% 21.3% 39.5% 

För sportaktiviteter som alpin 
skidåkning, golf osv. 

1.7 1231 218 163 105 108 
 

2.1 181 34 27 15 47 

 67.3% 11.9% 8.9% 5.7% 5.9% 
 

 59.5% 11.2% 8.9% 4.9% 15.5% 

För att göra någonting med 
händerna (snickra, odla etc.) 

3.4 226 222 560 518 459 
 

2.8 84 52 75 46 49 

 11.4% 11.2% 28.2% 26.1% 23.1% 
 

 27.5% 17.0% 24.5% 15.0% 16.0% 

För att bo i för jakt & fiske 2.0 1057 265 226 167 165 
 

2.0 184 33 24 24 35 

 56.2% 14.1% 12.0% 8.9% 8.8% 
 

 61.1% 11.0% 8.0% 8.0% 11.6% 

För att umgås med familjen 4.1 92 73 342 532 926 
 

3.7 40 22 61 67 131 

 4.7% 3.7% 17.4% 27.0% 47.0% 
 

 12.4% 6.8% 18.9% 20.8% 40.7% 

Som investering 2.1 860 334 430 160 117 
 

2.1 160 43 52 22 32 

 45.2% 17.6% 22.6% 8.4% 6.2% 
 

 51.8% 13.9% 16.8% 7.1% 10.4% 

För barnens skull 3.2 377 209 475 402 436 
 

3.0 79 30 84 52 67 

 19.9% 11.0% 25.0% 21.2% 23.0% 
 

 25.3% 9.6% 26.9% 16.7% 21.5% 

För att alla andra har 
fritidsbostad 

1.1 1774 72 16 2 5 
 

1.1 291 9 1 1 1 

 94.9% 3.9% 0.9% 0.1% 0.3% 
 

 96.0% 3.0% 0.3% 0.3% 0.3% 

För att vi uppskattar det enkla 
livet 

2.9 507 214 497 367 351 
 

2.6 117 35 79 38 44 

 26.2% 11.0% 25.7% 18.9% 18.1% 
 

 37.3% 11.1% 25.2% 12.1% 14.0% 

Fritidsbostaden är en länk till 
hembygden / ”rötterna” 

2.5 895 143 262 289 347 
 

2.7 92 46 80 47 51 

 46.2% 7.4% 13.5% 14.9% 17.9% 
 

 29.1% 14.6% 25.3% 14.9% 16.1% 

För att ha en plats där vi kan 
träffa släkt och vänner 

2.9 467 269 530 368 306 
 

2.7 138 23 38 50 76 

 24.1% 13.9% 27.3% 19.0% 15.8% 
 

 42.5% 7.1% 11.7% 15.4% 23.45 

För att kunna vistas i en 
naturskön trakt 

4.2 72 53 301 669 926 
 

4.0 19 16 49 102 136 

 3.6% 2.6% 14.9% 33.1% 45.8% 
 

 5.9% 5.0% 15.2% 31.7% 42.2% 

Som kontrast till 
vardagsmiljön 

4.1 80 69 361 626 840 
 

3.7 38 17 55 91 114 

 4.0% 3.5% 18.3% 31.7% 42.5% 
 

 12.1% 5.4% 17.5% 28.9% 36.2% 

Annan orsak, skriv i rutan 
nedan 

2.5 71 1 10 9 33  2.0 19 - 3 3 3 

 56.8% 0.8% 8.0% 7.2% 26.4% 
 

 67.9% - 10.7% 10.7% 10.7% 

 

 

Motiven för det andra fritidsboendet följer i stort detta mönster om än i genomsnitt svagare. 

Skillnader finns dock när det gäller två motiv. Dels är motivet för sportaktiviteter som alpin 

skidåkning och golf, dels funktionen som länk till hembygden viktigare än när det gäller det första 

fritidshuset. Detta indikerar att den andra fritidsbostaden har anskaffats för en specifik aktivitet 

respektive behållits kanske av sentimentala skäl eller på grund av samägande med andra. 

Bland de övriga skälen för att ha fritidsbostad framträder också det senare. Flera svarande påpekar att 

fritidsbostaden är ett arv eller en gåva. Några påpekar också att de bor permanent i fritidsbostaden. 
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Framtida användning av fritidsboende 

Många ägare av fritidsbostäder, 755 (36,1%) av de svarande, tror att de om fem år kommer att 

använda fritidsbostaden oftare än idag (Figur 7). Den största gruppen (45,3%) av de svarande avser 

dock inte att förändra nyttandet av fritidsbostaden. Endast en liten andel tror att de använder 

fritidsbostaden mer sällan eller inte alls i ett framtida femårsperspektiv. 

 

 

Figur 7: Användningen av fritidsbostaden om 5 år 

 

Trots att många tror att de kommer att använda fritidsbostaden oftare än idag så betyder det inte att 

de tänker bosätta sig permanent i fritidsbostaden (Figur 8). Endast 67 (3,0%) av de 2207 svarande 

tror att de kommer att bosätta sig i fritidsbostaden. Ytterligare 322 (14,6%) menar att detta kanske 

kommer att ske. Hela 1723 (78,1%) svar antyder att man inte planerar att bosätta sig i fritidsbostaden. 

 

 

Figur 8: Planer på att permanent bosätta sig i fritidsbostaden 
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Av de 389 som ändå är säkra på eller åtminstone överväger steget att bosätta sig permanent anger mer 

än hälften att tillgång till natur är ett mycket viktigt skäl för att bosätta sig i fritidsbostaden (Figur 9). 

Även tillgång till lugn och ro anförs som viktigt argument för en permanent bosättning. 

Fritidsaktiviteter nämns av knappt hälften som viktig eller mycket viktig anledning för en permanent 

bosättning. Pensioneringen spelar i detta sammanhang en betydande roll. Sammanlagt 65,5% anger 

pensionering som viktigt eller mycket viktigt när beslut om permanent bosättning i fritidshus skall 

fattas. Konsekvent spelar arbetsrelaterade skäl en mycket begränsad roll för beslutet. De svarande 

anför inte heller landsbygdslivet som viktig beslutsdimension. Svaren tyder dessutom inte på att 

återvändandet till personliga rötter eller närhet till släkt och vänner är viktiga skäl för beslutet att 

bosätta sig permanent i fritidsbostaden. 

 

 

Figur 9: Skäl för bosättning i fritidsbostaden 

 

Sammanlagt 479 svarade på frågan om vad de skulle göra med sitt nuvarande permanentboende i fall 

en flyttning till fritidsbostaden skulle blir verklighet. Detta är fler svarande än de 389 som hade 

bestämt eller övervägt att flytta till fritidsbostaden. Majoriteten av de svarande trodde att de skulle 

avveckla sitt gamla permanentboende (Figur 10). Endast 110, vilket motsvarar 22,9% av de svarande 

på denna fråga och 4,8% av den totala undersökningspopulationen, anser att de visserligen skulle 

behålla det gamla boendet men nyttja detta mer sällan. Ytterligare 60 svarande (12,5% resp. 2,6% av 

hela populationen) räknar med att, i händelse av permanentning, behålla sitt gamla boende och 

fortsätta  använda detta som idag. 
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Figur 10: Vad händer med det tidigare permanentboende? 

 

En stor del, 168 (42,0%) av de 400 som valde att svara på frågan, tror att en flyttning till 

fritidsbostaden kommer att ske inom 5 år (Figur 11). Ytterligare 145 (36,3%) räknar med att det tar 

mellan 6 och 10 år innan en flyttning kan bli verklighet. Sammanlagt är det alltså endast 313 svarande 

(13,7%) av 2290 i undersökningspopulationen som tror att en flyttning kan bli verklighet. 

 

 

Figur 11: När tror man på en flyttning till fritidsboendet 

 

Användning av tjänster inom fritidsboendeområdet 

Användningen av tjänster inom fritidsbostadsområdet är begränsad (Tabell 11). Det är enbart 

lokalhandeln som nyttjas flitigt av relativt många fritidsboende. Därutöver är det hantverkare av olika 

slag som får uppdrag av fritidsboende men detta sker redan relativt sällan. Även andra tjänster såsom 

tillsyn av fritidsbostaden, lokala restauranger och sjukvård nyttjas av en del av de svarande 
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förhållandevis frekvent. Det kan också konstateras att det inte är i första hand är bristande utbud som 

förhindrar konsumtionen av tjänster. Undantaget är biografer där mer än 20% av de svarande 

konstaterar att dessa inte finns i området. Mer än 10% påpekar samma sak för bibliotek, 

idrottsanläggningar, handel, tillsyn, restauranger och sjukvård. I detta sammanhang bör det påpekas 

att vad som upplevs som fritidsbostadsområdet definieras inom ramen för denna undersökning av de 

svarande själva och kan därför variera. 

 

Tabell 11: Nyttjande av lokala tjänster i fritidsbostadsområdet 

  Aldrig        Mycket ofta   

 Medel 1 2 3 4 5 Finns ej 

Hemtjänst 1,0 1834 90,3% 8 0,4% 2 0,1%   5 0,2% 158 7,8% 

Bibliotek 1,5 1298 63,2% 173 8,4% 155 7,5% 60 2,9% 51 2,5% 269 13,1% 

Idrottsanläggningar 1,6 1279 63,0% 166 8,2% 170 8,4% 68 3,3% 75 3,7% 226 11,1% 

Handeln 3,7 293 14,0% 127 6,1% 283 13,5% 375 17,9% 767 36,7% 215 10,3% 

Tillsyn av 
fritidsbostaden (mot 
inbrott) 

1,8 1166 57,3% 212 10,4% 205 10,1% 112 5,5% 96 4,7% 219 10,8% 

Restauranger 2,1 645 31,3% 457 22,2% 440 21,4% 155 7,5% 49 2,4% 281 13,6% 

Biografer 1,2 1270 62,2% 163 8,0% 63 3,1% 18 0,9% 3 0,1% 474 23,2% 

Hantverkare 2,2 655 31,8% 521 25,3% 498 24,2% 189 9,2% 50 2,4% 134 6,5% 

Offentlig transport 1,6 1253 61,5% 302 14,8% 161 7,9% 63 3,1% 48 2,4% 193 9,5% 

Kyrkan 1,5 1249 60,8% 384 18,7% 135 6,6% 42 2,0% 21 1,0% 198 9,6% 

Sjukvård 1,6 1003 49,0% 498 24,3% 216 10,5% 49 2,4% 8 0,4% 247 12,1% 

Lokala hantverkare  
(ex. rörmokare) 

2,2 619 29,7% 576 27,7% 488 23,4% 204 9,8% 57 2,7% 127 6,1% 

Andra lokala tjänster  
(ex. gräsklippning) 

1,2 1547 77,3% 145 7,2% 73 3,6% 37 1,8% 23 1,1% 162 8,1% 

 

 

 

Sektion 4: Frågor om deltagande & fritidsbostadens betydelse 

Medlemskap i föreningar i fritidsbostadens omgivning 

En majoritet av fritidshusägare är engagerade i en förening i fritidsbostadens omgivning. När det 

gäller det första fritidshuset svarar 1350 (62,2%) att de är medlemmar i en förening. När det gäller det 

andra fritidshuset är det 171 (45,5%) svarande som deltar i det lokala föreningslivet. 

Tabell 12 visar att fritidshusägare är aktiva i synnerhet i samfällighetsföreningar där också en relativ 

stor andel har styrelseuppdrag. Också hembygdsföreningar, byalag, jaktlag och fiskeföreningar samt 

ekonomiska föreningar skapar visst engagemang bland fritidshusägare. Det är dock tydligt att den 

allmänna nivån på deltagande i föreningsaktiviteter i omnejden av fritidsbostaden är relativt låg. 

Bland övriga föreningar som fritidshusägare är medlemmar i utmärker sig framför allt båtklubbar och 

bryggföreningar men här finns också skoterklubbar och ornitologföreningar. 
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Tabell 12: Aktivitetsgrad i olika föreningar i omgivning av fritidsbostad 1 

Fritidsbostad 1 Inte 
svarat 

Inte 
medlem 

Passiv       Mycket 
aktiv 

Styrelse-
medlem? 

Hembygdsförening 1248 
(54,5%) 

822 
(35,9%) 

125 
(5,5%) 

49 
(2,1%) 

24 
(1,0%) 

11 
(0,5%) 

5 
(0,2%) 

9  
(0,4%) 

Samfällighetsförening 
(väg, fastighets-) 

950 

(41,5%) 

291 
(12,7%) 

448 
(19,6%) 

162 
(7,1%) 

203 
(8,9%) 

99 
(4,3%) 

78 
(3,4%) 

159 
(6,9%) 

Byalag 1259 

(55,0%) 

862 
(37,6%) 

65  
(2,8%) 

36 
(1,6%) 

36 
(1,6%) 

12 
(0,5%) 

9 
(0,4%) 

11  
(0,5%) 

Idrottsförening 1281 

(55,9%) 

887 
(38,7%) 

42  
(1,8%) 

19 
(0,8%) 

23 
(1,0%) 

16 
(0,7%) 

17 
(0,7%) 

11  
(0,5%) 

Ekon. förening (ex. 
butiksförening) 

1297 

(56,6%) 

923 
(40,3%) 

38  
(1,7%) 

13 
(0,6%) 

7 
(0,3%) 

6 
(0,3%) 

5 
(0,2%) 

10  
(0,4%) 

Företagarförening 1308 

(57,1%) 

968 
(42,3%) 

8  
(0,3%) 

   - 3 
(0,1%) 

3 
(0,1%) 

       -     - 

Lokal religiös 
förening 

1306 

(57,0%) 

958 
(41,8%) 

9  
(0,4%) 

5 
(0,2%) 

5 
(0,2%) 

4 
(0,2%) 

1 
(0,0%) 

1  
(0,0%) 

Jaktlag & 
fiskeförening 

1269 

(55,4%) 

889 
(38,8%) 

53  
(2,3%) 

15 
(0,7%) 

20 
(0,9%) 

12 
(0,5%) 

26 
(1,1%) 

14  
(0,6%) 

Lokal miljögrupp 1318 

(57,6%) 

950 
(41,5%) 

12  
(0,5%) 

4 
(0,2%) 

2 
(0,1%) 

2 
(0,1%) 

2 
(0,1%) 

2  
(0,1%) 

Övrigt* 4252 

(92,8%) 

224 
(4,9%) 

31  
(0,7%) 

24 
(0,5%) 

15 
(0,3%) 

12 
(0,3%) 

15 
(0,3%) 

26  
(0,5%) 

* Svarande hade möjligheten att ange två övriga aktiviteter 

 

När det gäller det andra fritidshuset så är andelen svar som indikerar ett deltagande i det lokala 

föreningslivet litet. Störst är intresset för samfällighetsföreningar där sammanlagt 172 (7,5%) 

svarande är medlemmar. I alla andra typer av föreningar har mindre än 2% av de svarande 

medlemskap. 

Endast i få fall är de fritidsboende utestängda från föreningar på grund av att de inte är bofasta i 

området. För båda fritidsboendena är det totala antalet fall endast 15. De fall som nämns är 

båtklubbar, jaktlag, hembygdsföreningar, vindkraftskooperativ och kyrkoförsamlingar. 

Deltagande i lokala initiativ 

Endast en del av de fritidsboende anger att de deltar i gemensamma lokala initiativ. Som tabell 13 

visar är det främst sociala aktiviteter och festligheter som lockar till deltagande. Mer än en tredjedel 

av de tillfrågade anger att de deltar i dessa aktiviteter. Andra lokala initiativ lockar betydligt färre 

fritidsboende.  När det gäller den andra fritidsbostaden är deltagandenivåerna betydligt lägre vilket 

naturligtvis förklaras av att endast 377 (17,3%) av de tillfrågade anger att de har två eller fler 

fritidsboenden. Ändå kan även här konstateras att ca en fjärdedel av de svarande deltar i lokala fester. 

Den lägre nivån speglar den ofta lägre användningsgraden av den andra fritidsbostaden. Bland de ej 

specificerade initiativen återfinns diverse kulturevenemang som konserter och marknader. Det 

förekommer också gemensamma städ- och underhållsinsatser. 
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Tabell 13: Deltagande i lokala initiativ i fritidsbostädernas omnejd 

 Fritidsbostad 1  Fritidsbostad 2 

Deltagit i initiativ Ja Nej  Ja Nej 

Naturvård 386 (16,9%) 1453 (63,4%)  49 (2,1%) 289 (11,7%) 

Vägbyggen 300 (13,1%) 1514 (66,1%)  44 (1,9%) 276 (12,1%) 

Gemensamhetsbyggnad 252 (11,0%) 1568 (68,5%)  19 (0,8%) 299 (13,1%) 

Protestaktioner 119 (5,2%) 1662 (72,6%)  13 (0,6%) 304 (13,3%) 

Firande av högtider 
822 

(35,9%) 
1105 (48,3%)  84 (3,7%) 244 (10,7%) 

Annat firande/fester 863 (37,7%) 1063 (46,4%)  97 (4,2%) 230 (10,0%) 

Jakt/fiske 360 (15,7%) 1467 (64,1%)  57 (2,5%) 269 (11,7%) 

Övrigt 42 (1,8%) 608 (26,6%)   4 (0,2%) 141 (6,2%) 

 

 

Kontakter med lokalsamhället 

Fritidsboende har olika täta kontakter med lokalsamhället. Enkätsvaren visar att många vuxna 

fritidsboende karakteriserar kontakterna varken som livliga eller obefintliga. Svaren samlas i stället i 

mitten av spektrumet (Tabell 14). Tydligt är också att kontakterna med andra fritidsboende inte skiljer 

sig avsevärt från kontakterna med lokalbefolkningen. Det är däremot tydligt att fritidsbostaden inte 

utmärker sig för barn när det gäller att ha kontakt med bofasta eller tillfälliga grannar. För många 

barn tycks fritidsbostaden inte utgöra en plats för regelbundna kontakter med andra barn. Istället kan 

det konstateras att för ca 40% av barnen är kontakter obefintliga vilket givetvis kan bero på att barn 

och barnbarn till vuxna fritidsboende befinner sig mer sällan i fritidsbostaden. 

Många fritidsboende tycker att det inte är lättare att knyta kontakter med andra människor när man 

vistas i fritidsbostaden vilket man kunde tro med hänsyn till att vistelsen normalt utgör en del av den 

tid när man inte är bunden till sitt arbete. För den första fritidsbostaden är det 762 (35,5%) av de 

fullständiga svaren som menar att det är lättare att knyta kontakter medan siffran för andra 

fritidsbostaden endast är 74 (24,3%).   
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Tabell 14: Fritidsboendes kontakter till bofast befolkning och andra fritidsboende* 

Kontakter till lokalsamhället Medel Obefintliga    Livliga Inga andra 

  1 2 3 4 5 bofasta 

Bofast befolkning        

Fritidsbostad 1        
Beträffande vuxna 
familjemedlemmar 

3,24 265 (12,3%) 379 (17,5%) 685 (31,7%) 423 (19,6%) 262 (12,1%) 139 (6,4%) 

Beträffande barnet/barnen 2,54 542 (39,1%) 266 (19,2%) 241 (17,4%) 113 (8,1%) 95 (6,8%) 124 (8,9%) 

Fritidsbostad 2        

Beträffande vuxna 
familjemedlemmar 

3,22 58 (15,1%) 86 (22,5%) 95 (24,8%) 58 (15,1%) 43 (11,2%) 38 (9,9%) 

Beträffande barnet/barnen 2,56 116 (41,1%) 51 (18,2%) 44 (15,7%) 20 (7,1%) 13 (4,6%) 34 (12,1%) 

Andra fritidsboende              

Fritidsbostad 1        

Beträffande vuxna 
familjemedlemmar 

3,15 266 (12,3%) 422 (19,6%) 659 (30,6%) 446 (20,7%) 280 (13,0%) 78 (3,6%) 

Beträffande barnet/barnen 2,54 479 (36,1%) 262 (19,8%) 249 (18,8%) 138 (10,4%) 136 (10,3%) 58 (4,4%) 

Fritidsbostad 2        

Beträffande vuxna 
familjemedlemmar 

2,93 78 (20,6%) 92 (24,3%) 79 (20,8%) 64 (16,9%) 41 (10,8%) 25 (6,6%) 

Beträffande barnet/barnen 2,44 121 (45,8%) 42 (15,9%) 32 (12,1%) 27 (10,2%) 20 (7,6%) 21 (8,0%) 

* Procenttalen avser endast dem som lämnade fullständiga svar på respektive fråga  

 

Tabell 15 visar att många av de som anser att det är lättare att knyta kontakter i fritidsbostaden 

hänvisar till den friare och öppnare boendeformen men också tidsaspekten som uppenbart ger 

möjlighet att träffa släkt och vänner samt utrymme för gemensamma aktiviteter. Bland de övriga skäl 

som anförs utmärker sig i synnerhet åsikten att livet på landet är mer socialt än i staden. 

 

Tabell 15: Skäl för att det är lättare att knyta kontakter med andra människor när man vistas i 

fritidsbostaden 

Skäl för kontakter i fritidsbostaden  
Fritidsbostad 

1 
      Fritidsbostad 

2 

Friare och öppnare boendeform än permanentbostaden 577 75.7% 61 82.4% 

Mer tid att intressera sig för andra människor 424 55.6% 48 64.9% 

Mer känslomässigt motiverad att träffa andra människor 242 31.8% 23 31.1% 

Mer tid för gemensamma aktiviteter 343 45.0% 35 47.3% 

Fler gemensamma träffpunkter 257 33.7% 23 31.1% 

Fler grannar med likartade intressen 349 45.8% 36 48.6% 

Fler grannar med olikartade intressen 35 4.6% 7 9.5% 

Större möjlighet för ekonomiskt utbyte (t.ex, byte av 
tjänster) 

68 8.9% 15 20.3% 

Större möjlighet att träffa släkt 332 43.6% 51 68.9% 

Större möjlighet att träffa vänner som inte är släkt 359 47.1% 41 55.4% 

Övrigt alternativ 11 1.4% 2 2.7% 
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Fastighets- och företagsegendom i fritidsbostadsområdet 

I de flesta fallen saknar ägaren till fritidsfastigheten annan äganderelation till området, När det gäller 

första fritidsbostaden 283 (12,4%) av de svarande som också äger en annan fastighet eller ett företag i 

området, När det gäller den andra fritidsbostaden så är antalet endast 59 (2,6%), Ägande av företag 

och andra fastigheter än fritidsbostaden spelar alltså endast en mindre roll för ägarnas relation till 

området. 

Den egna relationen till fritidshuset 

Det är väldigt tydligt att barndomens vistelser på landsbygden spelar en viktig och positiv roll för 

fritidsboende på landsbygden idag (Figur 12). Sammanlagt 42,6% av svaren på denna fråga visar att 

dessa erfarenheter har en mycket positiv effekt. Ytterligare 22,3% anser att erfarenheter åtminstone 

har spelat en något positiv roll, vilket innebär att nästan 65% av alla svarande anser att 

barndomserfarenheter av landsbygden är av vikt för dagens fritidsboende. 

 

 

Figur 12: Betydelsen av barndomens vistelser på landsbygden för dagens fritidsboende 

 

För många av de svarande är barndomens vistelser viktiga eftersom de har kopplat dem till en specifik 

plats som har funnits i familjens ägo. För somliga tycks fritidsboende också vara en ersättning för 

landsbygdslivet som man miste när man flyttade till staden eller också en ersättning för ett tidigare 

fritidsboende som man har haft tillgång till under uppväxten. Andra hänvisar till den naturkontakt 

och kontrasten till stadslivet som fritidsboendet ger underlag för medan andra saknar all tidigare 

relation till landsbygd och fritidsboende. En del konstaterar också att barndomens vistelser inte spelar 

någon som helst roll för deras fritidsboende. Andelen av de svarande som tycker så är dock mindre än 

de som påpekar barndomsvistelsernas positiva betydelse. 

De flesta svarande känner sig hemma i fritidsbostaden även om hemkänslan i permanentbostaden 

tycks vara mer spridd (Figur 13). 70,2% av de svarande känner sig mycket hemma där de är 

mantalsskrivna medan andelen som känner sig mycket hemma i fritidsbostaden är 62,0%. Andelen av 

de som inte känner sig hemma eller inte alls känner sig hemma i fritidsbostaden och där man är 

mantalsskriven är mycket liten och uppgår endast till 6,5% respektive 5,9%. Sammanlagt 23,3% 

känner sig mer hemma i fritidsbostaden än där de är mantalsskrivna medan 61,0% känner sig lika 



26 
 

hemma på båda platser. Endast 15,7% av de svarande känner sig mer hemma där de är mantalsskrivna 

än i fritidsbostaden. 

 

 

Figur 13: Hemkänslan där man är mantalsskriven och där man har sin fritidsbostad 

 

Relationen till fritidshuset är beroende av ett antal faktorer (Tabell 16). I snitt störst betydelse har 

enligt de svaranden friheten i fritidshuset, den fysiska miljön samt släkt och vänner som alla spelar en 

stor roll. Mindre viktigt är minnen även om det finns en tydlig oenighet bland de svarandena. Mindre 

vikt för relationen till fritidshuset har andra människor och kulturen. 

 

Tabell 16: Aspekter som påverkar relationen till fritidshuset 

   Spelar stor roll             Spelar liten roll  

 Medel 1  2  3  4  5 
 

Familj/vänner 1.93 1094 55.7% 335 17.1% 267 13.6% 133 6.8% 131 6.7% 

Andra 
människor 

3.15 236 12.6% 357 19.0% 550 29.3% 376 20.0% 354 18.8% 

Den fysiska 
miljön 

1.69 1214 62.3% 392 20.1% 193 9.9% 86 4.4% 54 2.8% 

Minnen 2.77 522 27.6% 354 18.7% 413 21.8% 266 14.1% 334 17.6% 

Kulturen 3.26 264 14.3% 265 14.3% 502 27.2% 358 19.4% 458 24.8% 

Friheten 1.62 1298 65.4% 367 18.5% 162 8.2% 91 4.6% 66 3.3% 

 

 

På frågan om vad man brukar syssla med när man vistas i fritidshusområdet svarar mer än tre 

fjärdedelar av de svarande att de ägnar tid åt familjen och diverse fysiska aktiviteter kopplade till 

fastigheten (Figur 14). Drygt hälften konstaterar också att de badar och solar i fritidshusområdet. 

Aktiviteter som jakt och fiske spelar underordnade roller för majoriteten av de svarande. Det samma 

gäller också för umgänge med fritidsgrannarna. 
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Figur 14: Aktiviteter under vistelsen i fritidshusområdet 

 

Relationen till fritidshusområdet kan också uttryckas genom viljan att en del av den inkomstskatt man 

betalar i kommunen där man är mantalsskriven tillfaller kommunen där fritidsbostaden är belägen. 

En majoritet, sammanlagt 1130 (56,1%) av de 2015 som svarade på denna fråga, skulle vilja att en del 

av deras inkomstskatt hamnar i fritidshuskommunen. 

På den avslutande frågan om vad fritidshuset betyder för den svarande nämns huvudsakligen positiva 

saker. Respondenterna kunde ange i en mening vad de kände för fritidshuset och 1814 (79,2%) 

nyttjade denna möjlighet. Frihet och avkoppling, miljöombytet och kreativt arbete, gemenskap med 

familj och vänner samt möjligheten att ladda om för arbetslivet är frekvent förekommande 

associationer med fritidsbostaden. Även möjligheten att behålla kontakten till uppväxtmiljön, vänner 

och familj lyfts av ett stort antal svarande. Det nämns dock också ord som arbetsläger och det 

hänvisas till att fritidshuset enbart är en belastning. Dessa negativa omdömen är dock få och det är 

betydligt fler som påpekar att fritidshuset betyder ”allt”. Nedan finns några exempel av omdömen som 

avslutar denna rapport. 
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Sammanfattande slutord 

I denna rapports inledning menade vi att de fritidsboendes relationer med den omgivning där 

fritidsbostaden finns är ett outforskat fält. Vi anade att fritidsboende har en komplex relation med 

landsbygden där de flesta fritidshusen finns. Vi kan efter sammanställningen av enkätsvaren med 

eftertryck konstatera att så är fallet. Vad gäller fritidshusägarna har dessa jämförelsevis hög ålder, ofta 

familj med ett eller två barn. Man kan urskilja två grupper av boende; dels de med måttliga inkomster, 

dels de som har relativt höga inkomster. Det är vanligt att fritidsboende bor permanent i villa i större 

tätort. I det avseendet utgör inte fritidshuset en kompensation, snarar en komplettering.  Däremot 

tycks den fysiska miljön i anslutning till permanentbostaden inte uppfylla de krav man ställer på sitt 

boende. Här fyller fritidshuset bildligt uttryck ett tomrum där ägaren och hans familj kan umgås med 

varandra i en miljö utan krav och pålagor. Minnen från barndomen verkar också vara viktiga inslag 

för många fritidsboende. Däremot tycks man inte primärt skaffa ett fritidshus i ett kortsiktigt 

spekulationssyfte. Fritidsbostaden är påtagligt långsiktig, ofta sträcker den sig över flera generationer 

och är för många en frihetens och kontinuitetens tillflykt i en i övrigt turbulent omvärld. Men alla 

fritidsbostäder fyller inte samma funktioner. En familjs andra eller tredje fritidsbostad kan vara ett 

säsongsboende där årstidsbundna aktiviteter dominerar, t ex skidåkning. Fritidshuset kan också vara 

en viktig länk till det land man emigrerat från. 

Många fritidsboende har utvecklat långvariga och stabila relationer med människor i fritidsbostadens 

närområde. Det tycks inte oväntat finnas ett klart samband mellan vistelsetid i fritidsbostaden och hur 

utvecklade relationerna är. Ju längre tid man vistas i fritidsbostaden desto mer sannolikt är det att 

relationerna utvecklas till organiserade samarbeten t ex i föreningar. Vistelsetiden hänger naturligtvis 

också samman med hur man nyttjar lokal service. Här tycks inköp av dagligvaror och anlitande av 

hantverkare vara vanligast. Förmodligen är hindren mot att nyttja mer lokal service att få in dessa i 

familjernas ansträngda tidspussel. Sannolikt spelar också prisnivåerna en roll för hur frekvent och i 

vilka volymer inköpen görs 

Många fritidsbostäder, särskilt i de större tätorternas närområden, har under de senaste 40 åren 

övergått till att bli permanentbostäder, något som ställer krav på kommunernas planeringsberedskap. 

Svaren från enkäten tyder på att dagens fritidsboende inte i någon större utsträckning har för avsikt 

att bosätta sig permanent i fritidsbostaden. Däremot finns det goda skäl att förmoda att nyttjandet av 

bostäderna kommer att öka vilket tyder på att gränserna mellan fritidsbostäder och 

permanentbostäder på sikt suddas ut.   
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Bilaga A: Urval och bortfall 

  
    
Svarande        

    
Bortfall        Urval         

Kön            Antal      %      Antal      %      Antal      %    

Män          1309 56,3 1015 43,7 2324 100 

Kvinnor      981 58,6 693 41,4 1674 100 

Samtliga     2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

              

5-årsklasser              

-    19 År            .       . 2 100 2 100 

20 - 24       7 58,3 5 41,7 12 100 

25 - 29       7 21,2 26 78,8 33 100 

30 - 34       26 40 39 60 65 100 

35 - 39       70 50 70 50 140 100 

40 - 44       101 45,7 120 54,3 221 100 

45 - 49       199 55,4 160 44,6 359 100 

50 - 54       233 53,7 201 46,3 434 100 

55 - 59       296 59,2 204 40,8 500 100 

60 - 64       405 58,4 288 41,6 693 100 

65 - 69       412 68 194 32 606 100 

70 - 74       241 62,3 146 37,7 387 100 

75 - 79       170 59,4 116 40,6 286 100 

80 -          123 47,3 137 52,7 260 100 

Samtliga      2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

              

10-årsklasser             

-    19 År            .       . 2 100 2 100 

20 - 29       14 31,1 31 68,9 45 100 

30 - 39       96 46,8 109 53,2 205 100 

40 - 49       300 51,7 280 48,3 580 100 

50 - 59       529 56,6 405 43,4 934 100 

60 - 69       817 62,9 482 37,1 1299 100 

70 - 79       411 61,1 262 38,9 673 100 

80 -          123 47,3 137 52,7 260 100 

Samtliga      2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

              

Födelseland              

Sverige      2209 57,7 1620 42,3 3829 100 

Utlandet     81 47,9 88 52,1 169 100 

Samtliga     2290 57,3 1708 42,7 3998 100 
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  Svarande        Bortfall        Urval         

Medborgarskap            Antal      %      Antal      %      Antal      %    

Svenskt        2271 57,4 1688 42,6 3959 100 

Utländskt      19 48,7 20 51,3 39 100 

Samtliga       2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

              

Civilstånd               

G            1520 62,3 918 37,7 2438 100 

OG           340 44,9 418 55,1 758 100 

S            245 55,2 199 44,8 444 100 

Ä            185 51,7 173 48,3 358 100 

Samtliga     2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

              

Inkomst                      

Ingen (0)        20 38,5 32 61,5 52 100 

1       - 84 999 60 48 65 52 125 100 

85 000  -159 999 220 47,2 246 52,8 466 100 

160 000 -234 999 428 53,8 368 46,2 796 100 

235 000 -309 999 489 58,5 347 41,5 836 100 

310 000 -        1073 62,3 650 37,7 1723 100 

Samtliga         2290 57,3 1708 42,7 3998 100 

       

Kommungrp                             

1 Storstäder              452 57,4 335 42,6 787 100 

2 Förortskommuner         401 57,4 298 42,6 699 100 

3 Större städer           684 62,4 412 37,6 1096 100 

4 Pendlingskommuner       101 51,3 96 48,7 197 100 

5 Glesbygdskommuner       96 45,9 113 54,1 209 100 

6 Varuprod.kommuner       93 55,7 74 44,3 167 100 

7 Övr Kom > 25 000 inv    266 57,8 194 42,2 460 100 

8 Övr Kom 12500-25000 
inv 149 52,1 137 47,9 286 100 

9 Övr Kom < 12 500 inv    48 49,5 49 50,5 97 100 

Samtliga                  2290 57,3 1708 42,7 3998 100 
 
Källa: SCB - Bortfallsanalystabell Fritidshusanvändning 
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Bilaga 2: Frågeformuläret 
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SEKTION 1 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

1. Födelseår och kön hos hushållets medlemmar (vuxna & barn) 

 Vuxna    

 Person 1 

1  Kvinna 

2  Man 

Födelseår 

 

Person 2 

1  Kvinna 

2  Man 

Födelseår 

 

  

 Barn    

 Person 3 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 4 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 5 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 6 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

 Person 7 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 8 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 9 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

Person 10 

1  Flicka 

2  Pojke 

Födelseår 

 

2. Ange den högsta utbildningsnivån för de vuxna hushållsmedlemmarna. 

 Person 1 Person 2 

 1  Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

2  Förgymnasial utbildning 9 år eller mer 

3  Gymnasial utbildning, högst 2 år 

4  Gymnasial utbildning, 3 år 

5  Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 

6  Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 

7  Forskarutbildning 

1  Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

2  Förgymnasial utbildning 9 år eller mer 

3  Gymnasial utbildning, högst 2 år 

4  Gymnasial utbildning, 3 år 

5  Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 

6  Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 

7  Forskarutbildning 
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3. Ange de vuxna hushållsmedlemmarnas huvudsakliga sysselsättning.  
Ange endast ett alternativ. 

 Person 1 Person 2 

 1  Egen företagare 

2  Förvärvsarbete, heltid 

3  Förvärvsarbete, deltid 

4  Studier 

5  Militärtjänstgöring 

6  Arbetssökande 

7  Sjukpensionär, pensionär 

8  Annat, skriv i rutan nedan 

 

 

1  Egen företagare 

2  Förvärvsarbete, heltid 

3  Förvärvsarbete, deltid 

4  Studier 

5  Militärtjänstgöring 

6  Arbetssökande 

7  Sjukpensionär, pensionär 

8  Annat, skriv i rutan nedan 

 

 

4. Ange hushållets sammanlagda årliga bruttoinkomst (före skatt). 

1  < 200 000 kr 

2  200 000 – 300 000 kr 

3  300 001 – 400 000 kr 

4  400 001 – 500 000 kr 

5  500 001 – 600 000 kr 

6  600 001 – 700 000 kr 

7  700 001 – 800 000 kr 

8  > 800 001 kr 

5. Hur vill du och din familj beskriva er permanentbostads karaktär och omgivning? 

a)  Karaktär 

1  Friliggande villa 

2  Radhus/parhus 

3  Bostadsrättslägenhet 

4  Hyreslägenhet 

 

5  Annat, skriv i rutan 

 

  

 



 

   39 

 

 b)  Omgivning 
Permanentbostaden ligger i följande typ av miljö… 

01  Jordbruksbygd 

02  Skogslandskap 

03  Kustlandskap (ej skärgård) 

04  Skärgård 

05  På en ö 

06  Fjällbygd (ej skidort) 

07  Skidort 

08  Stadsmiljö 

09  Förort till större stad 
 

10  Annan karaktär, skriv i rutan 

 

6. Hade ni regelbundet tillgång till fritidsbostad under uppväxten? 

  Ja Nej    

  1 2    

 Vuxen 1      

 Vuxen 2      

7. Är ni uppvuxna på landsbygden? 

  Ja Nej    

  1 2    

 Vuxen 1      

 Vuxen 2      

8. Har ni i vuxen ålder bott på landsbygden? 

  Ja Nej    

  1 2    

 Vuxen 1      

 Vuxen 2      
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SEKTION 2 

FRÅGOR OM ÄGANDE, OMGIVNING & NYTTJANDE AV 
FRITIDSHUS 
 

9. Äger ni eller är ni delägare i en fritidsbostad? 

1  Ja       2  Nej 
 

 Om nej, hur många fritidsbostäder har ni tillgång till eller kan ni nyttja? 

 1  Inget 2  1 3  2 4  3 5  Fler än 3 
 

 

 

 Om inget, Tack för din medverkan. Använd det portofria svarskuvertet när du 
 skickar in frågeblanketten. 

10. Hur många fritidsbostäder äger ni eller är ni delägare i? 

1  1 2  2 3  3 4  Fler än 3 

 

 

OBS! Frågorna nedan avser de fritidsbostäder som ni använder mest frekvent. Om endast 

en fritidsbostad ägs eller nyttjas, fyll då i information rörande fritidsbostad 1. 

 

11. Hur förvärvades de fritidsbostäder som ni äger eller är delägare i?. 

 Fritidsbostad 1 

Förvärvat år 

Fritidsbostad 2 

Förvärvat år 

 Genom… 

1  köp via annons 

2  köp av bekanta/släkt 

3  arv 

4  gåva 

5  annat sätt, skriv i rutan nedan 

 

 

 

Genom… 

1  köp via annons 

2  köp av bekanta/släkt 

3  arv 

4  gåva 

5  annat sätt, skriv i rutan nedan 

 

 

 

Gå till fråga 13 
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12. Vilken typ av fritidsbostad äger eller nyttjar ni? 

 Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

 1  Ett f d jordbruk eller torp 

2  Annan f d permanentbostad 

3  Enskilt fritidshus 

4  Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk 

5  Uthus eller ekonomibyggnad 

6  Flerfamiljshus 

7  Annat, skriv i rutan nedan 

 

 

 

1  Ett f d jordbruk eller torp 

2  Annan f d permanentbostad 

3  Enskilt fritidshus 

4  Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk 

5  Uthus eller ekonomibyggnad 

6  Flerfamiljshus 

7  Annat, skriv i rutan nedan 

 

 

 

13. Hur vill ni karaktärisera fritidsbostadens omgivning? 

 a)  
Fritidsbostad 1 

 
Fritidsbostad 2 

 1  Tätbebyggt 

2  Gles bebyggelse 

1  Tätbebyggt 

2  Gles bebyggelse 

 b)  
Fritidsbostad 1 
Flera alternativ möjliga. 

Huvudsakligen… 

 
Fritidsbostad 2 
Flera alternativ möjliga. 

Huvudsakligen… 

 01  Jordbruksbygd 

02  Skogslandskap 

03  Kustlandskap (ej skärgård) 

04  Skärgård 

05  På en ö 

06  Fjällbygd (ej skidort) 

07  Skidort 

08  Stadsmiljö 

09  Förort till större stad 

10  Annan karaktär, skriv i rutan nedan 

 

 

 

01  Jordbruksbygd 

02  Skogslandskap 

03  Kustlandskap (ej skärgård) 

04  Skärgård 

05  På en ö 

06  Fjällbygd (ej skidort) 

07  Skidort 

08  Stadsmiljö 

09  Förort till större stad 

10  Annan karaktär, skriv i rutan nedan 

 

 

 

 c) 
Bostad 1 
I vilken kommun är fritidsbostaden lokaliserad (endast kommuner i Sverige)? 

 

 
 

  

  

K O M M U N 
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 Bostad 2 
I vilken kommun är fritidsbostaden lokaliserad (endast kommuner i Sverige)? 

 

 
 

 d)  
Fritidsbostad 1 
Är fritidsbostaden lokaliserad utanför 
Sverige? 

 
Fritidsbostad 2 
Är fritidsbostaden lokaliserad utanför Sverige? 

 1  Ja 

2  Nej 

Om JA, i vilket land? Skriv i rutan nedan. 

 

 

 

1  Ja 

2  Nej 

Om JA, i vilket land? Skriv i rutan nedan. 

 

 

 

14. Fritidsbostadens ungerfärliga nyttjande.  
Hur ofta och när använder hushållets medlemmar fritidsbostaden? 

  Fritidsbostad 1  Fritidsbostad 2  

 Årstid Antal övernattningar Antal dagbesök Antal övernattningar Antal dagbesök 

  

Dec. – Feb. 

    

  

Mar. – Maj 

    

  

Jun. – Aug. 

    

  

Sep. – Nov. 

    

15. Används fritidsbostaden av någon utöver de som äger fritidshuset? 

1  Ja 2  Nej                    Gå till fråga 18 3  Vet ej                   Gå till fråga 18 

 

 Om ja, ange hur ofta nedan. 

  Fritidsbostad 1  Fritidsbostad 2  

 Årstid Antal övernattningar Antal dagbesök Antal övernattningar Antal dagbesök 

  

Dec. – Feb. 

    

  

Mar. – Maj 

    

  

Jun. – Aug. 

    

  

K O M M U N 
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Sep. – Nov. 

    

16. Hur många personer, utanför hushållet, nyttjar fritidsbostaden/bostäderna regelbundet? 

 

 
 

17. Brukar fritidsbostaden/bostäderna hyras ut mot betalning? 

1  Ja 2  Nej 3  Vet ej 

 

Ungefär hur många dagar per år omfattar detta? 
 

18. Vad tror ni händer med fritidsbostaden/bostäderna när ni själva inte längre kan eller vill 
använda dem? 

 Fritidsbostad 1 

1  Den hyrs ut för längre perioder 

2  Den övertas av barnen/barnbarnen 

3  Den förblir i huvudsak oanvänd 

4  Den säljs 

5  Övrigt, skriv i rutan nedan 

 

 

 

Fritidsbostad 2 

1  Den hyrs ut för längre perioder 

2  Den övertas av barnen/barnbarnen 

3  Den förblir i huvudsak oanvänd 

4  Den säljs 

5  Övrigt, skriv i rutan nedan 
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SEKTION 3 

FRÅGOR OM MOTIV 
 

19. Varför har ni fritidsbostad?  
Markera hur viktiga följande skäl är för er. 

  Fritidsbostad 1    Fritidsbostad 2 

  Inte alls 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

  Inte alls 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

 För att koppla av             

 För att utöva friluftsliv, såsom 
naturpromenader, bärplockning, 
bad osv.             

 För sportaktiviteter som alpin 
skidåkning, golf osv.             

 För att göra någonting med 
händerna (snickra, odla etc.)             

 För att bo i för jakt & fiske             

 För att umgås med familjen             

 Som investering             

 För barnens skull             

 För att alla andra har 
fritidsbostad             

 För att vi uppskattar det enkla 
livet             

 Fritidsbostaden är en länk till 
hembygden / ”rötterna”             

 För att ha en plats där vi kan 
träffa släkt och vänner             

 För att kunna vistas i en 
naturskön trakt             

 Som kontrast till vardagsmiljön             

 Annan orsak, skriv i rutan nedan             

20. Hur tror ni att ni kommer att använda fritidsbostäderna/bostaden om fem år? 

1  Oftare än idag 

2  Som idag 

3  Mer sällan än idag 

4  Inte alls 
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21. Är det troligt att ni i framtiden kommer att bosätta er permanent i fritidsbostäderna/bostaden? 

1  Ja, absolut 

2  Ja, kanske 

3  Nej, troligen inte 

4  Nej, absolut inte 

5  Vet ej 
 
 Om ni svarade ’ja’ på fråga 21,  
 huruvida är då följande skäl viktiga  
 för beslutet att bosätta er i  
 fritidsbostaden? 

  Inte alls 
viktigt 

   Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 5 

 Pensionering      

 Återvändande till ’rötterna’       

 Landsbygdslivet       

 Möjlighet till distansarbete       

 Möjlighet att få ett nytt jobb nära 

fritidsbostaden      

 Bättre tillgång till service      

 Lugn och ro      

 Tillgång till natur      

 Närhet till släkt och vänner      

 Fritidsaktiviteter      

 Annat, skriv i rutan nedan      

22. I fall ni kommer att bosätta er permanent i fritidsbostaden, vad kommer då att hända med ert 
tidigare permanentboende? 

1  Vi kommer att avveckla detta boende 

2  Vi kommer att behålla detta boende men nyttjar det mer sällan 

3  Vi kommer att använda detta boende som idag 

23. Om hur många år tror ni att ni bosätter er i den nuvarande fritidsbostaden? 

 

                    år 
 

Gå till fråga 24! 
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24. Hur ofta nyttjar ni följande tjänster i fritidsboendeområdet? 

  Aldrig    Mycket 
ofta 

Finns ej 

  1 2 3 4 5 6 

 Hemtjänst       

 Bibliotek       

 Idrottsanläggningar       

 Handeln       

 Tillsyn av fritidsbostaden (mot 

inbrott)       

 Restauranger       

 Biografer       

 Hantverkare       

 Offentlig transport       

 Kyrkan       

 Sjukvård       

 Lokala hantverkare (ex. 

rörmokare)       

 Andra lokala tjänster (ex. 

gräsklippning)       
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SEKTION 4 

FRÅGOR OM DELTAGANDE & FRITIDSBOSTADENS 
BETYDELSE 
 

25. Är ni medlem/medlemmar i en eller flera föreningar i fritidsbostadens omgivning? 

 Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

 1  Ja 

2  Nej 

1  Ja 

2  Nej 

 Om ja på någon av ovanstående fritidsbostäder;  
Vilken typ av förening(ar), sammanslutning/intressegrupp i fritidsbostadens omgivning är ni 
medlem i? Ange också aktivitetsgrad samt om ni är styrelsemedlem i föreningen. 

 Fritidsbostad 1 Inte medlem Passiv    Mycket 
aktiv 

Styrelse-
medlem? 

  1 2 3 4 5 6 7 

 Hembygdsförening        

 Samfällighetsförening 
(väg, fastighets-) 

       

 Byalag        

 Idrottsförening        

 Ekonomisk förening (ex. 
butiksförening) 

       

 Företagarförening        

 Lokal religiös förening        

 Jaktlag & fiskeförening        

 Lokal miljögrupp        

 Övrigt, skriv i rutan 
nedan 

       

 Övrigt, skriv i rutan 
nedan 
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 Forts. 

 Fritidsbostad 2 Inte medlem Passiv    Mycket 
aktiv 

Styrelse-
medlem? 

  1 2 3 4 5 6 7 

 Hembygdsförening        

 Samfällighetsförening 
(väg, fastighets-) 

       

 Byalag        

 Idrottsförening        

 Ekonomisk förening (ex. 
butiksförening) 

       

 Företagarförening        

 Lokal religiös förening        

 Jaktlag & fiskeförening        

 Lokal miljögrupp        

 Övrigt, skriv i rutan 
nedan 

       

 Övrigt, skriv i rutan 
nedan 

       

26. Äger ni mark, andra fastigheter (förutom fritidsbostaden), företag etc. i fritidsbostadsområdet? 

 Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

 1  Ja 

2  Nej 

1  Ja 

2  Nej 

27. Har ni önskemål om att vara medlem i en lokal förening som ni är utestängda från på grund av 
att ni inte är bofasta i fritidsbostadsområdet? 

 Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

 1  Nej 

2  Ja, skriv i rutan nedan 

 

 

1  Nej 

2  Ja, skriv i rutan nedan 

 

 

 

 

  



 

   49 

 

28. Deltar ni eller har ni de senaste 10 åren deltagit i lokala initiativ så som… 

  Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2  

  Ja Nej Ja Nej  

  1 2 3 4  

 Naturvård      

 Vägbyggen      

 Gemensamhetsbyggnad      

 Protestaktioner      

 Firande av högtider      

 Annat firande/fester      

 Jakt/fiske      

 Övrigt, skriv i rutan nedan      

29. Hur omfattande är er familjs kontakter med den bofasta befolkningen i fritidsområdet? 

 Fritidsbostad 1 Obefintliga    Livliga Det finns 
inga andra 

bofasta 

  1 2 3 4 5 6 

 Beträffande vuxna 

familjemedlemmar       

 Beträffande barnet/barnen       

        

 Fritidsbostad 2 Obefintliga    Livliga Det finns 
inga andra 

bofasta 

  1 2 3 4 5 6 

 Beträffande vuxna 

familjemedlemmar       

 Beträffande barnet/barnen       
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30. Hur omfattande är er familjs kontakter med andra fritidsboende i området? 

 Fritidsbostad 1 Obefintliga    Livliga Det finns 
inga andra 

fritids-
boende 

  1 2 3 4 5 6 

 Beträffande vuxna 

familjemedlemmar       

 Beträffande barnet/barnen       

        

 Fritidsbostad 2 Obefintliga    Livliga Det finns 
inga andra 

fritids-
boende 

  1 2 3 4 5 6 

 Beträffande vuxna 

familjemedlemmar       

 Beträffande barnet/barnen       
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31. Anser du/ni att det är lättare att knyta kontakt med andra människor när ni vistas i fritidshuset 
än annars? 

Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

1  Ja      2  Nej                  Gå till fråga 32 1  Ja      2  Nej                  Gå till fråga 32 

 

Om ja, ange vad det kan bero på genom att kryssa i rutan för det aktuella alternativet för 
respektive bostad (mer än ett alternativ kan anges) 

    Fritidsbostad 1 Fritidsbostad 2 

    1 2 

 Friare och öppnare boendeform än permanentbostaden   

 Mer tid att intressera sig för andra människor   

 Mer känslomässigt motiverad att träffa andra människor   

 Mer tid för gemensamma aktiviteter   

 Fler gemensamma träffpunkter   

 Fler grannar med likartade intressen   

 Fler grannar med olikartade intressen   

 Större möjlighet för ekonomiskt utbyte (t.ex, byte av tjänster)   

 Större möjlighet att träffa släkt   

 Större möjlighet att träffa vänner som inte är släkt   

 Övrigt alternativ, skriv i rutan nedan   

 

OBS! Följande frågor avser endast dig som besvarar enkäten, inte ditt hushåll. 

 

32. Vad betyder minnena från barndomens vistelser på landsbygden för ditt fritidsboende idag? 

 Påverkar mycket 

positivt 
   Påverkar 

mycket negativt 

  

 1 2 3 4 5   

        

 Precisera och utveckla gärna: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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33. Hur hemma känner du dig på följande platser? 

  Mycket 
hemma 

   Inte alls 
hemma 

  1 2 3 4 5 

 Där jag är mantalsskriven      

 Där jag har min fritidsbostad      

34. Vilken roll spelar följande aspekter i fritidshusområdet, för din relation till fritidshuset?  
Markera ett alternativ på varje rad. 

  Spelar stor 
roll 

   Spelar liten 
roll  

  1 2 3 4 5 

 Familj/vänner      

 Andra människor      

 Den fysiska miljön      

 Minnen      

 Kulturen      

 Friheten      

35. Vad brukar du syssla med när du vistas i fritidshusområdet?  
Kryssa för de tre vanligaste sysselsättningarna. 

1  Jobbar fysiskt (t ex snickrar, trädgårdsarbete) 

1  Umgås med familjen 

1  Umgås med grannar 

1  Myser inomhus 

1  Solar och badar 

1  Fiskar 

1  Jagar 

1  Övrigt, skriv i rutan: 
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36. Skulle du vilja att en del av din inkomstskatt skulle tillfalla kommunen där du har din 
fritidsbostad? 

1  Ja 

2  Nej 
 

37. Försök med en mening ange vad fritidshuset(en) betyder för dig?              

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Använd det portofria svarskuvertet när du skickar in frågeblanketten. 
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