WSJ 2011
Sign: _____________________

Datum: _________

Vägrare: ______________

Redan intervjuad: __________

Kristianstadsbo: __________________

Hej! Vi håller på med en undersökning på uppdrag av Kristianstads kommun och Event in Skåne som handlar
om World Scout Jamboree och din vistelse här. Jag undrar om jag får ställa några frågor till dig?
1 Vilken är din hemkommun?___________________

3.

2. Om utländsk besökare I vilket land bor du?
Danmark
Norge
Tyskland
Storbritannien

Nederländerna

Journalist

Övrig: _____________________

4. Hur många vuxna och hur många barn (0-17) från ditt eget hushåll är med på resan, inklusive dig själv?
Antal vuxna: _____

Antal barn: ______

Ålder barn: _____-____-____-____-____-_____-_____

5. Är någon eller några ifrån hushållet deltagare på WSJ, om ja hur många? ___________________
6. Kommer de att ansluta till er resa efter WSJ?

JA

NEJ

7. Har du rest till Kristianstad med primär anledning av att besöka WSJ?
JA

NEJ, anledning:___________________________________________

8. WSJ pågår 28 juli -7 augusti. Hur många dagar besöker du WSJ inklusive idag?
Antal dagar: ________

Vet ej

9. Är det här besöket till WSJ en dagsresa från din ordinarie hemort eller inkluderar det minst en
övernattning?
Dagsresa gå till fråga 13
Övernattningsresa
10. Hur många övernattningar gör/tänker du göra i samband med det här besöket?
I Kristianstads kommun

Ant nätter:

I övriga Skåne, exkl Kristianstad

Ant nätter:

Övriga Sverige

Ant nätter:

Köpenhamn/Danmark

Ant nätter:

11. Vilken typ av boende nyttjar du huvudsakligen under det här besöket?
Hos släkt
Hos vänner
Husvagn/husbil/tält utanför campingplats
Hotell/pensionat

Vandrarhem

Husvagn/husbil/tält på campingplats

Egen lägenhet/stuga

Lånad lägenhet/stuga

Lägenhet/stuga hyrd B&B genom förmedling eller privat

Annat, vad____________________________
12. Hur har du bokat ditt boende?

Internet
via turistbyrå/resebyrå

direkt med boende anläggningen
Meet in Sweden

13. Har du gjort eller skall du göra något annat i Skåne i samband med WSJ?
Mat/dryck

Besöka släkt/vänner

Naturaktivitet, kanot vandring

Kultur/historia

Åka runt

Shoppa

Sol & Bad

Spela golf

Annat, vad _____________________

Nej

14. Vilket huvudsakligt färdmedel använde du för att ta dig till WSJ, från din hemort?
Flyg

Buss abonnerad

Buss linjetrafik

Tåg

Personbil

Motorcykel

Cykel

Husbil

Annat, vad______________________

15. Jag skulle vilja be dig uppskatta på ett ungefär hur mycket pengar som du tror att hushållet kommer att
spendera på WSJområdet, totalt under WSJ. Jag vill att du svarar för följande två poster:
Förtäring, d v s mat, dryck, godis, glass o dyl:

____________ kr

Vet ej

Shopping (allt utom förtäring, t ex tröjor, kepsar):

____________ kr

Vet ej

16. Jag skulle också vilja be dig uppskatta på ett ungefär hur mycket pengar som du tror att ditt hushåll
kommer att spendera i Kristianstads kommun (förutom det som spenderas på festivalområdet). Jag vill att
du svarar för de olika posterna som jag räknar upp.
Boende: ___________________________

Vet ej

Restaurang, bar, gatukök: __________________

Vet ej

Bensin, taxi, p-avgift, buss:___________

Vet ej

Shopping: ________________________________

Vet ej

Mat i affärer, kiosker, mackar: ________

Vet ej

Aktiviteter,entrebiljetter, greenfee: _________

Vet ej

17. Jag skulle också vilja be dig uppskatta på ett ungefär hur mycket pengar som du tror att ditt hushåll
kommer att spendera i SKÅNE (förutom det som spenderas på festivalområdet).
Boende: ___________________________

Vet ej

Restaurang, bar, gatukök: __________________

Vet ej

Bensin, taxi, p-avgift, buss:___________

Vet ej

Shopping: ________________________________

Vet ej

Mat i affärer, kiosker, mackar: ________

Vet ej

Aktiviteter,entrebiljetter, greenfee: _________

Vet ej

18. Jag skulle också vilja be dig uppskatta på ett ungefär hur mycket pengar som du tror att ditt hushåll
kommer att spendera övriga SVERIGE.
Boende: ___________________________

Vet ej

Restaurang, bar, gatukök: __________________

Vet ej

Bensin, taxi, p-avgift, buss:___________

Vet ej

Shopping: ________________________________

Vet ej

Mat i affärer, kiosker, mackar: ________

Vet ej

Aktiviteter,entrebiljetter, greenfee: _________

Vet ej

19. Hur fick du först information om WSJ?
WSJ hemsida
Annan hemsida

Radio/TV

Känt sedan tidigare

Släkt/vänner

Inom familjen

Tidningar/tidskrifter

Inbjudan

Genom scouterna

Annat: _________________________________

20. Hur har du upplevt WSJ?

Ange på en skala 1-10! 10 är väldigt bra

Helhetsintryck

Väldigt lite
1
2

3

4

Varken eller
5
6

7

8

Väldigt bra
9
10

21. Fickpeng scout: _____________

22. Vilken är din ålder? ___________år

23. Markera kön:

Man

Kvinna

