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FORORD

I denne publikasionen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en intervjuunder-

søkelse om flyttemotiv.

Undersøkelsen er utfOrt i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning, og den er

i hovedsak finansiert av Kommunal- og arbeidsdepartementet og Distriktenes utbyggingsfond.

En prosjektgruppe har stått for opplegget og gjennomføringen av undersøkelsen. Deltakere i

gruppen har vært  førstesekretær Olaf Foss, forsker Robert Salomon (NIBR), førstesekretær Erik Stordahl

og konsulent Lars østby.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo,14. februar 1974

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe LettenstrOm



PREFACE

In this publication the Central Bureau of Statistics presents the results from an interview survey

of migration motives.

The survey has been made in co-operation with the Norwegian Institute of Urban and Regional

Research, and has been financed mainly by the Ministry of Local Government and Labour and the Regional

Development Fund.

A project group has been responsible for the survey. The members of the group have been Mr.

Olaf Foss, Mr. Robert Salomon (NIUR), Mr. Erik Stordahl and Mr. Lars Ostby.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 14 February 1974

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe LettenstrOm
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PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Formål

Flyttemotivundersøkelsen 1972 tar sikte på g gi bedre kunnskap om bakgrunnen for og virk-

ningen av de flyttinger som registreres. De faktiske endringer i bosettingsmOnsteret blir fulgt med

stor oppmerksomhet av mange interesserte, og spørsmålet om ønskeligheten av det påviste utviklings-

mOnster står sentralt i den offentlige debatt.

Gjennom undersøkelsen tar en sikte på å legge grunnlaget for en beskrivelse av hvem som flytter,

hva som skjer i og med flyttingen og for en analyse av årsakene bak flyttingene. Dette søkes oppnådd

gjennom en intervjuundersøkelse som gir høve til å knytte sammen ulik flytteatferd og en rekke egen-

skaper ved dem som flytter, deres bosteder og de situasjoner som opptrer i samband med flyttingen.

En vil kunne gi en beskrivelse av flytterne og foreta en sammenlikning mellom forhold for personer SQM

har flyttet og personer som ikke har flyttet i en gitt periode. Dessuten vil grunnene til flyttingene

og enkelte konsekvenser kunne studeres på bakgrunn av flytternes egne opplevelser. Noen faktiske

endringer	 f lytternes situasjon kan studeres ved å sammenlikne egenskaper ved situasjonen før med

situasjonen etter flyttingen.

2. T4valg

Undersøkelsens data er samlet inn ved å intervjue personer som skal være representative for to

grupper: nemlig

flyttere i 1971, her definert som personer født i tidsrommet 1/1 1897 - 31/12 1955 som

har fått registrert en melding om flytting fra en norsk kommune til en annen i Det sentrale person-

register i 1971, og

ii) ikke-flyttere i 1971, her definert som personer født i tidsrommet 1/1 1897 - 31/12 1955

som ikke har fått registrert noen slik flytting i 1971 og som var registrert bosatt i Norge hele året 1971.

Det ble trukket et eget utvalg fra hver gruppe, og begge utvalg er trukket i to trinn. Første

trinn er felles for de to utvalg og består i trekking av de geografiske områder som blir nyttet som

utvalgsområder. Disse områdene er trukket blant 1 541 primærområder (områder med om lag samme folke-

tall og SQM til sammen dekker hele Norge). Primærområdene er stratifisert (gruppert) etter handels-

felt (med særskilte strata for Oslo, Bergen og Trondheim) og etter næringsstruktur i 47 strata. For

hvert av de 40 strata utenom Oslo, Bergen og Trondheim er det trukket 6 utvalgsområder.

For hvert av de 3 strataene i Bergen og Trondheim er det trukket 3 utvalgsområder. Oslo

består av ett stratum, og her trekkes personene rent tilfeldig slik at utvalgsområdet er identisk med

stratumet. Til sammen får vi da 259 utvalgsområder.

Annet utvalgstrinn er forskjellig for flyttere og ikke-flyttere. Utvalget av flyttere er

trukket blant personer som i det sentrale personregister i 1971 fikk registrert en flytting inn i et

av de 259 utvalgsområdene, og som var født i tidsrommet 1/1 1897 - 31/12 1955. En fikk skrevet ut en

liste over alle flyttere til kommuner med utvalgsområder. For personer med mer enn en registrert flyt-

ting i 1971, ble bare den siste tatt med. Listen med hver kommunes innflyttere ble sendt til Byråets

intervjuer(?) i kommunen, som fOrte på opplysning om flytterne bodde innenfor eller utenfor deres

utvalgsområde. PA denne måten fikk en et register over personer som hadde flyttet inn i utvalgs-

områdene. Fra dette register ble trukket ut tilfeldig de som skulle intervjues, i alt 3 672 flyttere.

gn har ikke tilfredsstillende registrering av flyttingene innen kommuner, og slike er derfor

heller ikke tatt med i utvalget. En har dermed også vært nødt til å se bort fra flyttinger som våre

intervjupersoner har foretatt innen sin nye bostedskommune.

Flyttere er altså trukket ut på grunnlag av siste registrerte flytting i 1971, men de er

intervjuet om den siste faktiske foretatte flytting fra 6m kommune til en annen. Dette gjelder selv

pm denne flyttingen fant sted etter utlOpet av 1971, eller til steder utenfor ett av de 259 utvalgs-

områder, Utvalget av flyttere er således ansett som representativt for flytterne i 1971, mens

flyttingene intervjuet er konsentrert om, ikke kan sies å være det i samme grad. Det har imidlertid

i lOpet av denne korte tiden ikke skjedd så store forandringer i flyttemOnsteret at materialet er

særlig forringfn av denne grunn.
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Intervjupersoner som hadde flyttet etter siste registrerte flytting i 1971 er m.a.o oppsøkt

på sitt nye bosted. For å finne fram til nye adresser, ble flere framgangsmåter nyttet. Introduk-

sjonsbrevet til intervjupersonene ble sendt ut i konvolutt, merket "ettersendes ikke med varig adresse-

endring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen". Intervjuerne ble dess-

uten bedt om a gjøre undersøkelser i marken, og å melde fra om flyttinger. Dette arbeidet ble utført

med velvillig bistand fra folkeregisteret i de enkelte kommuner. Intervjupersoner som hadde flyttet

til steder utenfor utvalgsområdene, er oppsøkt dersom reisetiden for nærmeste intervjuer ikke oversteg

en rimelig grense.

Ikke-flytterne er trukket tilfeldig på grunnlag av navne- og adresseregisteret over befolk-

ningen i utvalgsområdene i 1971, i alt 1 562 personer.

De to utvalgene er intervjuet med hvert sitt spørreskjema. Spørreskjemaet for flytterne er

trykt som vedlegg 3 til denne publikasjonen, skjemaet for ikke-flytterne som vedlegg 4.

3. Feltarbeid og frafall

Feltarbeidet ble utført i perioden 23/10 1972 til 15/31973. Av de uttrukne 3 672 flyttere

og 1 562 ikke-flyttere ble henholdsvis 2 894 og 1 315 intervjuet. En oppnådde av forskjellige grunner

ikke intervju med 778 flyttere (21 prosent) og 247 ikke-flyttere (16 prosent). Frafallet fordeler seg

på frafallsårsak som vist i tabell A.

Tabell A. Frafallet blant flyttere og ikke-flyttere etter årsak. Prosent Non-respondent migrants
and non-migrants by cause of non-respons. Percentages

Midlertidig
fravær

Nekt	 Temporary
Refusals absence

from place
of residence

Ikke
truffet	 Antall
av andre	 Annet	 Number

Flyttet	 Sykdom	 I alt
årsaker	 Other	 of non-Migrated Illness	 TotalOther	 causes	 respon-
barrieres	 dents
of contact 

Flyttere	 Migrants .. 16 14 25 9 12 24 100 778

Ikke -flyttere	 Non-
migrants	 .. 	 38 12 6 24 8 12 100 247

Dersom vi ser på frafallet innen de enkelte grupper i utvalgene, viser det seg at det er ujamt

fordelt. Dette betyr at selv om utvalgene opprinnelig var representative for de grupper de er trukket

fra, trenger ikkesvarerne å være det. Frafallet er som regel høyest for grupper som  intervjuerne har

vanskelig for å treffe ved besøk, eller som ikke lar seg intervjue uten problemer, f.eks. unge og

ugifte eller gamle og syke. I tabell A ser vi at flytterne også etter flyttingen er de mest mobile,

ved at 25% av frafallet skyldes flytting til ukjent adresse, eller adresse som ikke kan nås. Nekting

og sykdom dominerer blant ikke-flytterne. Forskjelleneskyldes bl.a. ulik alderssammensetning

de to utvalg.

Tabell B og C gir fordelingen av de som svarte, hele utvalget, alle flyttere, alle ikke-flyttere

og hele befolkningen med hensyn på alder, kjønn, ekteskapelig status og handelsfelt.



Ikke-flytterne
Non-migrants

Alle ikke-
Ut- 	 flyttere
valget Population
Sample of non-

migrants ,

Pst, fratall
Befolk- 	 Non-response
ningen
16-74 år

percentages 
,

Population 	 Ikke-
26-74 years Flyttere flyttere
of age, 	 Migrants Non-
tota4 	 migrants

Flytterne fr flytting
Migrants before

migration
Alle

Svarerne Ut- 	 flyttere • Svarerne
Respon- valget Population Respon-
dents 	 Sample of 	 dents

migrants

Utvalget
Sam/91e

Alle
flyttere
Population
of
mi rants

Svarerne
Respondents

Pst. frafall
Non-r?sponse
peroentagos

Handelsfelt etter flytting
Trade region after migration

Vestre handelsfelt
trade region 	

Western

Midtre handelsfelt Central
trade region 	

Nordre handelsfelt Northern
trade region 	

I alt Migrants, total 	

56 2057 57

242121 21

2Q13 	 1313

239 	 109

21100 	 100100

Ostre handelsfelt Eastern
trade region ,

9

Tabell B. Svarerne, utvalget, hele bestanden (flyttere og ikke-flyttere og hele befolkningen) og
frafallet etter kjonn, alder, ekteskapelig status og handelsfelt. Prosent The respondents,
the sample, the populations (migrants, non-migrants and total) and the non-respondents by
sex, age, marital status and trade region. Percentages

50
50

100

20
26
26
28

100

2 6
66

100

22

14

9
100

Menn Males ..,..
Kvinner Females.

alt Total ....

16-24 år
25-39
40-54
55-, 74 "

alt Total w,

Ugift Single
Gift Married
For gift Previo-
usly married ..
alt Total ..—

Ostre handelsfelt
Eastern trade
region 	

Vestre handelsfelt
Western trade
region 	

Midtre handelsfelt
Central trade
region , 	

Nordre handelsfelt
Northern trade
region 	

I alt Total 	

47 	 48 	 47
53 	 52 	 53

100 	 100	 100

43 	 45 	 49
43 	 41 	 37
9 	 9 	 9
5 	 5 	 5

100 	 100	 100

41 	 44 	 39
56 	 52 	 56

3 	 4 	 5
100 	 100 	 100

55 	 54

22 	 23 	 22

12 	 12 	 13

lO 	 10 	 11
100 	 100 	 100

49 48
51 52

100 100

16 16
25 25
29 28
30 31

100 100

18 21
72 69

10 10
100 100

56 57

21 21

14 13

9 9
100 100

22 	 15
20 	 16
21	 16

24 	 16
17 	 15
24 	 15
26 	 17
21	 16

25 	 28
16 	 14

42 	 18
21	 16

19 	 18

25 	 15

23 	 12

22 	 13
4 1 	16

50
50

100

19
25
27
29

100

25
67

'8
100

55

22

14

9
100

years .

II 	 •

Tabell C. Svarerne, utvalget, alle flyttere og frafallet etter handelsfelt de bodde i etter flytting,
Prosent The respondents, the sample, the population or migrants and the non-respondents,
by trade region after migration. Percentages

Tabell B og C viser en vanlig fordeling av frafallet. DP flPiate gripper har brelipr ikke større

avvik mellom svarerne og alle flyttere, henholdsvis ikke-flyttere, enn det som kan aksepterea.

mulig unntak er ekteskapelig status.
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4. Definisjoner og kjennemerker

I de fleste tilfelle er kjennemerkene selvforklarende, og kjennemerkeverdiene går fram av

tabellene. Ofte vil det likevel være nyttig å jamfOre med spørreskjemaene som er tatt med som ved-

legg 3 og 4. Under hver tabell er det henvist til de aktuelle spOrsmålsnummer eller til den side i

publikasjonen hvor kjennemerket er forklart. Bokstavene A og B viser til henholdsvis spOrreskjema

for flyttere (vedlegg 3) og spOrreskjema for ikke-flyttere (vedlegg 4).

I det fOlgende er det gitt sentrale definisjoner og redegjort for konstruktsjonen av enkelte

kjennemerker. Kjennemerkene refererer seg enten til intervjupersonen, intervjupersonens husholdning

eller husholdningens hovedinntektstaker. Det framgår av tekstene til de enkelte tabeller hvilken

enhet og hvilket utvalg og tidspunkt kjennemerket knytter seg til i hvert enkelt tilfelle.

Siste flytting. Den siste flytting mellom to norske kommuner som en flytter i utvalget har

foretatt.

FOr flyttins, fraflyttingssted, forrige bosted. Begrepene er knyttet til siste bosted for

flytterne i den kommune de flyttet fra ved siste flytting.

Etter flytting, tilflyttingssted, dagens bosted. Begrepene er knyttet til det sted hvor

intervjupersonen bor på intervjutidspunktet. Stedet ligger i den kommune som siste flytting skjedde

til.

Ikke-flytterne er intervjuet om forholdene der de bodde på intervjutidspunktet. Dette gjelder

også dersom de har flyttet etter utgangen av 1971. I så fall blir det bostedet på intervjutidspunktet

som er utgangspunkt for intervjuet, selv om de er trukket på grunnlag av et annet bosted.

Ved sammenlikninger mellom flyttere og ikke-flyttere vil det i tabellene i regelen være for-

holdene fOr flytting for flytternes vedkommende sammenliknes med forholdene på intervjutidspunktet

for ikke-flytterne. "Før flytting" gjelder som regel et tidspunkt i 1971 eller 1972, mens intervju-

tidspunktet er ved årsskiftet 1972-73. Denne tidsforskjellen har betydning ved sammenlikninger av

egenskaper som forandrer seg over tid, f.eks. inntekt. En kan heller ikke betrakte egenskaper ved

flytterne fOr flytting som uttrykk for hvordan flytterne hadde hatt det ved årskiftet 1972-73 dersom

de ikke hadde flyttet.

En vil også i denne sammenheng understreke at begrepet "flytter" bare dekker personer som

flyttet i 1971, og at "ikke-flyttere" omfatter personer som ikke har flyttet i 1971. Imidlertid har

de fleste av disse enten flyttet tidligere, eller de kommer til å flytte senere. De to gruppene har

en klar definisjonsmessig forskjell, mens de i virkeligheten ikke nødvendigvis trenger ha særlig for-

skjellig flytteatferd.

Sammenlikninger mellom de to grupper bør altså skje med forsiktighet. Alder er regnet i

fylte år ved utgangen av 1971.

Intervjupersonens oppvekst er tiden inntil intervjupersonen fylte 16 år.

HovedforsOrger under oppveksten er i regelen den person som har vært intervjupersonens hoved-

forsOrger under størstedelen av tiden fOr fylte 16 år. Fordi vi bruker personlige egenskaper ved

hovedforsOrgeren, er de tilfelle der hovedforsOrger ikke har vært en person (f.eks. der intervju-

personen har vokst opp på barnehjem el. 1.) klassifisert som uoppgitt.

Husholdning. Med husholdning forstår vi i regelen personer som bor og spiser sammen og har

hva en kan kalle "familiefellesskap". Personer som bor hjemme hos nær familie regnes som hOrende til

husholdningen selv om de betaler for seg og/eller delvis spiser ute. Hybelboere og tjenestefolk som

bor sammen med arbeidsgiver regnes som egen husholdning selv om de har kosten hos husvert eller ar-

beidsgiver.

Hybelboere som deler ett eller flere rom regnes  hver for seg som selvstendig husholdning,

såfremt de ikke har "familiefellesskap". Personer som bor på internat regnes som egne husholdninger

også om vedkommende deler rom og spiser sammen med andre, Unntak er også her personer med "familie-

fellesskap".
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Ekteskapeli& status. Grupperingene som brukes er ugift, gift og Ur gift. Også personer som

bor sammen som ektefolk og selv oppfatter seg som ektefolk, uten å være gift i juridisk forstand,

regnes her som gift. Gruppen "fr gift" omfatter enker/enkemenn, separerte og skilte.

(Egne) liemmeboende barn omfatter barn som er medlemmer av intervjupersonens husholdning og

som intervjupersonen er biologisk far/mor til eller som av andre grunner står i et foreldre/barn-

forhold til intervjupersonen, f.eks. barn av intervjupersonens ektefelle, adoptivbarn eller foster-

barn.

Hovedinntektstaker. Som hovedinntekstaker regner vi den person som oppgis normalt a ha den

stOrste inntekten i husholdningen. Dersom intervjupersonen og en annen person i husholdningen oppgis

å ha like stor inntekt, er i regelen intervjupersonen regnet som hovedinntektstaker.

Familietype. Dette kjennemerke, med fire verdier, tar bare hensyn til intervjupersonens

ekteskapelige status og om intervjupersonen har egne barn som bor hjemme. Disse to egenskapene er

kombinert til følgende familietyper:

Ektepar med hjemmeboende barn

Ektepar uten hjemmeboende barn

Mor/far med hjemmeboende barn

Enkeltpersoner

Livssyklusfase. I tillegg til de egenskapene som inngår i "Familietype" er det her innfOrt et

skille mellom "eldre" og "yngre" intervjupersoner. Kjennemerket er ment å skulle beskrive en "normal"

livssyklus. Skillet mellom eldre og yngre er satt ved 45 år. I tabellene har en nyttet fOlgende

gruppering:

Yngre, enslige

Yngre, gifte, uten hjemmeboende barn

Yngre, gifte, med hjemmeboende barn

Eldre, gifte, med hjemmeboende barn

Eldre, gifte, uten hjemmeboende barn

Eldre, enslige

Yrkesaktive. Som yrkesaktive er regnet personer med arbeid i egen bedrift, personer i inn-

tektsgivende arbeid hos andre, arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lOnn i familiebedrift og

arbeidsledige/arbeidssøkende.

Sysselsatte. I dette begrepet er arbeidsledige/arbeidssOkende holdt utenfor.

Arbeidsledighet siste to år. Intervjupersonene grupperes etter hvor vidt de har vært arbeids-

ledige i lOpet av siste to år fram til det tidspunkt tabellen knytter seg til. • Som arbeidsløse

regnes personer som er arbeidsledige/arbeidssOkende på referansetidspunktet og/eller har vært

ufrivillig arbeidsledige/undersysselsatte i lOpet av de to foregående år.

Yrke. Yrkesgrupperingen følger Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk,

som bygger på International Standard Classification of Occupations (ISCO). 	 De grupperinger av

standarden som er nyttet, går fram av tabellene.

Næring. Næringsgrupperingen fOlger Standard for næringsgruppering i offentlig norsk stati-

stikk, revidert utgave 1972. De grupperinger av standarden som er nyttet, går fram av tabellene.

Månedlig disponibel inntekt. Disponibel inntekt omfatter alle former for inntekt fratrukket

direkte skatter. Som inntekt er således regnet f.eks. lOnnsinntekt, netto næringsinntekt, alle former

for naturalieinntekt, mottatte renter og aksjeutbytte, trygder, pensjoner, utdanningsstipend, under-

holdsbidrag og annen stOnad fra private. For uregelmessige inntekter er det forsOkt å komme fram til

et månedsgjennomsnitt. Kjennemerket er målt slik at det skal gi uttrykk for den  "normale" månedlige

inntektssituasjon.

Husholdningens månedlig disponible inntekt er månedlig disponibel inntekt summert for alle

husholdningsmedlemmer med egen disponibel inntekt.



12

Husholdningens månedlige boutgifter. I boutgifter er medregnet husleie, renter og avdrag på

boliglån, utgifter til brensel, elektrisk strøm og vedlikehold. For eneboliger er også tatt med vann-

og renovasjonsavgifter.

Husholdningens rådighetsbeløp er husholdningens månedlig disponible inntekt fratrukket maned-

lige boutgifter og utgifter til arbeids- og skolereiser for husholdningens medlemmer. Alle beløp er

oppgitt av intervjupersonen.

Utdanning. Intervjupersonens utdanning er konstruert av kjennemerkene høyeste fullfOrte all-

mennutdanning og normal varighet av fullfOrt spesialutdanning. Den inndeling i fem utdanningsgrupper

som nyttes i tabellene er framkommet på følgende måte:

Spesialutdanning Utdanning

Mindre enn 6 mndr. Folkeskolenivå

6 mndr. eller mer

FramhaldsskolenivåMindre enn 6 mndr.

6 mndr. eller mer

Mindre enn 1	 år Realskolenivå

år eller mer

Artiumsnivå

Mindre enn l	 år

år eller mer
7

Høyere nivå

Allmennutdanning

Folkeskole

Framhaldsskole eller
for

9-årig grunnskole (eventu-
elt med 10. frivillige år),

Folkehøgskole, ungdoms-
eller fylkesskole,

Real- eller middelskole

Artium eller økonomisk
gymnas

jamlatmilajacitukaurILL, Grupperingen bygger på Kodeliste for fullfOrt utdanning,

Folketellingen 1970 (Arbeidsnotater, S- , tistisk Sentralbyrå, 10 70/13).

Enkeltutdanningens gruppering på utdanningsnivåer bygger på observasjon av utdanningsaktivi-

tetenes varighet. Nivåplasseringen er, nærmere bestemt, foretatt ut fra en tidsindikator fastsatt

som en sum av vedkommende utdanningsaktivitets varighet og varigheten av de utdanningsaktiviteter

som forutsettes gjennomgått i opptakskravene. Det er med andre ord den samlede tid som normalt med-

går for fullfOrt deltaking i en utdanningsaktivitet, som avgjør denne aktivitets plassering etter

utdanningsnivå.

Personer med planer om utdanning som vanligvis tar inntil 9 år, er gruppert på ungdomsskole-

nivå. Dette nivå omfatter eksempelvis real- eller middelskole og kortere yrkesutdanning utover all-

mennutdanning som folke- og framhaldsskole, real- eller middelskole. Personer med planer om utdanning

som normalt varer 10-12 år, er gruppert på gymnasnivå. Personer med planer om utdanning som normalt

tar 13 år og mer, er i hovedregelen satt på universitets - og hOgskolenivå.

Botetthet. En skala for husholdningens botetthet er konstruert på grunnlag av forholdet mellom

tallet på personer i husholdningen og tallet på rom i boligen (ekskl. kjøkken, bad, ganger, kott,

kjeller, loft o.1.). Skalaens fem trinn er definert som figuren viser:
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Tallet på personer i husholdningen
Number of persons in household

Tallet på rom i boligen Number of rooms in the dwelling 
8 eller

1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom 7 rom flere rom
room rooms rooms rooms rooms rooms rooms or more

rooms
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Bare intervjupersonen Respondent only

2 personer persons 	

9 eller flere personer or more persons

UMW 11111.11.1111111
'

kNN
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11•1•11111111
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Bor svært trangt Very crowded

Bor trangt Crowded

Bor verken trangt eller romslig Medium

Bor romslig Spacious

Bor svært romslig Very spacious

Bolisens utrustningsstandard. En har antatt at en standardutrustet bolig har bad eller .dusj, vann-

klosett og varmtvannsanlegg. Kjennemerket har to verdier:

God utrustningsstandard:	 Boligen har alle komponentene

Mindre god utrustningsstandard: Boligen mangler en eller flere av komponentene.
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Støyproblem i boligen. Spørsmålene "Ble/blir De i noen særlig grad sjenert av støy i boligen?"

og "Må/måtte De selv ta særlig hensyn for ikke å forstyrre naboen?" er kombinert til et enkelt kjenne-

merke med to verdier:

Har ikke støyproblem i boligen: Svart "nei" på begge spørsmål.

Har støyproblem i boligen: 	 Svart "ja" på ett eller begge spørsmål.

Disposisjonsforhold til boligen. Disposisjonsforholdet er knyttet til den husholdningen som

intervjupersonen er medlem ay. I tabellene er det nyttet en inndeling i fire grupper:

Verdier i tabellene: 	 Svaralternativ i spørreskjema:

Eier av boligen: Selveierleilighet
Eier av huset

Vanlig leieforhold: Vanlig leieforhold uten innskudd
Andelseier i borettslaget eller
aksjeeier i boligselskap
Vanlig leieforhold med innskudd

Internat, tjenestebolig
eller framleie:

Bor på internat
Har tjenestebolig
Bor på framleie

Annet disposisjons-
forhold:

Annet eie- eller leieforhold

Kommunetype og sentralitet. Grupperingen i kommunetyper bygger på oppgaver over både nærings-

struktur og sentralitet. Følgende næringer går inn som elementer i kommunetypeinndelingen (nummer og

navn refererer seg til Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, 1960):

0100-0299 Jord- og skogbruk m.v.

0400-0699 Fiske m.v. og hvalfangst (i kommunetypedefinisjonene kalt fiske og fangst)

1100-3999 Bergverksdrift m.v. og industri (i kommunetypedefinisjonene kalt bare industri)

6100-6999 Varehandel, finansinstitusjoner og eiendomsdrift

7100-7899 SjOtransport og annen samferdsel

8100-9399 Offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting og personlig
tjenesteyting

De tre første hovedgruppene av næringer er i kommunetypeklassifikasjonen med et fellesnavn kalt

vareproduserende næringer, mens de tre øvrige er kalt tjenesteytende næringer. Næringenes innbyrdes

størrelsesforhold er målt etter tallet på sysselsatte.

Med sentralitet forstås kommunenes geografiske beliggenhet sett i forhold til store og mellom-

store tettsteder. Befolkningens muligheter til å reise til slike tettsteder innenfor visse tidsrammer

har vært bestemmende for plassering av den enkelte kommune på sentralitetsnivå.

Det er nyttet tre betegnelser for sentralitet. Høy sentralitet betyr at kommunen ligger innen-

for akseptabel daglig reisetidsavstand til et større tettsted (folketall større enn ca. 10 000) og at

innbyggerne har en rimelig reisetid for å komme til et landsdelssenter (maksimum ca. 3 timer hver vei).

Lav sentralitet betyr at kommunen ikke ligger innenfor akseptabel daglig reisetidsavstand til stort

eller middels stort tettsted (folketall større enn ca. 5 000), og at kommunens innbyggere heller ikke

har en rimelig reisetid til et landsdelssenter. Kommuner som ikke hører til de to nevnte gruppene, har

midlere sentralitet.

For de typer der sentralitet ikke er spesielt nevnt i de følgende definisjoner, stilles det

ingen krav til denne.
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Type I. Landbrukskommuner

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Dessuten ma minst ett

av disse kravene være oppfylt: 	 a) Jord- og skogbruk sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte

i vareproduserende næringer. b) Jord- og skogbruk er større enn fiske og fangst, som igjen

er større enn industri.

Type 2. Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner

De vareproduserende næringer er stOrre enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vare-

produserende næring sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer,

og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen har ikke høy sentralitet.

Type • Sentrale, blandede landbruks- og  industrikommuner

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vare-

produserende næring sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer,

og fiske og fangst er minste vareproduserende  næring. Kommunen har høy sentralitet.

Type 4. Fiskerikommuner

Type 5.

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende  næringer. Dessuten ma minst et

av disse krav være oppfylt: a) Fiske og fangst er stOrre enn jord- og skogbruk, som

igjen er større enn industri. b) Fiske og fangst sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte

i de vareproduserende næringer.

Blandede fiskeri- og industrikommuner

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vare-

produserende næring sysselsetter mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer,

og jord- og skogbruk er minste vareproduserende næring.

Type 6. Mindre sentrale industrikommuner

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter

mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareprod. næringer. Kommunen har ikke høy sentralitet.

Type 7. Sentrale industrikommuner

De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter

mer enn 2/3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer. Kommunen har høy sentralitet.

Type 8. Blandede tjenesteytings- og industrikommuner

De tjenesteytende næringer er større enn de vareproduserende næringer. Industri er største

vareproduserende næring. Kommunen har ikke lav sentralitet.

Type 9. Andre tjenesteytingskommuner

De tjenesteytende næringer er større enn de vareproduserende næringer. Dessuten ma ett av

disse krav være oppfylt: a) Industri er ikke største vareproduserende næring. b) Industri

er største vareproduserende næring, og kommunen har lav sentralitet.

I tabellene er nyttet følgende sammentrekking av kommunetypene:

Industrifattige landbruks- eller Type

tjenesteytingskommuner, 1 + 9

Blandede landbruks- og industrikommuner, 2 + 3

Fiskerikommuner, 4 4 5

Industrikommuner, 6 + 7

Blandede tjenesteytings- og
industrikommuner 8

Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen, både når det gjelder definisjoner og navnsetting,

er foreløpig. Et fåtall kommuner vil dessuten trolig bli gitt en annen plassering når nærings-

grupperingen fra folketellingen 1970 foreligger for alle kommuner.
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Reisetid til kommunesenteret. Reisetid er oppgitt for det transportmiddel som er mest nyttet

på strekningen, eventuelt gangtid dersom det er vanlig A tilbakelegge strekningen til fots. Reisetid

er anslått også i de tilfelle hvor intervjupersonen selv sjelden eller aldri tilbakelegger strekningen.

Handelsfelt. Ved gruppering etter handelsfelt er Standard for handelsområder (Statistisk

Sentralbyrås HåndbOker, nr. 13) lagt til grunn.

Ostre handelsfelt	 omfatter alle Østlands-fylkene, Aust-Agder og Vest-Agder t.o.m. Farsund

Vestre handelsfelt

Midtre handelsfelt

Nordre handelsfelt

omfatter Agder-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal og Vestlandet
nordover .o.m. Sunnmøre

omfatter Romsdal og Nordmøre, Trøndelagsfylkene og søndre Nordland t.o.m.
Rana kommune

omfatter Nord-Norge nord for Rana kommune

Sted/bosted. Sted eller bosted nyttes om f.eks. en bydel, en grend eller annen del om en kommune

hvor intervjupersonen har/hadde sin bolig. En tenker seg m.a.o. vanligvis en mindre enhet enn kommune,

og samtidig noe mer enn hva som normalt er en boligadresse (gatenavn/-nummer eller gårdsnavn). Som

oftest vil et "sted" ha eget navn. Dette medfOrer at endring av bosted minst krever flytting fra en

grend til en annen, eller fra en bydel til en annen.

Type strøk for bostedet. "Spredtbygd" omfatter all spredt bosetting. Det omfatter også hus-

klynger med mindre enn 200 innbyggere.

"Mindre tettsted" omfatter tett bebyggelse med 200 - 2 000 innbyggere. I tettsted eller tett

bebyggelse bør husavstandene stort sett vare mindre enn 50 m. (Husavstand på 50 m tilsvarer f.eks.

villastrøk med forholdsvis store tomter.)

"Liten by" er i denne forbindelse tettbebyggelse med 2 000 - 20 000 innbyggere. Stedet behøver 

ikke ha bystatus. Stedet trenger heller ikke vare avgrenset av kommunegrenser, men gjerne utgjøre

deler av en eller flere kommuner.

"Større by" er tettbebyggelse med 20 000 - 100 000 innbyggere. Områder som ligger utenfor

grensen til større by, men som utgjør en forlengelse av byens tettbebyggelse, hører med til større by.

Stedet behøver ikke ha bys tatus.
„ / 

"Stor by (over 100 000 innbyggere) med forsteder" omfatter hovedmassen av tettbebyggelsen i

byene Oslo, Bergen og Trondheim med tiigrensende tettbebyggelse. Dette betyr at en kan bo i "Stor by"

selv om en bor utenfor bygrensen. Fo , itsetningen for å bo i stor by er at intervjupersonen

i) enten bor innenfor hovedmassen av tettbebyggelsen i en by med mer enn 100 000 innbyggere,
eller

ii) bor utenfor bygrensen til en by med mer enn 100 000 innbyggere, men i tettbebygd område
som danner en naturlig fortsettelse av byens tettstedsbebyggelse.

Det er eksempler på kategorien "Spredtbygd" i byer, f.eks. i jord-/ skogbruksstrøk innenfor

Tromsøs og Oslos bygrenser. Bostedet er da regnet som "Spredtbygd" og ikke "Større by" eller "Stor by".

Tilsvarende er det tilfelle av "Mindre tettsteder"  innenfor kategoriene "Liten by", "Større by" og

"Stor by". - Intervjupersonen har selv fått avgjøre stedstype i tvilstilfelle.

Forskjell i type strøk for bostedet før og etter flyttingen.  Kjennemerket er et mål for for-

skjellen mellom fra- og tilflyttingsstedet, malt i trinn på skalaen for "type strøk for bostedet". Bo-

stedet etter flyttingen er sett i forhold til bostedet før flyttingen. Kjennemerkeverdiene er slått

sammen til fem grupper:
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Verdi	 Flyttingen har skjedd:

Mye mer urbanisert 	 - fra spredtbygd strøk til større by eller stor by,

- fra mindre tettsted til stor by.

Litt mer urbanisert	

- 

fra større by til stor by,

- fra liten by til større by eller stor by,

- fra mindre tettsted til liten by eller større by,

- fra spredtbygd strøk til mindre tettsted eller liten by.

Like urbanisert	 mellom bosteder med samme type stria.

Litt mindre urbanisert	

- 

fra stor by til liten by eller større by,

- fra større by til mindre tettsted eller liten by,

- fra liten by til spredtbygd strøk eller mindre tettsted,

- fra mindre tettsted til spredtbygd strøk.

Mye mindre urbanisert	 - fra større by til spredtbygd strøk,

- fra stor by til spredtbygd strøk eller mindre tettsted.

Oppgitt srunn til flyttingen/videreflytting. Intervjupersonene har oppgitt husholdningens

flyttegrunner i to åpne spørsmål og grunner for videreflytting i ett åpent spørsmål. Svarene er kodet

ifølge en omfattende liste over mulige svar som er utarbeidd på grunnlag av en kvalitativ gjennom-

gåelse av materialet.

Det knytter seg flere problem til måling av motiv/årsaker ved hjelp av subjektive oppgaver fra

intervjupersonene ("hvorfor-spørsmål"). Noen slike problem, knyttet til måling av flyttegrunner i den

foreliggende undersøkelsen, skal omtales i det følgende.

I spørsmål 26 og 27, skjema A(vedlegg 3), blir intervjupersonene bedt om å peke ut den eller

de forklaringer på husholdningens beslutninger om å flytte som for henne/ham framstår som viktigst. Det

er imidlertid usikkert QM svarene kan tolkes som beskrivelse av årsakene til flyttingene. Logisk sett

kan enhver årsaksfaktor knyttes til en tidligere faktor i en stadig voksende årsakskjede som, om den

ble forfulgt, ville ende i en fullstendig biografi av intervjupersonen. Det er sannsynlig at de

"oppgitte grunner til flyttingene" beskriver de siste ledd i en slik kjede, de subjektivt opplevde, ut-»

lOsende årsaker til flyttingene.

Intervjupersonene vil også svare ut fra ulike referanserammer. Svært like situasjoner kan

tenkes opplevd og forklart ulikt.

Spørsmålene om grunnen til den siste flyttingen gjelder situasjoner som ligger i fortiden.

Det er derfor rimelig å regne med en viss glemselseffekt hos intervjupersonene.

I tabellene forekommer tre ulike grupperinger for "oppgitt grunn til flyttingen" (henholdsvis

6, 8 og 23 grupper) og en gruppering for "oppgitt grunn til videreflytting" (6 grupper).

For å forenkle oversikten gjengis svarmulighetene bare i imperfektum.
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Oppgitt grunn
til flyttingen/
oppgitt grunn
til videre-
flytting

Oppgitt grunn til
flyttingen  

Kategorier i kodelista  
6 grupper 8 grupper	 23 grupper 

Ble uten
arbeid på
stedet

Ble uten
arbeid på
S tedet

Ble uten
arbeid på
stedet

01 Arbeidsplassen flyttet, intervju-
personen/husholdningen flyttet
med

02 Arbeidsplassen flyttet/nedlagt.
Intervjupersonen/andre i hushold-
ningen måtte derfor finne annet
arbeid

03 Oppsagt/permittert/uten arbeid av
andre grunner enn 02 (intervju-
personen eller andre i hushold-
ningen)

04 Måtte flytte for å få arbeid
etter endt skolegang (ikke 06-10)

Andre
arbeids-
forhold

Andre
arbeids-
forhold

Ble forflyttet,
beordret eller
forfremmet

05 Forflytning, beordring, forfrem-
melse (ikke 01)

Flyttet for å få
kortere/lettere
arbeidsreise

06 For å få kortere/lettere arbeids-
reise

Flyttet for å få
bedre lOnn

07 For å få bedre lOnn/inntekt

Flyttet for å få
bedre forhold på
arbeidsplassen
ellers

08 For å få bedre arbeidsforhold
(f.eks. arbeidsmiljO, anset-
telsesforhold, avansements-
muligheter o.l. Ikke 06 og
07)

Andre arbeids-
forhold

09 For å få bedre valgmuligheter
på arbeidsmarkedet

10 Overtok gardsbruk/driften av
gardsbruk

11 Andre arbeidsforhold enn 29 og
01-10, og uspesifisert

Familie-
forhold

Familie-
forhold

Inngåelse av
ekteskap

12 Inngåelse av ekteskap

Skilsmisse,
separasjon

13 Egen skilsmisse, separasjon

Andre
familie-
forhold

14 Foreldrenes skilsmisse, separa-
sjon

15 For a pleie/stelle for syke/
gamle slektninger på stedet

16 DOdsfall i familien

17 Andre familieforhold enn 12-16
eller uspesifisert



Oppgitt grunn
til flyttingen/
oppgitt grunn
til videre-
flytting 
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Oppgitt grunn til
flyttingen

Kategorier i kodelista  
6 grupper 8 grupper 	 23 grupper 

Bolig-
forhold

Bolig- 	 Ble uten bolig
forhold 	 på stedet

18 Ble uten bolig på stedet

Flyttet for å få
bedre boligfor-
hold

19 For å få bedre boligforhold
(ikke 18)

Flyttet for å få
egen bolig

20 For å få egen bolig/tomt/hus

Andre bolig- 	 21 Andre boligforhold enn 18-20
forhold 	 og uspesifisert (f.eks.

"fikk bolig")

Bosteds-
og milj0-
forhold

Bosteds- 	 (brisket å bo på
og miljø- 	et bestemt sted
forhold 	 eller på en

annen type sted

22 ønske om en annen type bosted,
Ønske om a bo på et bestemt sted

23 For å komme
nærmere slekt
og venner

Onsket å bo
nærmere slekt
og venner

Ønsket bedre
service- og
kommunikasjons-
forhold

24 Service- og kommunikasjonsforhold

Andre bosteds-
og miljO -
forhold

25 P.g.a. klimatiske forhold (mye
dårlig vær, kaldt, lange vintre
etc.)

26 P.g.a. trafikkforholdene/for-
urensning/stOy

27 P.g.a. forholdet til naboene/
folk på stedet

28 Andre bosteds- og miljoforhold
enn 22-27 og uspesifisert

Helseforhold
Andre 	 Helse-
grunner 	 forhold

29 Måtte slutte å arbeide/skifte
arbeid p.g.a. helseforhold
(intervjupersonen selv eller
andre i husholdningen)

30 Andre helseforhold (for inter-
vjupersonen eller andre i den
husholdningen intervjupersonen
bodde fOr flytting. (Ikke 15)

Utdannings- 	 Flyttet for å
forhold 	 komme nærmere

skoler

31 For å komme nærmere skoler for
barna

32 For å komme nærmere skoler for
intervjupersonen eller andre i
husholdningen (ikke 31)

Andre utdan-
ningsforhold

33 Andre utdanningsforhold enn 31-
32 og 35, samt uspesifisert

Andre
grunner

Generell mis-
trivsel

34 Mistrivsel, uspesifisert ("trivdes
ikke", "likte oss ikke" etc.)

Hadde bare
midlertidig opp-
hold på fraflyt-
tingsstedet

35 Hadde bare midlertidig opphold på
forrige bosted (f.eks. 'ventet på
at boligen ble bygget", "hadde
bare opphold så lenge skolen
varte", etc., ikke 37)

Andre forhold 36 Eventyrlyst/lyst til å prOve noe
nytt/Ønsket forandring (ikke 22)

37 Flyttet tilbake til hjemstedet

38 Ukodbare svar
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Oppgitt grunn for valg av tilflyttinosted er kartlagt ved hjelp av ett spørsmål hvor intervju-

personen selv har valgt ut det mest passende svaret fra en liste med mulige grunner oppstilt på for-

hand. I tabellene nyttes en gruppering som søker å antyde noe om graden av valgfrihet i stedsvalget.

Verdier i tabellene_ Kategorier i spørreskjemaet

Eneste eller nærmeste stedet med
brukbare bolig-, arbeids- eller
skoletilbud

Eneste eller nærmeste stedet med brukbare
arbeidsmuligheter

Eneste eller nærmeste stedet det var mulig å
skaffe brukbar bolig

Eneste eller nærmeste stedet med brukbare skole-
tilbud

Bedre bolig-, arbeids- eller
skoletilbud her enn andre steder

Bedre arbeidsmuligheter her enn andre steder
Bedre boligtilbud her enn andre steder
Bedre skoletilbud her enn andre steder

Boerfaring fra steder, kontakt-
muligheter, kultur- og service-
forhold, klimatiske og andre
bostedsforhold

Nær sieL',. og venner/gode muligheter for kontakt
med andre

Har selv/ektefelle har tidligere bodd på stedet
Kulturtilbudet
Tilbudet av butikker og annen service
Klimaet/omgivelsene

Rene tilfeldigheter, beordring
eller forflytting

Rene tilfeldigheter
Ble beordret eller forflyttet hit

Andre grunner Andre grunner

Oppgitt grunn til å bli boende er kartlagt ved hjelp av ett åpent spørsmål. I tabellene er

følgende gruppering nyttet:

Verdier i tabellene Kate orier i kodelisten

Sterk tilknytning til stedet

_

01 Intervjupersonen/andre ihusholdningen har
følelsesbånd til stedet ("hjemsted", 	 "slekt og
venner"	 "hus o: heim" o.1.)

Har investert, har eller får
eiendom på stedet

02

03

04

Intervjupersonen/andre ihusholdningen har
investert på stedet (bygget hus, kjøpt gard
o.1.)
Intervjupersonen/husholdningen har bolig på
stedet (ikke 02)
Skal arve/overta bolig/næringsvei her

Har trygt og godt arbeid på
stedet

05 Intervjupersonen/andre i husholdningen har
:odt/trygt arbeid	 .a. stedet

Bosteds- og miljøforhold 06
07
08
09
10

Stedet er sentralt
Stedet er rolig
Stedet er godt for barn
Liker omgivelsene
Liker miljøet (ikke 08)

Generelt tilfreds med å bo
på stedet

11 Tilfreds med å bo på stedet - uspesifisert

Andre grunner 12
13
14
15
16
17

Vanskelig å få arbeid annet sted
Vanskelig a få bolig andre steder
økonomiske grunner
Må hjelpe slektninger på stedet
Flytting ikke aktuelt p.g.a. sykdom/alderdom
Ukodbare svar
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Viktigste forandring til det bedre/verre. Kjennemerket bygger på intervjupersonens vurdering

av hva flyttingen har fOrt til for husholdningen m.h.t. tretten spesifiserte forhold. For hvert for-

hold er forandringen fOrst blitt karakterisert som "til det verre", "som fr" eller "til det bedre".

Intervjupersonen har deretter prioritert blant henholdsvis forbedringene og forverrringene. For det

tilfelletat bare ett forhold er forbedret/forverret er dette klassifisert som viktigste forbedring/

forverring. I tabellene er fOlgende gruppering nyttet:

Verdier i tabellene: Forhold som er forbedret/forverret:

Arbeidsforhold Arbeidsforhold

Arbeidsreise Egen/andres arbeidsreise

Økonomi Økonomi

Boligforhold Råderett over bolig
Boligstandard

Kultur- og servicetilbud Kulturtilbud
Servicetilbud

Andre forhold Familieforhold
Kontakt med slekt og venner
Omgivelser, klima
Muligheter for aktivitet og utfoldelse for barn
Muligheter for en rolig livsform
Råderett over egen tid

Framtidig flytting. Tabellene om holdning til framtidig flytting er basert på spOrsmålene 54,

skjema A (vedlegg 3)og 27, skjema B (vedlegg 4). Ved tolkingen av disse tabellene må det legges vekt

på at det kan være tvil om graden av samsvar mellom utsagn om framtidig atferd og faktisk framtidig

atferd. Slike målinger krever mye av måleinstrumentet (sporsmålet). Det kan dessuten vanskelig for-

ventes at intervjupersonene har oversikt over alle de nåværende og framtidige elementer som inngår i

beslutningen. Tabellene gir antakelig et bilde avintervjupersonenesforventninger om framtida, mer

ennforutsigelserav hva som faktisk vil skje.

En må også merke seg at det her spOrres om flytting fra et sted generelt, ikke bare om flytting

over en kommunegrense. Det blir derfor langt flere helt korte flyttinger med blant de planlagte enn

blant de registrerte flyttingene. Noen av forskjellene mellom planlagt og registrert flytteatferd

skyldes dette.

En del av tabellene om holdning til framtidig flytting (tabell 145-150) inneholder be-

regnede tall for hele den norske befolkning. Tallene er framkommet ved å slå sammen de to utvalgene

av flyttere og ikke-flyttere. Utvalgene er imidlertid ikke til sammen representative for hele befolk-

ningen fordi flyttere og ikke-flyttere er trukket med forskjellige sannsynligheter. (Dette er gjort

for å få flere flyttere med i undersOkelsen enn en ville ha fått ved å trekke et utvalg som var 'rep-

resentativt for hele befolkningen.) Når en skal estimere tall som gjelder hele befolkningen, må en

derfor veie observasjonene i de to utvalgene. Det er brukt en beregningsmåte 	bringer flyt-

ternes bidrag til tabellene i overensstemmelse med deres andel av den norske befolkningen.

1) Tallene i tabellene som gjelder hele befolkningen er beregnet etter formelen

1	 1
—. U. +
P	 ij	 P2 ij

der X.. er prosenttall i tabellcelle ij (i-te linje, j-te kolonne for hele befolkningen

pl er nettoutvalgsbrOk for flyttere = 2894/142666

p
2 er netto utvalgsbrOk for ikke-flyttere = 1315/2569895

u..
13 

er antall observasjoner i tabellcelle ij (i-te linje, j-te kolonne) for flytterne

U. er basistall i tabellens i-te linje for flytterne

vij er antall observasjoner i tabellcelle ij (i-te linje, j-te kolonne) for ikke-flytterne, og

V. er basistall i tabellens i-te linje for ikke-flytterne.

x.. -
. U. + 1— V.

P 1	 i	 P2 1
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5. Feilkilder og mål for nOyaktigheten av tallene

Resultatene fra en undersøkelse vil alltid inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil.

Dette gjelder både for utvalgsundersOkelser og totaltellinger.

Målingsfeil oppstår ved at intervjupersonen avgir feil svar (husker feil f.eks.) eller ved at

intervjueren krysser av i feil rubrikk på spOrreskjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks.

næring og yrke, eller feil som kan oppstå når opplysningene fra spørreskjemaet overføres til maskin-

lesbart medium. Gjennom manuell skjemarevisjon og maskinell kontroll sOker en å avslOre og rette opp

slike feil. Det er imidlertid klart at ikke alle feil av denne typen kan oppdages.

En har videre to feiltyper som skyldes at resultatene bygger på et utvalg av befolkningen,

nemlig utvalgsskjevhet og utvalgsfeil.

Utvalgsskjevhet får en for eksempel ved at det forekommer frafall slik at persongruppen som

svarte, atskiller seg fra befolkningen som helhet. Frafallet er beskrevet i aysnitt 3.

Utvalgsfeil er et uttrykk for mulige tilfeldige feil, dvs. den usikkerhet en får i resultatene

fordi de bygger på bare en del av befolkningen. Da utvalget er trukket som et sannsynlighetsutvalg,

kan en anslå mål for hvor sterkt denne feilkomponenten kan påvirke resultatene. Som mål for denne

feilen eller usikkerheten kan vi bruke standardavviket som er kvadratroten av variansen.

I tabellen side 23 er standardavviket for et prosenttall beregnet ved hjelp av en tilnærmings-

forme». Standardavviket er gitt når en kjenner prosenttallet og linjesummen (tallet på personer til

hyre på tabellinjen). Standardavviket avtar når tallet på observasjoner øker, men Oker jo mer prosent-

tallet nærmer seg 50.

Av tabellen ser vi eksemplelvis at standardavviket til et prosenttall på 70 er 3,2 prosent når

linjesummen er 300.

En kan nytte standardavviket til å si noe om den usikkerheten et tall er beheftet med. Med

en sannsynlighet på 95 prosent vil et intervall (konfidensintervall) med yttergrensene 2 ganger stan-

dardavviket til hver side fra det beregnede prosenttall, dekke det virkelige prosenttallet, dvs. det

tallet en ville ha fått dersom en hadde intervjuet alle flyttere eller ikke-flyttere.

I eksempelet foran vil konfidensintervallet være 70	 2x3,2, (63,6-76,4), som en påstår dekker

den virkelige verdien. Denne konklusjonen kan were sann eller gal, men måten vi har konstruert inter-

vallet på garanterer at ved gjentatt bruk av metoden vil konklusjonen være riktig i gjennomsnittlig

95 av 100 ganger.

Utsagnet hviler imidlertid på to forutsetninger:

1. Vi forutsetter at andre feilkomponenter enn de tilfeldige ikke Oker usikkerheten vesentlig.

2. Vi forutsetter at vi kan anta normalfordeling.

Erfaringsmessig eksisterer det systematiske feilkomponenter av forskjellig slag, men det vil

ofte være slik at disse er små i forhold til den tilfeldige feilen. Dette gjelder særlig når tallet på

personer som svarte er relativt lite, eller det tilhørende prosenttallet er i nærheten av 50.

Forutsetningen om tilnærmet normalitet vil stort sett være oppfylt for de fleste prosenttallene,

men når linjesummen er liten og prosenttallet er langt fra 50, vil det være nødvendig å kontrollere om

denne forutsetningen er oppfylt.

Kaller en linjesummen for k og prosenttallet for p bOr begge produktene k x p/100 og

x (1-p/100) være større eller lik 10 fOr en nytter tabellen på neste side.

P(1-  `
1) Tilnwrmingsformel for standardavviket: \J 1,5	

p)
n	 ' 

hvor p er den beregnede relative hyppighet

(prosenttall) som et kjennemerke opptrer med og n er tallet på observasjoner. Faktoren 1,5 angir et
100

50 prosent tillegg til variansen på grunn av at det er nyttet et to-trinns utvalg fra en endelig masse
uten tilbakelegging. Formelen gir erfaringsmessig noe for lite standardavvik for små verdier av p i

forhold til mer eksakte beregningsmetoder.
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Standardavvik i prosent

Tallet på
observasjoner
(liniesummen)

Prosenttall

5 (95) 10(90) 15 (85) 20 (80) 25	 (75) 30	 (70) 35	 (65) 40 (60) 45	 (55) 50 (50)

25 5,3 7,4 8,8 9,8 10,6 11,2 11,7 12,0 12,2 12,3

50 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7

75 3,1 4,2 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7,1

100 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6,1

150 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0

200 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3

250 1,7 20 2,8 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9

300 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5

400 1,3 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1

600 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5

800 0,9 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2

1 000 0,8 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

1 500 0,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

2 000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

2 500 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

Eksempel 1.
En nOyer seg med å kontrollere det minste av de to produktene. Av tabell 4 ser en at 6 pro-

sent av ikke-flytterne mellom 16 og 19 år hadde hOyeste utdanning på folkeskolenivå.

Linjesummen 9, er lik 91 og prosenttallet p er lik 6. En finner at 9, x p/100 = 5,46 slik at

normaltilnærmingen ikke kan nyttes.

Eksempel 2.
I samme tabell (4) finner en at 39 prosent av ikke-flytterne mellom 40 og 54 år ikke hadde

utdanning ut over folkeskolenivå. Linjesummen 9, er her 375 og prosenttallet p er 39. En finner at

x p/100 = 146,25 som er større enn 10, slik at en kan basere seg på normalfordelingen.

Sammenlikning av tall

Det er foran vist hvordan en kan nytte tabellen over standardavvik til å si noe om prosent-

tallene i befolkningen på basis av tabelltallene. En vil imidlertid sjelden nøye seg med å betrakte

ett og ett prosenttall særskilt, men Onske å sammenlikne prosenttall. Det er da nOdvendig å være

oppmerksom på at begge tallene er beheftet med usikkerhet og at usikkerheten på forskjellen mellom

dem vanligvis blir stOrre enn usikkerheten på hvert tall.

I vedlegg 1 er gitt noen regler for å finne standardavvik til slike differanser. En kan da,

som tidligere vist, lage et konfidensintervall som dekker den virkelige differansen med 95 prosent

sannsynlighet og således få en indikator på stOrrelsen av forskjellen.

Parenteser varsler prosenttall som det knytter seg store relative standardavvik til. F.eks.

er et standardavvik på 2 prosent lite i forhold til et prosenttall på 90, men stort i forhold til et

prosenttall på 3. En har derfor valgt å sette parentes dersom et 90 prosent konfidensintervall er

stOrre enn 0,8 multiplisert med prosenttallet (se vedlegg 2). Dersom ingen av prosenttallene i en

tabellinje er slik at en unngår å sette parentes, er fordelingen i sin helhet egentlig uspesifisert,

og en har satt in kolon når en slik tallserie baserer seg på færre enn 20 observasjoner. "Uoppgitt"

vil alltid ha bare kolon når fordelingen er uspesifisert.

Avrunding

Tallene i tabellene er avrundet til nærmeste prosenttall, og slik at summen av dem er blitt

100. Dersom en har måttet forhOye tall der desimalen har vært mindre enn 5, har en forhOyet der den

relative feilen ble minst. Avrundingsfeilen spiller en helt ubetydelig rolle når en skal bedOmme den

totale feilen,
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PRINCIPLES AND DEFINITIONS

1. Purpose

The purpose of the survey of Migration Motives has been to improve our knowledge concerning the

motivation of migrants and concerning effects of migration in Norway. The contribution of this invest-

igation is restricted to giving a description of the migrants according to personal and situational

characteristics, of the motivations given for the decision to migrate, and of some of the changes in

living conditions brought about through migration.

The tables iclude comparisons between different groups of migrants with regard to several aspects

of migration behaviour. In two series of tables, the migrants are compared to a group of individuals

defined as non-migrants in a given period.

The characteristics considered are measured through interview questions concerning factual

matters as well as questions concerning evaluations.

2. Sampling procedure

Two subsamples were drawn with a view to the representativity of two groups of people, viz.,

i) migrants in 1971, defined as individuals for whom a migration between two Norwegian muni-

cipalities (kommuner) had been registered in 1971 in the Norwegian Central Population

Register, and

ii) non-migrants in 1971, defined as individuals for whom no such migration had been regist-

ered.

The target population was restricted to individuals born in the years 1897 to 1955.

Each subsample was drawn in two stages: The first stage was common to both subsamples. It

consisted of drawing 259 sample areas (PSU-s) at random from among 1 541 primary areas stratified ac-

cording to trade regions and industrial structure i 44 strata, with additional separate strata for

Oslo, Bergen and Trondheim.

In the second stage, separate random procedures were used for the two subsamples.

i) The subsample of migrants was drawn from a register of persons who, when performing the

registered migration ir 	 , migrated into one of the 259 sample areas. This subsample

comprised 3 672 migrant_

ii) The subsample of non-migra,Its was drawn from a register of non-migrant inhabitants in

the sample areas in 1971. This subsample consisted of 1 562 individuals.

The only criterion distinguishing migrants from non-migrants is thus registered migration

behaviour in one selected year (1971).

The latest migration between two municipalities registered in 1971 may differ from the latest

move actually performed by the interviewing date. In such cases the interviews with migrants refer to

the latest migration actually performed.

The two subsamples were interviewed with separate questionnaires, included here as Appendix 3

(migrants) and Appendix 4 (non-migrants). Supposed non-migrants were interviewed with the question-

naire of Appendix 4 even in the few cases where they actually had migrated since 1970.

3. Field work and non-response

The field work was carried out during the period from October 23, 1972 to March 15, 1973.

Interviews were obtained from 2 894 migrants and 1 315 non-migrants. Thus, non-response amounted to

21 and 16 per cent, respectively. (See Tables A, B and C, p.p. 8-9.)

4. Definitions and terms used

Most of the terms used can be inferred direct from the tables and from the questionnaires.

Reference to question numbers are given in most of the tables. Letter A refers to the questionnaire

for migrants (Appendix 3). Letter B refers to the questionnaire for non-migrants (Appendix 4).

Before migration, place of residence before migration, etc. The terms refer to last place

of residence in the municipality of origin for migrants.

After migration, place of residence after migration, etc. The terms refer to place of

residence at the time of interviewing for migrants.
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Household usually includes persons who live in the same dwelling unit, and who are attached to

each other by family ties.

Economically active individuals are unemployed persons, selfemployed persons, and persons em-

ployed by others, including familiy workers.

EMployed persons are economically active individuals with the exclusion of the unemployed.

Monthy disposable income: Disposable income includes all kinds of income after deduction of

all kinds of direct taxes.

Type of municipality: The standard Norwegian classification of the municipalities by type has

been used. It is based on population distribution by industry and proximity to service centres.

Stated cause of migration: The classification of causes of migration is based on answers to

several open questions. The respondents were asked to state the causes which he or she judged to be

most important for the decision to migrate. It is subject to doubt, however,whether replies to this

type of question may be taken at face value as descriptions of the real causes. The stated causes may

logically be tied to preceding links in a growing causal chain which, if tracked backwards, might bring

up the entire biography of the respondent. Most likely, the verbal statements of causes ought to be

interpreted as statements of how the respondents subjectivelly experienced the factors eventually rele-

asing a complex decision. Additional tolerance should be allowed due to the variety of individual

frames of reference, and the effects of recallerrors always complicate the use ofretrospective ques-

tions.

Plans for future move. The respondents were asked whether they thought that they would move

from their present place of residence. 	 No pretence of predictive validity is attached to the response

to this question. The answers should be interpreted as individual notions and expectations concer-

ning the future rather than statements of what is actually going to happen.

Tables 146-151 are intended to give numbers representative of the total Norwegian population.

They are constructed on the basis of corresponding tables for the two subsamples (migrants and non-

migrants) separately by means of a weighting procedure with weights according to their actual share

of the population. (See note 1, page 21.)

Errors and reliability of estimates. As is the case in any survey, the estimates are sub-

ject to measurement errors. Estimates based on a sample survey will always differ somewhat from

figures obtainable from a complete census.

The standard error is primarily a measure of variance, the chance variations that might occur

because only a sample of the population has been surveyed. The chances are approximately 95 out of 100

that an estimate from the sample would differ from the figures in a complete census by less than twice

the standard error. From the table page 23 , the standard error in per cent can be determined for

estimates shown in the survey tables.

However, the standard error alone will not always show the accuracy of an estimate. For

example a standard error of 2 per cent is small if the estimate is 90 per cent, but large if the

estimate is 3 per cent.

In this survey,we have evaluated the estimates on the basis of the ratio between the confidence

interval of the estimate and the estimate itself. The method is described in Appendix 2.

We have used the rule that the ratio between the 90 per cent confidence interval and the estimimate

shall not exceed 0.8. If, under this rule, we can give an estimate for at least one subgroup in a dis-

tribution, the whole distribution has been specified but estimates which do not satisfy the rule are given

in parentheses. If none of the estimates in a published distribution satisfy the rule, the distribution

is quite unreliable.
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TABELLREGISTER

SAMMENLIGNING AV KJENNETEGN VED FLYTTERNE OG IKKE-FLYTTERNE

Side

Alder og familieforhold 

1. Flyttere, ikke-flyttere og folkemengden i alt i forskjellige aldersgrupper, etter ekteskap-
elig status. Prosent  	 40

2. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter familietype. Prosent  
	

40

3. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter aldersgruppe for yngste
hjemmeboende barn. Prosent  

	
41

Utdannin	 vekst- og bostedserfaring

4. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter utdanning. Prosent  
	

41

5. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, med planer om videre utdanning, i
prosent av alle i vedkommende gruppe  	 42

6. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter den utdanning som hovedfor-
sOrgeren under oppveksten hadde. Prosent  	 42

7. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter type strOk for bostedet under
oppveksten. Prosent  

	
43

8. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og tallet på bosteder fOr fylte
16 år, etter tallet på bosteder etter fylte 16 år. Prosent  

	
43

GdOremål og arbeid 

9. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter yrkesaktivitet/viktigste
gjOremål. Prosent  

	
46

10. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere, etter næring. Prosent  
	

46

11. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere, etter yrke. Prosent  
	

47

12. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere etter om de har/ikke har vært arbeidsledige siste to
år. Prosent  

	
47

13. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter arbeidsreisetid.
Prosent  

	
48

14. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå,
etter arbeidsreisetid. Prosent  

	
48

Inntektsforhold, Økonomi 

15. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter egen disponibel inntekt.
Prosent  

	
49

16. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, og som er hovedinntektstakere i hus-
holdningen, etter egen disponibel inntekt. Prosent  

	
49

17. Flyttere og ikke-flyttere i husholdninger med forskjellig størrelse, etter husholdningens
månedlige rådighetsbelOp. Prosent  

	
50

Bolig-, bosteds- og miljOforhold 

18. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter boligens hustype. Prosent ..
	 50

19. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter husholdningens disposisjons-
forhold til boligen. Prosent  

	
51

20. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strOk for bostedet, etter husholdningens bo-
tetthet. Prosent  	 51

21. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og ekteskapelig status, etter
boligens utrustningsstandard. Prosent  	 52

22. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strOk for bostedet, etter stOyproblem i
boligen. Prosent  	 53

23. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter vurdering av husholdningens
boligforhold. Prosent  	 54

24. Flyttere og ikke-flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vur-
dering av husholdningens boligforhold. Prosent  	 55

25. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter deltaking i lags- og forenings-
mOter. Prosent 	 • 	55
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Side

Bolis-, bosteds- os miljøforhold (forts.) 

26. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter reisetid til kommunesentret.
Prosent 	

27. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter vurdering av kommunikasjonsfor-
holdene på stedet. Prosent 	

28. Flyttere og ikke-flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vur-
dering av kommunikasjonsforholdene. Prosent 	

OPPGITTE GRUNNER TIL FLYTTINGEN

Detaljert oversikt 

29. Flyttere etter oppgitte grunner til flyttingen. Prosent 	

30. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter nest viktigste grunn.
Prosent 	

KjOnn, alder os familieforhold 

31. Flyttere i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent 	

32. Flyttere i forskjellige livssyklusfaser fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent 	

33. Flyttere i husholdninger med forskjellig stOrrelse fOr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent 	

34. Flyttere med yngste hjemmeboende barn i forskjellige aldersgrupper fr flyttingen, etter
viktigste grunn til flyttingen. Prosent 	

Utdanning, gjremål og arbeid 

35. Flyttere med forskjellig utdanning, etter viktigste grunn til flyttingen. Prosent  	 62

36. Flyttere med forskjellige planer for endelig utdanningsnivå, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 63

37. Flyttere medforskjelligeviktigste gjøremål fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 63

38. Yrkesaktive flyttere i forskjellige næringer fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 64

39., Yrkesaktive flyttere i forskjellige yrkesgrupper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 65

40. Yrkesaktive flyttere med forskjellig yrkesstatus fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 66

41. Sysselsatte flyttere med forskjellig arbeidsreisetid for flyttingen, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent  	 66

42. Yrkesaktive flyttere som har/ikke har vært arbeidsledige siste to år fr flyttingen, etter
viktigste grunn til flyttingen. Prosent ....  	 67

Inntektsforhold, Okonomi 

43. Flyttere i forskjellige inntektsgrupper fr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent  	 67

44. Flyttere i husholdninger med forskjellig inntekt fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 68

45. Flyttere i husholdninger med forskjellig radighetsbelOp fOr flyttingen, etter viktigste
grunn til flyttingen. Prosent  	 68

Bolig-, bosteds- og miljøforhold 

46. Flyttere i forskjellige hustyper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent  	 69

47. Flyttere i husholdninger med forskjellig disposisjonsforhold til boligen fOr flyttingen,
etter viktigste grunn til flyttingen. Prosent  	 69

48. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens boligforhold fOr flyttingen, etter
viktigste grunn til flyttingen. Prosent  	 70
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49. Flyttere i forskjellige handelsfelt fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen 	
Prosent 	

50. Flyttere i forskjellige kommunetyper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent 	

51. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent 	

52. Flyttere med forskjellig reisetid til kommunesentret fr flyttingen, etter viktigste
grunn til flyttingen. Prosent 	

70

71

71

72

Tilflyttingsstedet 

53. Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent  	 73

54. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent  	 74

55. Flyttere i forskjellige handelsfelt etter flyttingen, oter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent  	 74

56. Flyttere i forskjellige kommunetyper etter flyttingen, etter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent  	 75

57. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet etter flyttingen, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent  	 75

ENDRINGER I LEVEKARENE

Samlet vurdering 

58. Flyttere i forskjellige livssyklusfaser fr flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent  	 76

59. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent  	 76

60. Flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent  	 77

61. Flyttere fra kommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent	 77

62. Flyttere med forskjellig forhåndse 2nnskap til tilflyttingsstedet, etter vurdering av
husholdningens samlede levekårsene	 Prosent  	 78

63. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter vurdering av husholdningens samlede leve-
kårsendring. Prosent  	 78

64. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, etter vurdering av hushold-
ningens samlede levekårsendring. Prosent  	 79

65. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det dårligere, etter
vurdering av husholdningens samlede levekårsendring. Prosent  	 79

66. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det bedre, etter vur-
dering av husholdningens samlede levekårsendring. Prosent  	 80

67. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter tilfredshet med nå-
værende bosted. Prosent  	 80

68. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter tilfredshet med nåværende
bosted. Prosent  	 81

GjOremål og arbeid 

69. Flyttere medforskjelligeviktigste gjOremål, etter viktigste gjOremål etter flyttingen.
Prosent  	 81

70. Flytterei forskjelligenæringer,etter næring etter flyttingen. Prosent 	 • 	82

71. Sysselsatte flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter næring fr og etter
flyttingen. Prosent  	 83

72. Sysselsatte flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter næring fOr
og etter flyttingen. Prosent  	 84

73. Flyttere med forskjellig arbeidsreisetid, etter arbeidsreisetid etter flyttingen. Prosent
	

85

74. Sysselsatte flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå fOr flyttingen,
etter arbeidsreisetid fOr og etter flyttingen. Prosent  	 86
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GjOremål og arbeid (forts.)

75. Sysselsatte flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter arbeids-
reisetid fr og etter flyttingen. Prosent 	

76. Sysselsatte flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter arbeidsreisetid
fr og etter flyttingen. Prosent 	

77. Flyttere med forskjellig endring i type strek for bostedet, etter vurdering av
flyttingens betydning for yrkesaktive husholdningsmedlemmers arbeidsforhold. Prosent 	

78. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for yrkesaktive husholdningsmedlemmers arbeidsforhold. Prosent 	

Inntektsforhold og Økonomi 

79. Flyttere i forskjellige inntektsgrupper, etter inntekt etter flyttingen. Prosent 	

80. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter inntekt fOr og etter flyt-
tingen. Prosent 	

81. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens Økonomi. Prosent 	

82. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens be-
tydning for husholdningens Økonomi. Prosent 	

Bolig-, bosteds- og miljøforhold 

83. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter hustype for boligen, fOr og
etter flyttingen. Prosent 	

84. Flyttere i forskjellige handelsfelt fOr flyttingen, etter disposisjonsforhold til boligen
fOr og etter flyttingen. Prosent 	

85. Flyttere i husholdninger med forskjellig botetthet, etter husholdningens botetthet etter
flyttingen. Prosent 	

86. Flyttere med forskjellig endring i type stra for bostedet, etter husholdningens botetthet
fOr og etter flyttingen. Prosent 	

87. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens råderett over boligen. Prosent 	

88. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter stOyproblem i boligen fOr
og etter flyttingen. Prosent 	

89. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens boligstandard. Prosent , 	

90. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens be-
tydning for husholdningens boligstandard. Prosent 	

91. Flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter vurdering av flyttingens betydning for kontak-
ten med slekt og venner. Prosent 	

92. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter vurdering av
flyttingens betydning for kontakten med slekt og venner. Prosent 	

93. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter vurdering av flyttingens betydning for kon-
takten med slekt og venner. Prosent , 	

94. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for kontakten med slekt og venner. Prosent 	

95. Flyttere med yngste hjemmeboende barn i forskjellige aldersgrupper etter flyttingen, etter
vurdering av flyttingens betydning for forholdene for barn. Prosent 	

96. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for forholdene for barn. Prosent 	

97. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for servicetilbudet. Prosent 	

98. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for servicetilbudet. Prosent    

ENDRINGER I BOSETTINGSMONSTERET

Kommunetype, bostedstype og sentralitet 
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99. Flyttere i forskjellige handelsfelt fOr flyttingen, etter handelsfelt etter flyttingen.
Prosent  	 99



32

Side

Kommunetype, bostedstype og sentralitet (forts.) 

100. Flyttere i forskjellige kommunetyper fr flyttingen, etter kommunetype etter flyttingen.
Prosent  	 100

101. Flyttere i forskjellige grupper for handelsfelt og type strOk for bostedet, etter type
strek for bostedet etter flyttingen. Prosent  	 101

102. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet i oppveksten, etter type strOk for bo-
stedet etter flyttingen. Prosent  	 103

103. Flyttere med forskjellig reisetid til kommunesentret, etter reisetid til kommunesentret
etter flyttingen. Prosent  	 103

Flytteavstand 

104. Flyttere i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter flytteavstand. Prosent  	 104

105. Flyttere med forskjellig utdanning, etter flytteavstand. Prosent  	 105

106. Flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter flytteavstand. Prosent  	 105

107. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet fOr flyttingen, etter flytteavstand.
Prosent  	 106

108. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter flytteavstand. Prosent 

• ▪ 	

106

Urbanisering 

109. Flyttere i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter endring i type strOk for
bostedet. Prosent  	 107

110. Flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter endring i type strOk for bo-
stedet. Prosent  	 107

111. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter endring i type strOk for bostedet. Prosent	 108

112. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter endring i type strek for
bostedet. Prosent  	 108

FRAMTIDIG FLYTTING

Flyt terne 

113. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for yrkesaktive husholdnings-
medlemmers arbeidsforhold, etter om de tror de kommer til å flytte igjen. Prosent  	 109

114. Yrkesaktive flyttere i forskjellige næringer fr flyttingen, etter om de tror de kommer
til h flytte igjen. Prosent  	 109

115. Yrkesaktive flyttere som har/ikke har vært arbeidsledige siste to år fr flyttingen,
etter om de tror de kommer til a flytte igjen. Prosent  	 110

116. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for husholdningens Okonomi,
etter om de tror de kommer til å flytte igjen. Prosent  	 110

117. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for husholdningens bolig-
standard, etter om de tror de kommer til a flytte igjen. Prosent  	 111

118. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, etter om de
tror de kommer til å flytte igjen. Prosent  	 111

119. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter om de tror de kommer til å flytte igjen.
Prosent  	 112

120. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter om de tror de kommer
til a flytte igjen. Prosent  	 112

121. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter om de tror de
kommer til a flytte igjen. Prosent  	 112

122. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, og som tror de kommer til å
flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 113

123. Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, og som tror de kommer til å
flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 113

124. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, og som tror
de kommer til å flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 114

125. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det dårligere, og
som tror de kommer til a flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 114

126. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det bedre, og som
tror de kommer til å flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 115



33

Side

Flytterne (forts.) 

127. Flyttere med forskjellig endring i type strøk for bostedet, og som tror de kommer til å
flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent  	 115

128. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, og som ikke tror de kommer til
å flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent •  	 116

129. Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, og som ikke tror de kommer
til å flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent	 117

130. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, og som
ikke tror de kommer til å flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent  	 118

131. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, og som ikke tror de kommer
118

til å flytte igjen, etter grunn til å.bli boende. Prosent 	

132. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter om de tror de
kommer til a flytte i framtida. Prosent  	 119

133. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og type strOk for bostedet,
etter om de tror de kommer til å flytte i framtida. Prosent  	 120

134. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige familietyper, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent 	  • 	 121

135. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og utdanning, etter om de
tror de kommer til å flytte i framtida. Prosent 	  •	 122

136. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i forskjellige næringer, etter om de tror de
kommer til å flytte i framtida. Prosent  	 123

137. Flyttere og ikke-flyttere i husholdninger med forskjellig rådighetsbelOp, etter om de
tror de kommer til å flytte i framtida. Prosent  	 123

138. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig botetthet, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent  	 124

139. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent  	 124

140. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige kommunetyper, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent  	 125

141. Flyttere og ikke-flyttere i kommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter om de tror
de kommer til å flytte i framtida. Prosent  	 126

142. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strøk for bostedet, etter om de tror de
kommer til å flytte i framtida. Prosent 	  •  	 126

143. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for hvilket sted de fOler seg sterkest
knyttet til, etter om de tror de kommer til å flytte i framtida. Prosent  	 127

144. Flyttere og ikke-flyttere etter omdeville råde andre til å flytte til stedet. Prosent  	 128

Befolkningen 

145. Personer i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent  	 128

146. Personer i forskjellige livssyklusfaser, etter om de tror de kommer til å flytte i
framtida. Prosent  	 129

147. Personer i forskjellige grupper for alder og utdanning, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent  	 129

148. Personer i forskjellige handelsfelt, etter om de tror de kommer til a flytte i framtida 	
Prosent  	 130

149. Personer i forskjellige kommunetyper, etter om de tror de kommer til A flytte i fram-
tida. Prosent  	 131

150. Personer med forskjellig type strOk for bostedet, etter om de tror de kommer til å flyt-
te i framtida. Prosent  	 131
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62. Migrants with different prior knowledge of place of destination, by appraisal as to
overall change in living conditions of household. Percentages 	

63. Migrants differing in distance of migration, by appraisal as to overall change in
living conditions of household. Percentages 	

64. Migrants with different changes in type of residential area, by appraisal as to overall
change in living conditions of household. Percentages 	

65. Migrants differing in appraisal as to the main deterioration by appraisal as to overall
change in living conditions of household. Percentages 	

66. Migrants differing in appraisal as to the main improvement, by appraisal as to overall
change in living conditions of household. Percentages 	

67. Migrants with different changes in type of residential area, by contentment with pres-
ent place of residence. Percentages 	

68. Migrants differing in principal cause of the migration, by contentment with present
place of residence. Percentages 	

Source of livelihood and working conditions 

69. Migrants with different main sources of livelihood, by main source of livelihood after
migration. Percentages 	

70. Migrants in different industries, by industry after migration. Percentages 	

71. Employed migrants in different trade regions before the migration, by industry before
and after migration. Percentages 	

72. Employed migrants with different changes in type of residential area, by industry be-
fore and after migration. Percentages 	

73. Migrants differing in time spent travelling to work, by time spent travelling to work
after migration. Percentages 	

74. Employed migrants from municipalities with different proximity to service centres, by
time spent travelling to work before and after migration. Percentages 	

75. Employed migrants with different changes in type of residential area, by time spent
travelling to work before and after migration. Percentages 	

76. Employed migrants differing in principal cause of the migration, by time spent travel-
ling to work before and after migration. Percentages 	

77. Migrants with different changes in type of residential area, by appraisal as to the
consequences the migration had on working conditions of economically active members of
the household. Percentages 	

78. Migrants differing in principal cause of the migration, by appraisal as to the conse-
quences the migration had on working conditions of economically active members of the
household. Percentages 	
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82. Migrants differing in principal cause of the migration, by appraisal as to the conse-
quences the migration had on the household economy. Percentages  	 90

Housing, place of residence and environmental conditions

83. Migrants differing in principal cause of the migration, by type of dwelling before and
after migration. Percentages  	 91

84. Migrants in different trade regions before the migration, by tenure status before and
after migration. Percentages  	 92

85. Migrants in households with different housing density, by housing density after migra-
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86. Migrants with different changes in type of residential area, by housing density of
household before and after migration. Percentages  	 93
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88. Migrants with different changes in type of residential area, by noise disturbance in
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91. Migrants in different age groups, by appraisal as to the consequences the migration had
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92. Migrants with different prior knowledge of the place of destination, by appraisal as to
the consequences the migration had on the possibility of associating with family and
friends. Percentages  	 96

93. Migrants differing in distance of migration, by appraisal as to the consequences the
migration had on the possibility of associating with family and friends. Percentages . 	 96

94. Migrants with different changes in type of residential area, by appraisal as to the
consequences the migration had on the possibility of associating with family and
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96. Migrants with different changes in type of residential area, by appraisal as to the
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98. Migrants differing in principal cause of the migration, by appraisal as to the conse-
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CHANGES IN THE PATTERN OF SETTLEMENT
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100. Migrants from different types of municipality, by type of municipality after migration.
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101.Migrants differing in trade region and type of residential area, by type of residential
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102. Migrants with different types of residential area while growing up, by type of
residential area after migration, Percentages  	 103

103. Migrants differing in travelling time to municipal centre, by travelling time to muni-
cipal centre after migration. Percentages  	 103
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Tabell 1. Flyttere, ikke-flyttere og folkemengden i alt 1 ) i forskjellige aldersgrupper, etter ekte-
skapelig status. Prosent Migrants, non-migrants and the total populationl) in different age
groups, by marital status. Percentages

Flyttere:	 Migrants:

16 - 24 år	 years 	 65 34 (1) (0) 100 1 254
25 - 39	 " 	 If 25 73 (2) (0) 100 1 244
40 - 54	 " 	 ff 15 74 11 - 100 248
55 -	 74	 " 	 ff 17 58 24 (1) 100 148

Alle	 Migrants, total 	 41 56 3 (0) 100 2 894

Ikke-flyttere:	 Non-migrants:

16 - 24 år	 years 	 62 37 (1) - 100 211
25 - 39	 " 	 II 11 86 (3) - 100 328
40 - 54	 " 	 If 8 85 7 - 100 375
55 -	 74	 " 	 tr 9 69 22 (0) 100 401

Alle	 Non-migrants, total 	 18 72 10 (0) 100 1 315

Befolkningen 1 ):	•Population1):

16 - 24 år	 years 	 76 23 1 100 548 099
25 - 39 16 80 4 100 712 957

lf40 - 54 10 83 7 100 700 407
If55 - 74 " 13 69 18 100 773 532

Alle	 Population, total 	 26 66 8 100 2 734 995

Tabellhode spm. 20 A, 23 B.
1) Registrert folkemengde 31. desember 1972 (NOS A 578).
1) Registered population 31 December 1972 (NOS A 578).

Tabell 2. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter familietype. Prosent
Migrants and non-migrants in different age groups, by type of family. Percentages

Familietype Type of family

Alder Age Uoppgitt I alt
Not Total
stated

Ektepar
med hjemme-
boende barn
Married
coup les
with
children
living
at home

Mor/far
Ektepar

med
uten hjem- .

hjemme-
meboende

boende
barn

barn
Mother/
father
with
children
living
at home

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Enkelt-
personer
Single
persons

Married
couples
without
children
living
at home

Flyttere:	 Migrants:

16 - 24 år	 years 	 19 14 3 63 (1) 100 1 254
25 - 39 " 55 18 3 24 (0) 100 1 244
40 - 54	 " 	 ri 63 11 (4) 22 - 100 248
55 - 74 " 21 36 (5) 36 (2) 100 148

Alle	 Migrants, total 	 38 17 3 41 1 100 2 894

Ikke-flyttere:	 Non-migrants:

16 - 24 år	 years 	 28 (8) (7) 56 (1) 100 211
25 - 39 " 78 8 (3) 11 - 100 328
40 - 54 69 17 (4) 10 - 100 375
55 - 74 " 24 45 (4) 27 (0) 100 401

Alle	 Non-mi, rants, total 	 51 22 4 23 (0) 100 1 315

Tabellhode side 11.



ff

lf

11

ff

(3)	 22
(2)	 28

5	 31
13	 30
27	 31
42	 25

9	 29

(6) (15)
(7) 36
(9)	 44
27	 38
39	 32
52	 23

33	 30

Flyttere: Migrants:

16 - 19 år years 	
20 - 24 "	 ll

25 - 29
30 - 39
40 - 54
55 - 74 "

Alle Migrants, total

Ikke-flyttere: Non-
migrants:

16 - 19 år
20 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 54
55 - 74

Alle Non-ms rants, total.

Tabellhode side 12.

61
31
14
10
12
(9)

13
28
24
21
15

(12)

-

10
25
24
13
(8)

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)

100
100
100
100
100
100

336
918
803
441
248
148

24 22 15 1 100 2 894

60 (17) (-) (2) 100 91
22 27 (7) (1) 100 120

(17) 20 (7) (3) 100 118
14 14 (6) (1) 100 210
14 9 (5) (1) 100 375
11 9 (3) (2) 100 401

17 13 5 2 100 1 315
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Tabell 3. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter aldersgruppe for yngste hjemme-
boende barn. Prosent Migrants and non-migrants in different age groups, by age group of
youngest child living at home. Percentages

I alt
Total

Aldersgruppe for ynpte
hjemmeboende barn')

Age group of youngest child
living at homel)

16 år og Uopp-
0-2 år 3-6 år 7-15 år over	 gitt
years years years	 years	 Not

and over stated

Tallet på
personer
som
svarte
Number
of
respondents

Alder Age

Ingen
barn
No
children
present

Flyttere:	 Migrants:

16 - 24 år	 years 	 77 17 4 (1) (1) (0) 100 1 254
25 - 39 42 28 23 6 (1) (0) 100 1 244
40 - 54 33 (4) 15 32 16 - 100 248

1155 - 74 " 72 (7) 20 (1) 100 148

Alle	 Migrants, total 	 58 20 13 6 3 (0) 100 2 894

Ikke flyttere: 	Non-migrants:

16 - 24 år	 years 	 64 23 (8) (4) (1) - 100 211
25	 -	 39	 " 	 If 19 27 28 25 (1) - 100 328

U40 - 54
ff55 - 74 "

27
72

(3)
(0)

11
(0)

40
(5)

19
23

-

-

100
100

375
401

Alle	 Non-migrants,	 total .. 44 11 12 20 13 100 1 315

Tabellhode side 11.

1) Definisjon av yngste hjemmeboende barn , (sidell), muliggjOr at f.eks. personer i aldersgruppen 16-
24 år har barn i aldersgruppen 16 år og over.
1) The definition of youngest child living at home, (page11), makes it possible for persons in age-
group 16-24 years, say, to have children in age-group 16 years and over.

Tabell 4. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter utdanning. Prosent
Migrants and non-migrants in different age groups, by education. Percentages

Utdanning Education

Alder Age

Folke- Framhalds-
skolenivå skolenivå
Primary
school,
lower
stage
level

Real-	 Artiums-
skolenivå nivå
Secondary Secondary Hoyere

school,	 school,
	

n ivå
Higherlower	 upper
levelstage	 stage

level	 level

Continu-
ation
school
level

Uopp-
gitt
Not
stated

Tallet på
personerI alt

Total
 som svarte

Number of
respondents
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Tabell 5. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, med planer om videre utdanning, i
prosent av alle i vedkommende gruppe Migrants and non-migrants in different age groups
with plans of further education in percentage of the total number in group concerned

Flyttere Migrants Ikke-flyttere
Non-migrants

-
Har planer	 Har planer Tallet påTallet på 

om videreom videreAlder Age	 personerpersoner	 utdanning	
som svarte

utdanning
som svarteHave plans	 Have plansNumber of 	 Number ofof further	 of furtherrespondents	 respondentseducation	 education

16 - 19 år	 years 	 42 336 57 91
20 - 24	 N 	 II 30 918 23 120
25 -	 29	 " 	 If 21 803 (16) 118
30 - 39	 " 	 11 12 441 (7) 210
40 - 54	 " 	 II 6 248 (3) 375
55 - 74	 N 	 If (1) 148 (1) 401

Alle	 Total 	 23 2 894 10 1 315

Tabellhode spm.	 101 A, 78 B.

Tabell 6. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter den utdanning som hovedfor-
sOrgeren under oppveksten hadde. Prosent Migrants and non-migrants in different age
groups, by the education the breadwinner while growing up had. Percentages

Alder Age

Den utdanning som hovedforsOrgeren
under oppveksten hadde The education
the breadwinner while growing up had 

Mer enn
Vanlig
folke-	

vanlig	
I altfolkeskole

More thanskole	 Uoppgitt	 Total
PrimaryNot stated,primary
school,	 no opinionschool,lower lower
stage stase

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Flyttere: Migrants:

16 - 24 år years
25 - 39 N	 fr

40 - 54 N 	 rt

55 - 74 "	 ll

Alle Vigrants, total

Ikke-flyttere; Non-migrants:

16 - 24 år years 	
25 - 39 N 	 II

40 - 54 N	 11

55 - 74 N 	 II 
  .

Alle Non-mi rants, total

Tabellhode spm. 5 A, 5 B.

50
49
62
67

46
48
36
30

4
3

(2)
(3)

100
100
100
100

1 254
1 244

248
148

52 45 3 100 2 894

49 50 (1) 100 211
61 37 (2) 100 328
68 31 (1) 100 375
75 24 (1) 100 401

65 34 (1) 100 1 315



I alt
Total

Uoppgitt
Not
stated,
no
opinion

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Tallet på bosteder etter fylte 16 år
Number of places of residence

after the age of 16
5

steder
1	 2	 3-4

eller
sted	 steder steder

flereplace places places places
or more

Alder/tallet på bo-
steder fer fylte 16 år
Age/number of places
of residence before the
age of 16

43

Tabell 7. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter type strek for bostedet under

oppveksten. Prosent Migrants and non-migrants in different age groups, by type of resi-

dentiaZ area while growing up. Percentages

Alder
Age

Mindre
tettsted

(200 -

Spredt- 2000
bygd	 innb.)
Spar- Densely
sely	 popu-
popu- lated
Zated (200-

2000
inhabi-
tants)

strek for bostedet under oppveksten
of residential area while rowing up 

Storby
(over
100000

Liten by	 StOrre by	 innb. med

(2000-	 (20000-	 for-
20000	 100000	 steder)
innb.)	 innb.)	 Densely
Densely	 Densely	 populated
populated populated (more
(2000- 	 (20000- 	 than
20000 in- 	 100000 in- 100000
habitants) habitants) in-

habitants
incl.
surburbs)

Type
Type

Uoppgitt
Not
stated

I alt
Total

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Flyttere:
Migrants'

16 - 24 år	 years 37 32 16 7 8 (0) 100 1 254

25 - 39 " 36 28 16 7 13 (0) 100 1 244

40 - 54 48 20 16 (5) 9 (2) 100 248

55 - 74 " 44 23 22 (5) (6) - 100 148

Alle 	 :iigrants,
total 	 38 29 16 7 10 (0) 100 2 894

Ikke- flyttere
Non-migrants.'

16 - 24 år 	 years 38 23 15 12 12 - 100 211

25 - 39 " 52 24 10 (6) 8 100 328

40 - 54 53 17 12 8 10 (0) 100 375

55 - 74 	 " 59 17 12 6 6 (0) 100 401

Alle 	 Non-migrants,
total 	 52 20 12 7 9 (0) 100 1 315

Tabellhode spm. 2 A, 2 B.

Tabell 8. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og tallet på bosteder fer fylte
16 tar, etter tallet på bosteder etter fylte 16 ar. Prosent Migrants and non-migrants in
different groups of age and number of places of residence before the age of 16, by number
of residences after 16. Percentages

Alle flyttere: 	All migrants:

1 sted	 place 	 15 49 36 (0) 100 1 822
2 eller flere steder

or more places 	 13 46 41 (0) 100 1 058
Uoppgitt	 Not stated, no opinion 	 100 14

Alle	 Migrants, total 	 14 48 38 (0) 100 2 894

Alle ikke-flyttere:	 All non-migrants:

1 sted	 place 	 35 14 33 18 (0) 100 892
2 eller flere steder
or more places 	 23 17 35 25 100 375

Uoppgitt	 Not stated, no opinion 	 37 (12) (28) (23) 100 48

Alle	 Non-migrants, total 	 32 15 33 20 (0) 100 1	 315
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Tabell 8 (forts.). Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og tallet på bosteder
fr fylte 16 gr, etter tallet på bosteder etter fylte 16 gr. Prosent
Migrants and non-migrants in different groups of age and number of places of re-
sidence before the age of 16, by number of residencesafter 16. Percentages

Tallet på bosteder etter fylte 16 år

Alder/tallet på bo-
steder fr fylte 16 år

5
1 	 2 	 3-4 	 steder

sted	 steder steder eller
flere

Uoppgitt 
I alt

Tallet på
personer
som svarte

Flyttere 16 - 19 år:
Migrants 16 - 19 years of age:

1 sted 	 29 58 13 - 100 188
2 eller flere steder 	 31 60 (9) - 100 147
Uoppgitt 	 - 100 1

Alle 	 30 58 12 100 336

Ikke-flyttere 16 - 19 år:
Non-migrants 16 - 19 years of age:

1 sted 	 82 (10) (8) - _ 100 50
2 eller flere steder 	 72 (15) (8) (5) _ 100 39
Uoppgitt 	 • . 100 2

Alle 	 77 (12) (9) (2) 100 91

Flyttere 20 - 24 år:
Migrants 20 - 24 years of age:

1 sted 	 20 53 27 (0) 100 588
2 eller flere steder 	 13 56 31 - 100 325
Uoppgitt 	 100 5

Alle 	 18 54 28 (0) 100 918

Ikke-flyttere 20 - 24 år:
Non-migrants 20 - 24 years of age:

1 sted 	 37 (14) (40) (9) - 100 80
2 eller flere steder 	 (25) (33) (28) (14) - 100 36
Uoppgitt 	 100 4

Alle 	 35 20 35 (10) 100 120

Flyttere 25 - 29 år:
Migrants 25 - 29 years of age:

1 sted 	 13 52 35 - 100 480
2 eller flere steder 	 11 41 48 (0) 100 321
Uoppgitt 	 100 2

Alle 	 12 48 40 (0) 100 803

Ikke-flyttere 25 - 29 år:
Non-migrants 25 - 29 years of age:

1 sted 	 (25) (18) 34 (23) - 100 71
2 eller flere steder 	 (7) (33) 46 (14) - 100 42
Uoppgitt 	 . 100 5

Alle 	 19 24 38 19 100 118

Flyttere 30 - 39 år:
Migrants 30 - 39 years of age:

1 sted 	 (6) 38 56 - 100 298
2 eller flere steder 	 (6) 32 62 - 100 142
Uoppgitt 	 . 100 1

Alle 	 6 36 58 100 441
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Tabell 8 (forts.). Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og tallet på bosteder
fr fylte 16 år, etter tallet på bosteder etter fylte 16 år. Prosent
Migrants and non-migrants in different groups of age and number of places of re-
sidence before the age of 16, by number of residences after 16. Percentages

Alder/tallet på bo-
steder fr fylte 16 år

Tallet på bosteder etter fylte 16 år 
5 	 Tallet på

1 	 2 	 3-4 	 steder 	 Uoppgitt I alt personer
sted 	 steder steder eller 	 som svarte

flere

Ikke-flyttere 30 - 39 år:
Non-migrants 30 - 39 years of age:

1 sted 	 28 (13) 36 23 (1) 100
2 eller flere steder 	 (23) (6) 39 (32) _ 100
Uoppgitt 	 • 100

Alle 	 28 11, 36 25 (1) 100

Flyttere 40 - 54 år:
Migrants 40 - 54 years of age:

1 sted 	 (8) 34 58 100
2 eller flere steder   , (3) 36 61 - 100
Uoppgitt 	 . 100

Alle 	 (6) 35 59 100

Ikke-flyttere 40 - 54 år:
Non-migrants 40 - 54 years of age:

1 sted 	 34 15 34 17 (0) 100
2 eller flere steder 	 19 (13) 37 31 100
Uoppgitt 	 100

Alle 	 30 14 34 22 (0) 100

Flyttere 55 - 74 år:
Migrants 55 - 74 years of age:

1 sted 	 (12) 43 45 100
2 eller flere steder 	 (4) (29) 67 100
Uoppgitt 	

Alle 	 (10) 38 52 100

Ikke-flyttere 55 - 74 år:
Non-migrants 55 - 74 years of age:

1 	 sted   , 	 36 12 31 21 - 100
2 eller flere steder 	 (14) (13) 42 31 - 100
Uoppgitt 	 100

Alle 	 29 13 34 24 - 100

Forspalte spm. 	 3 A, 	 3 B. 	 Tabellhode 6 A, 6 	 B, 	 7 B.

152
52
6

210

169
74
5

248

255
108
12

375

99
49

148

284
98
19

401



Flyttere: Migrants:

16 - 24 år years .
25 - 39 " 	 11

40 - 54 " 	 II 	 .
55 - 74 " 	 11 	 •

Alle Migrants, total

Ikke-flyttere: Non-
migrants:

16 - 24 ar years .
25 - 39 "	 "	 .
40 - 54 "	 it

55 - 74 " 	 Il

Alle Non-migrants,
total 	

2
8

(9)
(6)

60
60
63
52

5 59

(4) 49
9 53

10 57
7 36

8 48

Tabellhode spm. 72 A, 83 A, 84 A, 47 B.
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Tabell 9. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter yrkesaktivitet/viktigste
gjøremål. Prosent Migrants and non-migrants in different age groups, by economic activity/
main source of livelihood. Percentages

Yrkesaktivitet/viktigste gjøremål
Economic activity/main source of livelihood 

	Yrkesaktive	 Husarbeid for Verne-
	Economically	 egen familie	 pliktige,

active persons	 Home-makers 	skole-
elever
og
hjemme-
værende

Alder	 Med	 Uten	 Med	 Uten	 Cons-	 Pensjo-	 Uopp-	 I alt
Age	 biyrke biyrke biyrke biyrke cripts,	 nister-	 gitt	 Total

With	 Without With	 Without students, trygdede	 Not
secon- secon- secon- secon- pupils	 Pensioners stated
dary	 dary	 dary	 dary	 and
occup- occup- occup- occup- family
ation ation ation ation members

during
domestic
work at
home

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

(1) 11 26 (0) (0) 100 1 254
4 17 10 (0) (1) 100 1 244

(3) 17 (2) (5) (1) 100 248
(3) (10) (2) • 26 (1) 100 148

3 14 16 2 (1) 100 2 894

(2) 13 31 - (1) 100 211
12 21 (3) (1) (1) 100 328
9 16 (2) (6) - 100 375

(2) 17 (3) 35 - 100 401

7 17 7 13 (0) 100 1 315

60 B, 61 B.

Tabell 10. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere etter næring. Prosent Economically active migrants
and non-migrants, by industry. Percentages

Næring	 Flyttere
	

Ikke-flyttere
Industri	 Mi rants	 Non-mi. rants

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Agriculture, forestry,
fishing and hunting  

	
3
	

14

Bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning Mining
and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water
supply  

	
23
	

28

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction  
	

8
	

10

Handel, transport og annen tjenesteyting Trade, transport
and other services  	 65	 48

Uoppgitt Not stated  	 (1)	 (0)

I alt Total 	 100	 100 

Tallet på personer som svarte Number of respondents 	 1 891 	 739 -

Forspalte spm. 73 A, 87 A, 48 B, 64 B.
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Tabell 11. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere, etter yrke. Prosent Economically active migrants
and non-migrants, by occupation. Percentages

Yrke 	 Flyttere 	 Ikke-flyttere
Occu ation	 Migrants	 Non-migrants 

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid
Professional, technical and related workers  	 30	 12

Administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts - og
organisasjonsledelse Administrative, executive and
mangeriaZ workers  	 4	 5

11

9

13

9

32

8

(1)

(0)

100

739

Forspalte spm. 74 A, 88 A, 49 B, 65 B.

Tabell 12. Yrkesaktive flyttere og ikke-flyttere, etter om de har/ikke har vært arbeidsledige siste
to hr. Prosent Economically active migrants and non-migrants, by whether they have/
have not been unemployed during the two most recent years. Percentages

Arbeidsledighet siste to år 	 Flyttere 	 Ikke-flyttere
Unemployment the two most recent years 	 Migrants	 Non-migrants 

Har vært arbeidsledig Have been unemployed  	 8	 7'

Har ikke vært arbeidsledig Have not been unemployed  	 92	 93

Uoppgitt Not stated  	 (0)	 (0)

I alt Total  	 100	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents .	 1 891	 739

Forspalte side 11.

Kontorarbeid 	 Clerical workers 	

Handelsarbeid 	 Sales workers 	

Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 Farmers,	 loggers
and fishermen 	

Transport- og kommunikasjonsarbeid 	 Workers in transport
and communication occupations 	

Industri - , bygge- og anleggsarbeid, gruve- og sprengnings-
arbeid 	 Productionprocess workers, craftsmen and
labourers n.e.c., mines quarrymen and related workers .

Servicearbeid 	 Service, sport and recreation workers .

Militært arbeid og arbeid som ikke kan indentifiseres
Military,personeZZ and workers not specified 	

Uoppgitt 	 Not stated 	

I alt 	 Total 	

Tallet på personer som svarte 	 Number of respondents . 1

11

8

2

8

25

10

2

(0)

100

891
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Tabell 13. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt etter arbeidsreisetid.
Prosent Employed migrants and non-migrants in different trade regions, by time spent
travelling to work. Percentages

Handelsfelt
Trade region

Arbeidsreisetid
Time spent travelling to work 
Ca. en

Ca. ett
halv time
til ca.

kvarter 	 Ca. en 	 Tallet på
tre 	 Varierende Uopp-

eller 	 time 	 personer
kvarter 	 frammøte- gitt 	 I alt

mindre 	 eller 	 som svarte
Abt. half	 sted 	 Not 	 Total

Abt. a	 mer 	 Number of
an hour	 No fixed	 stated,

quarter	 Abt. one	 respondents
to abt

•	 hour or place of 	 noof an three	 attendancehour or	 more
quarters

less of an	

opinion

hour

56 30 9 5 (0) 100 1 085

67 24 (5) (4) (0) 100 395

83 (10) (4) (3) (0) 100 191

84 (9) (3) (4) - 100 188
100 13

65 25 7 3 (0) 100 1 872

62 25 8 (5) (0) 100 422

66 20 (8) (6) - 100 140

63 25 (7) (5) - 100 99

69 (16) (5) (10) - 100 62
- 100 7

64 23 7 6 (0) 100 730

Arbeidsreisetid
Time spent travelling to work 
Ca. en
halv time

Ca. ett
til ca.

kvarter 	 Ca.

bostedskommunen 	 mindre 	

en 	 Tallet påtre 	 Varierende Uopp-Sentralitetsnivå for 	 eller 	 time 	 personerkvarter 	 frammOte- 	 gitt 	 I alt
Abt.Proximity to service centres	 Abt. a	

half eller 	 sted 	 Not	 Total 
som svarte

mer 	 Number ofan hour	 No fixed	 stated,quarter	 Abt. one	 respondentsto abt.	 noof an	 hour or p lace ofthree	 attendance opinionhour or	 more
less	

quarters
of an
hour

Flyttere; 	 Migrants:

Høy sentralitet 	 High  	 59 30 8 3 (0) 100 1 298
Midlere sentralitet 	 Inter-
mediate  	 79 14 (4) (3) (0) 100 280
Lav sentralitet 	 Low  	 81 10 (5) (4) (0) 100 284
Uoppgitt 	 Not stated 	 . 100 10

Alle	 Migrants, total  	 65 25 7 3 (0) 100 1 872

Ikke-flyttere; 	 Non-migrants;

Hy sentralitet 	 High  	 57 29 9 5 (0) 100 484
Midlere sentralitet 	 Inter-
mediate  	 71 (15) (5) (9) 100 128
Lav sentralitet 	 Low  	 81 (8) (3) (8) 100 118
Uoppgitt 	 Not stated 	

Alle	 Non-mi rants, total  	 64 23 (0) 100 730
Forspalte side	 14. 	 Tabellhode spm. 	 77 A, 53 B.

Flyttere; Migrants:

Ostre handelsfelt Eastern
trade region  
Vestre handelsfelt Western
trade region  
Midtre handelsfelt Central
trade region  
Nordre handelsfelt Northern
trade region 	
Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	

Ikke-flyttere: Non-migrants;

Ostre handelsfelt Eastern
trade region  
Vestre handelsfelt Western
trade region  
Midtre handelsfelt Central
trade region  
Nordre handelsfelt Not hem
trade region 	
Uoppgitt Not stated 	

Alle Non-migrants, total

Tabellhode spm. 77 A, 53 B.

Tabell 14. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå,
etter arbeidsreisetid. Prosent Employed migrants and non-migrants in municipalities with
different proximity to service centres, by time spent travelling to work. Percentages
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Tabell 15. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter egen disponibel inntekt.
Prosent Migrants and non-migrants in different age groups, by own disposable income.
Percentages    

Månedlig disponibel inntekt
Monthly disposable income  Tallet på

personer
som
svarte
Number
of
respondents

Alder Age

Ingen
inntekt
No
income

Under
500
kr.

3000
500- 1000- 1500- 2000- kr. og
999 1499 1999 2999 over
kr. kr.	 kr.	 kr.	 and

more

Uopp-
gitt	 I alt
Not	 Total
stated,
no
opinion

Flyttere: Migrants:

16 - 24 år years 	
25 - 39 "
40 - 54
55 - 74 "

Alle Migrants, total 	

years .........

Alle Non-milirants, total

Tabellhode spm. 144 A, 80 B.

23 7 12 29 18 6 (1) 4 100 1 254
18 3 6 13 24 24 8 4 100 1 244
15 (4) (8) 11 19 21 16 (6) 100 248

(13) (5) 18 18 15 (14) (8) (9) 100 148

19 5 9 20 21 16 6 4 100 2 894

27 (8) (10) 22 21 (9) (1) (2) 100 211
19 (6) 8 9 17 26 13 (2) 100 328
16 6 8 14 16 25 9 6 100 375
17 (3) 22 16 13 16 (4) 9 100 .401

19 5 13 15 16 20 7 5 100 1 315

lf

Ikke-flyttere:
Non-migrants:

16 - 24 år
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

Tabell 16. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, og som er hovedinntektstakere i
husholdningen, etter egen disponibel inntekt. Prosent Migrants and non-migrants in
different age groups who are main providers of household, by own disposable income.
Percentages  

Månedlig disponibel inntekt
Monthly disposable income  Tallet på

personer
som
svarte
Number
of
respondents

Alder Age
	

Under
500
kr.

3000
500- 1000- 1500- 2000- kr, og
999	 1499	 1999

	
2999
	

over
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 and

more

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
o inion

I alt
Total      

Flyttere:	 Migrants:

16 - 24 år	 years 	 11 12 37 27 8 (2) (3) 100 614
If25 - 39 3 4 13 32 33 13 (2) 100 752
IF40 - 54 (2) (5) 13 23 30 22 (5) 100 166
1155 - 74 (6) (17) 23 18 19 (9) (8) 100 110

Alle	 Migrants, total 	 6 8 23 28 23 9 3 100 1 642

Ikke-flyttere:
Non-migrants:

16 - 24 år 	 years 	 (5) (6) (16) 43 (25) (3) (2) 100 67
25 - 39 (2) (2) (7) 22 43 22 (2) 100 177

1140 - 54 - (5) 12 24 40 15 (4) 100 216
55 - 74 " (1) 23 19 19 25 (6) (7) 100 247

Alle	 Non-migrants, total 	 (1) 11 14 23 34 13 4 100 707

Tabellhode spm. 91 A, 144 A, 68 B, 80 B.
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Tabell 17. Flyttere og ikke-flyttere i husholdninger med forskjellig storrelse, etter husholdningens
månedlige rådighetsbelOp. Prosent Migrants and non-migrants in households of different
size, by household income after deduction of taxes and expences for housing and travelling
to work. Percentages

husholdningen
Number of persons
in the household

Under 750-
750 999
kr. kr.

Månedlig rådighetsbelOP
Tallet påIncome at hand
personer

	

3500	 som
gitt	 I alt

1000- 1500- 2000- 2500- kr. og 	 svarte
Not	 Total

1499 1999	 2499 3499 over	 Number
stated,

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 and	 of
no

	

more	 respondents
opinion

Tallet på personer i	 Uopp-

i Pst.

36	 14 4 (3) (2) 4 100 698 24
18 	 19 15 22 8 6 100 483 17
20	 20 14 14 6 12 100 625 22
19	 23 13 13 10 14 100 525 18

14	 17 14 12 11 24 100 560 19
100 3 (0)

23	 18 12 12 7 12 100 2 894 100

22	 15 (5) (2) (1) (5) 100 149 11
23	 22 15 14 (5) (6) 100 319 24
17	 22 16 23 (8) (7) 100 268 20
19	 19 16 22 11 (6) 100 322 25

13	 22 17 19 14 (8) 100 256 20
100 1 (0)

19	 21 14 18 8 6 100 1 315 100

149 A,	 spm. 85 B.

Flyttere: Migrants:

Bare den spurte
Respondent only  	 21	 16
2 personer persons  	 6	 6
3 personer	 11 	 8	 6
4 personer	 If	 5	 (3)
5 personer eller fler

	or more  	 5	 (3)
Uoppgitt Not stated 	

	Alle Vigrants, total  	9	 7

Ikke-flyttere:
Non-migrants:

Bare den spurte
Respondent only  	 28	 22
2 personer persons  	 (6)	 9
3 personer	 11 	

(3)	 (4)
4 personer	 If	 (3)	 (4)
5 personer eller fler

	or more  	 (3)	 (4)
Uoppgitt Not stated 	

Alle Non-migrants, total  	7	 7

Forspalte spm. 21 A, 24 B. Tabellhode spm.

Tabell 18. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper etter boligens hustype. Prosent
Migrants and non -migrants in different age groups by type of dwelling. Percentages

Hustype Type of dwelling 
Kjede- og

Fritt-
rekkehus,	 Tallet på

Vånings- liggende	 Annenpersonerpersonerto- tilAlder	 hus på	 enebolig	 Boligblokk hustype °PP	 I alt som svartefiremanns-	 gittAge	 gårdsbruk Single	 Apartement Other	 Total Number
i	 NotFarm	 family 

bolg
Semi-	 building type of stated	 of

house	 detached detached	 dwelling	 respondents.dwell-bng
houses

Alle flyttere:
All migrants:

16 - 24 år years  	 11	 39
25 - 39 " 	 If	 7	 31
40 - 54 " 	 r, 	 (8) 	 36
55 - 74 " 	 If	 (14)	 43

Alle Migrants, total ... . 	 9	 36

Alle ikke-flyttere:
All non-migrants:

16 - 24 år years  	 12	 37
25 - 39 " 	 11 10	 48
40 - 54 " 	 11 	 18	 42
55 - 74 1t 	 23	 39

Alle Non-migrants, total. 	17	 42

Tabellhode spm. 59 A, 32 B.

18 16 15 (1) 100 1 254
25 27 9 (1) 100 1 244
25 20 (9) (2) 100 248
15 (13) (14) (1) 100 148

21 21 12 1 100 2 894

29 18 (3) (1) 100 211
23 15 (4) - 100 328
22 13 (4) (1) 100 375
21 13 (4) - 100 401

23 14 4 (0) 100 1 315



Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

I alt
Total
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Tabell 19. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter husholdningens disposisjons-
forhold til boligen. Prosent Migrants and non-migrants in different age groups by tenure
status. Percentages

Alder
Age

Disposisjonsforhold til boligen
Tjenestebolig,

boligen
Owner-

Eier av

	occupier 

Vanlig 	 framleie

	Tenant	 dwelling,
leieforhold Employers

boardinghouse

internat eller

or subtenant

Tenure status

Annet 	 Uopp-
disposisjons-gitt
forhold 	 Not
Other	 stated,
tenure	 no
status	 opinion

Alle flyttere:
All migrants:

16 - 24 år years ...	 26
	

45
	

24
25 - 39 " 	 If 	

. . . 	 15
	

56
	

24
40 - 54 fl 	 II 	

. . .	 27
	

46
	

25
55 - 74 " 	 ... 	 35
	

40
	

18

Alle Migrants, total .	 22
	

50 	 23

Alle ikke-flyttere:
All non-migrants:

16 - 24 år years . • • 	 47
	

43
	

(8)
25 - 39 " 	 11

	

57
	

35
	

(6)
40 - 54
	

11
	

71
	

25
	

(3)
55 - 74 " 	 11

	

70
	

24
	

(3)

Alle Non-migrants,
total  

	
64 	 30 	 4

Tabellhode spm. 61 A, 35 B.

Tabell 20. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strOk for bostedet, etter husholdningens
botetthet. Prosent Migrants and non-migrants in different types of residential area,
by housing density. Percentages

Type strOk for
bostedet
Type of residential
area

Husholdningens botetthet Housing density 
Bor	 Tallet på

Bor
Bor svært Bor 	 hverken 	 Uopp- 	 personer

Bor	 svært I alt
trangt 	 trangt trangt 	 gitt m .,_ 7 som svarte

romslig romsligVery 	 Crow- eller 	 Not	 'o'a' Number of
crowded ded	 romslig 

Spacious Very
spacious stated	 respondents

Medium

5
	

(0)
	

100 	 1 254
5
	

(0)
	

100 	 1 244
(1) ( 1 )
	

100 	 248
(5)
	

(2)
	

100 	 148

5 
	

(0)
	

100 	 2 894

(2) 100
	

211
(2) 100
	

328
( 1 )
	

(0)
	

100
	

375
(3) 100
	

401

2
	

(0) 	 100 	 1 315

6 	 17 	 63

(2) 6 	 53

(3) (5) 	 61

(1) 	 (8) 	 65

(1) 	 (6) 	 71

(3) 	 11 	 67

Flyttere: Migrants:

Spredtbygd Sparsely populated .
Mindre tettsted (200-2000 innb.)

Denselypopulated (200-
2000 inhabitants) 	

Liten by (2000-20000 innb.)
Denselypopulated (2000-
20000 inhabitants) 	

StOrre by (20000-100000 innb.)
Denselypopulated (20000-
200000 inhabitants) 	

Stor by (over 100000 innb. med
forsteder) Densely populated
(more than 100000 inhabi-
tants incl. suburbs) 	

Uoppgitt Not stated, no opinion

Alle Migrants, total 	

Ikke-flyttere: Non-migrants:

Spredtbygd Sparsely populated .
Mindre tettsted (200-2000 innb.)

Densely populated (200-
2000 inhabitants) 	

Liten by (2000-20000 innb.)
Densaypopulated (2000-
20000 inhabitants) 	

StOrre by (20000-100000 innb.)
Denselypopulated (20000-
100000 inhabitants) 	

Stor by (over 100000 innb. med
forsteder) Densely populated
(more than 100000 inhabi-
tants incl. suburbs) 	

Uoppgitt Not stated, no opinion

14 	 (3) 	 (0) 	 100
	

553

11 	 3 	 (0) 	 100
	

831

10 	 3 	 (1) 	 100
	

648

8 	 (2) 	 (1) 	 100
	

302

(0)	 100	 504
(2)	 100	 56

(1) 	 100 	 2 894

31 	 7 	 (1) 	 100 	 425

26 	 (5) 	 - 	 100 	 332

22 	 (4) 	 - 	 100 	 173

21 	 (1) 	 - 	 100	 141

18 	 (1)
	

100 	 229
100 	 15

7 	 12 	 64

7 	 16 	 63

3 	 18 	 65

(6) 	 22 	 61

7 	 18 	 66
(5) 	 (23) 	 53

7
	

(2)
(13)
	

(4)

10
	

3

Alle Non-migrants, total 	 2 	 7 	 61

Forspalte spm. 10 A, 8 B, 21 B. Tabellhode 	 side 14.

25 	 4 	 (0) 	 100 	 1 315 



Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Alder/ekteskapelig status
Age/marital status

Boligens utrustningsstandard
Standard ofbequipment

in dwelling 	I alt
Uoppgitt 	Total

God Mindre god Not stated,Good Inferior no opinion 

years

If

16 - 24 år
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

16 - 24 år years
25 - 39 "
40 - 54
55 - 74 "

If

52

Tabell 21. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og ekteskapelig status, etter
boligens utrustningsstandard. Prosent Migrants and non-migrants in different groups of
age and marital status, by standard of equipment in dwelling. Percentages

Alle flyttere: All migrants:

16 - 24 år years 	
25 - 39 " 	 II

40 - 54 " 	 II

55 - 74 H 	 If

Alle Migrants, total 	

Alle ikke-flyttere: All non-migrants:

16 - 24 år years
25 - 39 " PI

40 - 54 " If

55 - 74 " u

Alle Non-migrants, total

Gifte flyttere: Married migrants:

16 - 24 år years
25 - 39 " u

40 - 54 " If

55 - 74 " 11

Alle Married migrants, total

Gifte ikke - flyttere: 	 Married non-migrants:

16 - 24 år years 	
25 - 39 " If

40 - 54 " 11

55 - 74 " II

Alle Married non-migrants, total

Ugifte flyttere: Unmarried migrants:

Alle Unmarried migrants, total

Ugifte ikke -flyttere: Unmarried non-migrants:

Alle Unmarried nOn-ml. rants, total

Tabellhode side 13.

72
76
75
63

28
24
24
36

(0)
(0)
(1)
(1)

100
100
100
100

1 254
1 244

248
148

73 27 (0) 100 2 894

73 26 (1) 100 211
85 15 - 100 328
79 21 - 100 375
67 33 - 100 401

76 24 (0) 100 1 315

66 34 (0) 100 423
77 23 (0) 100 911
80 20 - 100 185
68 32 - 100 85

74 26 (0) 100 1 604

66 34 - 100 77
88 12 - 100 281
81 19 - 100 320
71 29 - 100 275

78 22 - 100 953

75 25 (0) 100 829
73 26 (1) 100 331
57 40 (3) 100 63
56 41 (3) 100 61

72 27 (1) 100 1 284

78 21 (1) 100 134
68 (32) - 100 47
67 33 - 100 55
60 40 - 100 125

69 31 (0) 100 361
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Tabell 22. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strøk for bostedet, etter stOyproblem i
boligen. Prosent Migrants and non-migrants in different types of residential area by
noise disturbance. Percentages

Type strok for bostedet
Type of residential area

Uten stiby-
problem
No noise
disturbance

•Med	 Tallet på
stoyproblem Uoppgitt	 personerI altWith	 Not stated, Total som svarte
noise	 no opinion	 Number of
disturbance 	 respondents  

Flyttere: Migrants:

Spredtbygd Sparsely populated  	78

Mindre tettsted (200-2000 innb.) Densely
populated (200-2000 inhabitants)  	 68

Liten by (2000-20000 innb.) Densely popu-
lated (2000-20000 inhabitants) ,  	 65

Storre by (20000-100000 innb.) Densely
populated (20000-100000 inhabitants)  	59

Stor by (over 100000 innb. med forsteder)
Densely populated (more than 100000
inhabitants incl. suburbs)  	 53

Uoppgitt Not stated, no opinion  	 62

Alle Migrants, total  	 65

Ikke-flyttere: Non-migrants:

Spredtbygd Sparsely populated  	 91

Mindre tettsted (200-2000 innb.) Densely
populated (200-2000 inhabitants)  	 86

Liten by (2000-20000 innb.) Densely popu-
lated (2000-20000 inhabitants)  	 76

Storre by (20000-100000 innb.) Densely
populated (20000-100000 inhabitants)  	80

Stor by (over 100000 innb. med forsteder)
Densely populated (more than 100000

inhabitants incl. suburbs)  	 62

Uoppgitt Not stated, no opinion

Alle Non-migrants, total  	82

Forspalte spm. 10 A, 8 B,21 B. Tabellhode side 14.

22 - 100 553

31 (1) 100 831

35 (0) 100 648

39 (2) 100 302

47 (0) 100 504

36 (2) 100 56

34 (1) 100 2 894

9 - 100 425

14 (0) 100 332

24 - 100 173

20 - 100 141

38 - 100 229

100 15

18 (0) 100 1 315



54

Tabell 23. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter vurdering av husholdningens
boligforhold. Prosent Migrants and non-migrants in different trade regions, by appraisal
as to housing conditions of the household. Percentages

Handelsfelt
Trade regions

Boligforholdene er:
Housing conditions are:

svært	 bade	 svært	 Uopp- I alt
gode	 gode gode og dårlige dårlige gitt	 Total
very good dårlige bad	 very	 Not
good	 fair	 bad	 stated 

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Flyttere: Migrants:

Ostre handelsfelt Eastern
trade region  	 21	 40

Vestre handelsfelt Western
trade region  	 21	 40

Midtre handelsfelt Central
trade region  	 22	 43

Nordre handelsfelt Northern
trade region  	 25	 44

Uoppgitt Not stated 	

Alle Wgrants, total  	 21	 41

Ikke-flyttere: Non-migrants:

Ostre handelsfelt Eastern
trade region  	 43	 40

Vestre handelsfelt Western
trade region  	 44	 40

Midtre handelsfelt Central
trade region  	 28	 49

Nordre handelsfelt Northern
trade region  	 28	 53

Uoppgitt Not stated 	

Alle Non-migrants, total  	39	 42

Tabellhode spm. 65 A, 39 B.

24 11 4 (0) 100 1 616

26 8 5 - 100. 625

25 (6) (3) (1) 100 349

22 (6) (2) (1) 100 286

100 18

25 9 4 (0) 100 2 894

13 (2) (1) (1) 100 729

14 (2) (0) (0) 100 273

14 (7) (1) (1) 100 185

(12) (3) (2) (2) 100 121

100 7

14 3 (1) 100 1 315
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Tabell 24. Flyttere og ikke-flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vur-
dering av husholdningens boligforhold. Prosent Migrants and non-migrants in municipali-
ties with different proximity to service centres, by appraisal as to housing conditions of
the household. Percentages

Boligforholdene er:
Sentralitetsnivå 	Housing conditions are:
for bostedskommunen 	 svært
Proximity to service	 gode gode
centres	 very good

good 

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

både gode
og dårlige
fair

dårlige
bad

svært
dårlige
very bad

Uopp-
gitt	 I alt
Not	 Total
stated

Flyttere: Migrants:

Hy sentralitet High  	 19
Midlere sentralitet Inter-

mediate  	 26
Lav sentralitet Low  	 25
Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total  	21

Ikke-flyttere: Non-migrants:

Hy sentralitet High  	 43
Midlere sentralitet Inter-

mediate  	 35
Lav sentralitet Low  	 31
Uoppgitt Not stated  	 -

Alle Non-migrants, total ....	 39

41

43
40

26

19
26

10

7
7

4

(5)
(2)

.

(0)

(0)
(0)

.

100

100
100
100

1 955

488
434
17

41 25 9 4 (0) 100 2 894

39 14 (2) (1) (1) 100 843

45 16 (3) (1) - 100 259
51 (10) (6) '(1) (1) 100 213
- - - - - - -

42 14 3 (1) (1) 100 1 315

Forspalte side 14. Tabellhode spm. 65 A, 39 B.

Tabell 25. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter deltaking i lags- og for-
eningsmOter. Prosent Migrants and non-migrants in different age groups, by parti-
cipation in club and association meetings. Percentages

Deltaking i lags - og foreningsmOter siste år
Participation in club and association

meetings most recent year 
Sjeldnere

Minst 	 Minst 	 Uopp-Alder 	 enn 	 I alt
1 gang 	 1 gang 	 gittAge 	 1 gang
	

Totalpr. uke 	 pr. mnd. 	 Aldri Notmnd ..At least At least p 	Never stated,Less thanonce a	 once a	 noonce aweek	 month
month	

opinion

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Flyttere: Migrants:

16 - 24 år years  	 15
25 - 39 " 	 r? 	 15
40 - 54 " 	 II 	 13
55 - 74 " 	 II 	 (14)

Alle Migrants, total  	 15

Ikke-flyttere: Non-migrants:

16 - 24 år years  	 17
25 - 39 " 	 r, 	 12
40 - 54 " 	 ll	 11
55 - 74 " 	 If 	 8

Alle Non-migrants, total  	 11

Tabellhode spm. 70 A, 71 A, 44 B, 45 B.

10
16
18

(14)

3
4
(6)
(7)

72
65 	 •
63
64

(0)
-
(0)
(1)

100
100
100
100

1 254
1 244

248
148

14 4 67 (0) 100 2 894

14 (9) 59 (1) 100 211
20 14 54 - 100 328
21 11 57 (0) 100 375
24 9 58 (1) 100 401

20 11 58 (oY loo 1 315
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Tabell 26. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige handelsfelt etter reisetid til kommunesentret.
Prosent Migrants and non-migrants in different trade regions, by travelling time to the
municipal centre. Percentages

Reisetid til kommunesentret
Travelling time to the municipal centre

Handelsfelt
Trade region

Ca. tre
kvarter 	 Tallet på

Ca. ti 	 Uopp-
Ca. tyve 	 Ca. en 	 eller 	 personer

min. eller 	 . 	 gitt 	 I alt
min. 	 halv 	 mer 	 som svarte

wenty	 Abt.half quarters

mindre 	 Not	 Total
Abt. 	 time 	 Abt.three	 Number of

Abt.ten	 stated,
t	 respondents

min.	 no
min.	 an hour	 of an

or less hour	
opinion

or more

Flyttere: Migrants:

Ostre handelsfelt 	 Eastern
trade region 	 33 39 20 7 (1) 100 1 616

Vestre handelsfelt	 Western
trade region 	 39 36 13 12 (0) 100 625

Midtre handelsfelt	 Central
trade region 	 34 35 16 15 (0) 100 349

Nordre handelsfelt Northern
trade region 	 40 25 13 21 (1) 100 286

Uoppgitt 	 Not stated 	 100 18

Alle 	 Migrants, total 	 35 36 17 11 (1) 100 2 894

Ikke-flyttere: 	 Non-migrants:

Ostre handelsfelt 	 Eastern
trade region 	 27 41 23 9 (0) 100 729

Vestre handelsfelt 	 Western
trade region 	 27 38 16 18 (1) 100 273

Midtre handelsfelt 	 Central
trade region 	 22 37 24 17 100 185

Nordre handelsfelt Nothern
trade region 	 29 24 18 29 - 100 121

Uoppgitt 	 Not stated 	 100 7

Alle	 Non -migrants, total 27 38 21 14 (0) 100 1 315

Tabellhode 	 spm. 	 68 A, 42 B.

Tabell 27. Flyttere ogikke-flyttere i forskjellige handelsfelt, etter vurdering av kommunikasjons-
forholdene på stedet. Prosent Migrants and non-migrants in different trade regions, by
appraisal as to communication conditions. Percentages

Handelsfelt
Trade region

Kommunikasjons-
forholdene er: 	 Tallet på
Communication	 personer

I alt
conditions are: 	 Total som svarte

ganske 	 Uoppgitt 	 Number ofdårlige
bad	

godebra	 Not stated,	 respondentsgood
fair 	 no opinion

Flyttere: Migrants: 

Ostre handelsfelt 	 Eastern trade region 	 18 34 47 (1) 100 1 616
Vestre handelsfelt 	 Western trade region 	 23 35 42 (0) 100 625
Midtre handelsfelt 	 Central trade region 	 23 42 35 (0) 100 349
Nordre handelsfelt 	 Nothern trade region 	 36 36 27 (1) 100 286
Uoppgitt Not stated 	 . 100 18

Alle 	 Migrants, total 	 22 35 43 (0) 100 2 894

Ikke-flyttere: 	 Non-migrants:

Ostre handelsfelt 	 Eastern trade region 	 17 36 45 (2) 100 729
Vestre handelsfelt 	 Western trade region 	 23 35 41 (1) 100 273
Midtre handelsfelt 	 Central trade region 	 16 51 32 (1) 100 185
Nordre handelsfelt 	 Northern trade region 	 (12) 53 33 (2) 100 121
Uoppgitt 	 Not stated 	 . 100 7

Alle 	 Non-m rants, total 	 18 39 42 (1) 100 1 315

Tabellhode 	 spm. 	 69 A, 43 B.
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Tabell 28. Flyttere og ikke-flyttere i bostedsXommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vurder-
ing av kommunikasjonsforholdene. Prosent Migrants and non-migrants in municipalities
with different proximity to service centres, by appraisal as to communication conditions.
Percentages

Sentralitetsnivå for
bostedskommune
Proximity to service
centres

Kommunlkasjonsforholdene er:
Communication conditions are: 

dopp-

ganske
gitt 	I alt

dårlige
bc4	 bra gode Not

fair 	 good stated,
•	 no

opinion 

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Flyttere: Migrants:

Hoy sentralitet High 	

Midlere sentralitet Intermediate

Lav sentralitet Low . 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	  f***

Ikke-flyttere: Non-migrants:

HOy sentralitet High 	

Midlere sentralitet Intermediate

Lav pentralitet Low 	

Uoppgitt Not stated . 	

Alle Non-migrants, total

Forspalte side 14. Tabellbode spin. 69 A, 43 B.

15

29

44

32

39

42

22 35

17 34

17 46

22 51

18 39

(1) 100 1 955

(0) 100 488

(0) 100 434

100 17

(0) 100 2 894

(1) 100 843

(2) 100 259

(1) 100 213

(1) 100 1 315

52

32

14

43

48

35

26

42
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Tabell 29. Flyttere etter oppgitte grunner til flyttingen. Prosent Migrants by stated causes of
migration. Percentages

Oppgitte grunner Stated causes Viktigste grunn 	 Nest viktigste grunn
Principal cause	 Second principal cause  

Familieforhold Family conditions  	 12	 10
Helseforhold Health conditions  	 2 	 (2)
Utdanningsforhold Educational conditions  	 9	 6
Arbeidsforhold Working conditions  	 35	 26
Boligforhold Housing conditions  	 27	 29
Bosteds- og miljOforhold Environmental conditions ..., 	 8	 20
Andre grunner Other causes  	 7	 7
Uoppgitt Not stated  	 (0)	 -

I alt Total  	 100 	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents 	 2 894 	 956 

Familieforhold: Family conditions:
Inngåelse av ekteskap Marriage  	 61 	 46
Skilsmisse, separasjon Divorce, separation  	 10	 (1)
Annet Unspecified  	 29	 53

I alt Family conditions, total 	 100	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents 	 347 	 96  

Utdanningsforhold: Educational conditions:
Flyttet for å komme nærmere skoler To get closer to

sc;:ools  	 59	 57
Annet Unspecified 	 41	 43

I alt Educational conditions, total  	100	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents  	 269	 54

Arbeidsforhold: Working conditions:
Ble uten arbeid på stedet Loss of employment  	 17	 7
Ble forflyttet, beordret, eller forfremmet Transfer or

promotion  	 11	 (2)
Flyttet for å få kortere/lettere arbeidsreise To get

shorter/easier travel to work  	 9	 23
Flyttet for å få bedre lOnn To improve pay  	 5	 (7)
Flyttet for å få bedre forhold på arbeidsplassen ellers

To improve other working conditions  	 12	 15
Annet Unspecified 	 46	 46 

I alt Working conditions, total  	 100	 100

Tallet på personer som svarte Number (Jf respondents 	 1 018	 246

Boligforhold: Housing conditions:
Ble uten bolig på stedet Loss of dwelling  	 18	 9
Flyttet for å få bedre boligforhold To improve housing

conditions  	 30	 33
Flyttet for å få egen bolig To get a dwelling of their

own  	 34	 27
Annet Unspecified 	 18	 31 

I alt Housing conditions, total  	100	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents  	 766	 276

Bosteds- og milj0forhold: Environmental conditions:
Ønsket å bo på et bestemt sted eller på en annen type 
sted Wanted to live in a certain place, or in a
different type of place  	 44	 30

Ønsket å bo nærmere slekt og venner Wanted to live
closer to relatives and friends  	 20	 21

Ønsket bedre service- og kommunikasjonsforhold Wanted
better service and transportation facilities  	 (4)	 14

Annet Unspecified 	 32	 35

I alt Environmental conditions, total 	 100	 100

Tallet på personer som svarte Number of respondents  	 225 	 195

Andre grunner: Other causes:
Generell mistrivsel Unspecified discontent 	
Hadde bare midlertidig opphold på fraflyttingsstedet

Had temporary residence in the place of origin 	
Annet Unspecified 	

I alt Other conditions, total 	

Tallet på personer som svarte Number of respondents 	

25
	

27

27	 (17)
48 	 56

100 	 100

201 	 71

Hele tabellen spm. 26 A, 27 A.
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Tabell 30. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter nest viktigste grunn.
Prosent Migrants with different principal causes of the migration, by second principal
cause. Percentages

Har
Bo-

-	 steds-
opp- Ble	

Andre	 Ut
Viktigste	 og

bare ar-	
dann- 

Bolig- personer
gitt uten	

ar-
oppgitte	 .	

forhold

beids-	 Helse- ings-	 milj95-	 somen
grunn	 for-  Familie-	for- Andre	 I alt svartefor-	 for-	

-

hold	 , ,,	 hold hold holdPrincipal 	 grunn på
Only stedet 	 bus-

 hold grunner Total Number
cause 	 Other Lam''Y Health Edu- ing 	 En- 	 Other 	 ofone Loss 	 condi-stated	 work-cause of	

.	 condi- catio-

sta- em-	 ing	 tsons tions nal .tions men- dents

viron- causes 	 reapon-condi-

ted ploy- condi- 	 conds- 	 tal-
tions 	 tions 	 condi-ment

tions

Ble uten arbeid på
stedet Loss of em-
ployment 	 I 	 73

-	

(4)	 (2)	 (3)	 (9)	 (6)	 (3)	 100	 172

Andre arbeidsforhold
Other working con-
ditions  	 67 	 (0) 	 4 	 (3) 	 (0) 	 3 	 • 13 	 7 	 (3) 	 100 	 846

Familieforhold
Family conditions 	

• 	

65 	 (1) 	 7 	 (2) 	 (0) 	 (2) 	 18 	 (3) 	 (2) 	 100 	 344

Helseforhold Health
conditions  	 61 	 (2) 	 (12) 	 (5) 	 - 	 (3) 	 (5) 	 (10) 	 (2) 	 100 	 66

Utdanningsforhold
Educational conditions 74 	 (0) 	 9 	 (3) 	 - 	 - 	 (6) 	 (5) 	 (3) 	 100 	 269

Boligforhold Housing
conditions  	 67	 (1)	 9	 6	 (1)	 (1)	 4	 8	 (3) 	 100 	 766

Bosteds- og mi1j0-
forhold Environ-
mental conditions .	 56	 (1)	 (14)	 (2)	 (1)	 (2)	 12	 (9)	 (3)	 100	 225

Andre grunner Other
causes ,  	 62	 17	 (2)	 (1)	 (2)	 (7)	 (7)	 (2)	 100	 201

Uoppgitt Not
stated  	 100

Alle MYgrants, total 	 66 	 (1) 	8	 3 	 (1)	 2 	 9 	 7 	3	 100 	 2 894

Hele tabellen spm. 26 A, 27 A.

Nest viktigste oppgitte grunn
Second rinci al cause stated

Tallet
pa
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Tabell 31. Flyttere i forskjellige grupper for kjønn og alder, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants in different groups of sex and age, by principal cause of migration.
Percentages

AndreBle 	 Ut- 	 Påar- 	 Bosteds-uten 	 dann- 	 personer
b ids- Hel -arbeid 	 Familie- 	 ings- Bolig- 1`) . 	 som

Kjønn/Alder	 for-	 for-	 mil30- Andre Uopp- I alt svartePå	 forhold	 for-	 forholdSex/Age	 hold	 hold 	 forhold grunner gitt Total Number
stedet 	 Family	 hold HousingOther	 Health 	Environ- Other NotLoss	 condi-	 Educa- condi-	 of

work-	 condi-	 mental causes statedof	 tions	 tionaZ tions	 respon-
ing	 tions	 condi-employ- conds. -	 condi-	 dentstionsment	 tionstions

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 	 Tallet

Begge kjønn:
Both sexes:

	16 - 19	 år
years

	20 - 24	 "

	

25 - 39 	 "

	

40 - 	 74 	 ,,

7

6

6

6

30

26

33

26

15

15

10

10

(2)

(1)

(1)

10

21

14

5

(2)

11

24

31

28

Alle 	 Migrants,
total 	 6 29 12 2 9 27

Menn: 	 Males:

16 - 19 	 år
years (7) 33 (5) (1) 29 (11)

20 - 24 	 " (6) 31 9 (1) 18 24

25 - 39 	 " 7 34 6 (1) 6 33

40 - 74 	 " (8) 27 (8) (8) (2) 32

Alle	 Males,
total 	 7 32 7 2 10 29

(6) 	 8 	 - 	 100 	 336

6 	 8 	 (0) 	 100 	 918

8 	 6 	 (0) 	 100 	 .1 244

11 	 7 	 - 	 100 	 396

8 	 7 	 (0) 	 100 	 2 894

(5) 	 (9) 	 - 	 100 	 112

(5) 	 7 	 (1) 	 100 	 363

9 	 5 	 (0) 	 100 	 680

(10) 	 (5) 	 _ 	 100 	 208

7 	 6 	 (0) 	 100 	 1 363

Kvinner:
Females:

16 - 19 	 år
years (6) 	 29 20 (2) 18 12 (6) (7) _

20 - 24 	 " 5 	 23 19 (0) 12 24 7 10 (0)

25 	 - 	 39 	It 5 	 31 14 2 (4) 30 8 6 -

40 - 74 	 " (4) 	 25 (11) 12 (2) 24 13 (9) -

Alle 	 Females,
total 	 526 16 3 9 25 8 8 (0)

Tabellhode 	 spm. 26 A, 	 27 A.

100 	 224

100 	 555

100 	 564

100 	 188

100 	 1 531



And
ar-
beids-
for-
hold
Other
work

Livssyklusfase
for flyttingen
Life cycle
phase
before
migration

Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

tions

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

Tallet

Ph
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Ut-
Bosteds-

damn-
ins 	

j0eds-

g-

hold Housing
for- forhold forhold

Educa- condi- mental
Environ-

tional tions condi-condi-
tions

Ble
uten
arbeid
På
stedet
Loss
of ingemploy- condi-ment tions

Yngre, enslige
Younger and
single 	

Yngre, gifte uten
hjemmeboende barn
Younger, married
without children
living at home  

Yngre, gifte med
hjemmeboende barn
Younger, married
with children
living at home 	

Eldre, gifte med
hjemmeboende barn
Older, married
with children
living at home 	

Eldre, gifte uten
hjemmeboende barn
Older, married
without children
living at home 	

Eldre, enslige
Older, single .,

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Migrants,
total 	

(6) 	(19)

6 	 29

6
	

28

(4)
	

26

6
	

33

(9)
	

28

. 	 (6) 	 22

Forspalte side 11. Tabellhode spm.
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Tabell 32. Flyttere i forskjellige livssyklusfaser fOr flyttingen etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Migrants in different life cycle phases before the migration, by
principal cause of migration, Percentages

— Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

20 2 16 13 7 8 (0) 100

9 (1) 9 37 8 6 - 100

4 (1) 4 38 8 6 (0) 100

(5) (10) (3) 22 (14) (9) 100

(10) (13) 40 (11) (1) - 100

(16) (11) (1) 22 (9) (13) - 100

100

12 27 0 100

26 A, 27 A.

1 174

413

998

117

72

106

14

2 894

Tabell 33. Vlyttere i husholdninger med forskjellig stOrrelse fOr flyttingen, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent Migrants in households of different size before the migration,
by principal cause of migration. Percentages

Tallet på
personer i hus-
holdningen for
flyttingen
Number of persons
in the household
before migration

Andre
Ble 	 ar-
uten 	 beids-
arbeid for-
På 	 holdstoet

Other
Loss
of 	 ing
employ-
ment 	 tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

damn-
ings -
for-
hold
Educa-
tional
condi-
tions

Bosteds-
og
milj0-
forhold
Environ-
mental
condi-
tions

Tallet
Pa
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

iktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Familie
forhold
Family
condi-
tions

Bolig-
forhold
Housing
condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp- I alt
gitt Total
Not
statedwork-

Bare den spurte
Respondent only
2 personer
persons 	

3 	 "
4 	 v.

5 personer eller
flere persons
or more 	

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Migrants,
total 	

17 (3) 14 14 9 10 (0) 100

10 (4) 7 35 9 6 - 100
9 (2) 10 33 7 5 (0) 100

10 (2) (4) 29 7 8 - 100

13 (1) 10 24 7 5 (1) 100

100

12 2 9 27 8 7 (0) 100

7 	 26

5 	 24
5 	 29
6 	 34

7 	 32

6 	 29

698

483
625
525

560

3

2 894

Forspalte spm. 21 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.



0 - 2 år years

3 -	 6
	

11

7 - 15

16 år og over
years and over

Uoppgitt Not
	stated	 	

32	 (3)

34	 7

28	 (9)

(7)	 30	 (11)

(1)
	

5
	

39
	

6

(1)
	

(3)
	

34
	

11

(4)
	

(6)
	

29
	

(11)

(10)	 (2)	 24	 (8)

7
	 -	 100	 569

(5)
	

(0)	 100	 369

(7)
	

-	 100	 176

7

(5)

(6)

(8)	 100
	

92

100

Ble
	 Andre

uten
arbeid

.	 beids-
ar-

for-
pa	

hold
stede

t OtherLoss	 work-of	 ing
emp loy- condi-ment tions
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Tabell 34. Flyttere med yngste hjemmeboende barn i forskjelligealdersgrupperfOr flyttingen, etter
viktigste grunn til flyttingen. Prosent Migrants with different age groups of youngest
child living at home before the migration, by principal cause of migration. Percentages

Andre
grunner
Other
causes

I alt
Total

Aldersgruppe for
yngste hjemme-
boende barn
fr flyttingen
Age group of
youngest child
living al
home
before
migration

ment

Loss

Ph	 hold

of
employ-

uten
Ble

arbeid

stedet

work-

Andre

beids-

Other

ing
condi-

ar-

for-

tions

Fami ly

Familie-

condi-

forhold

tions

	

Helse-

Health
hold

condi-

for-

tions

Ut-
dann-
	 Bos teds-

ings	 Bolig- ionTlio_
for-	 forhold forhold
hold Housing Environ-
Educa- condi- mental
tionaZ tions condi-
condi-	 tions
tions

Uopp-
gitt
Not
stated

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

'Ingen barn No
children present
	

6	 27	 16
	

2	 13	 21	 7
	

8	 (0)	 100	 1 680

Alle Migrants,
total  
	

6	 29	 12
	

2	 9	 27
	

8
	

7	 (0)	 100	 2 894

Forspalte side 11. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 35. Flyttere med forskjellig utdanning, etter viktigste grunn til flyttingen. Prosent
Migrants differing in education, by principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
PrincipaL cause stated

Famili
forhon
Family
condi-
tions

He

Health
condi-
iions

Ut-
dann-
ings- Bolig-
for-	 forhold

forhold
hold Housing Environ-Educa- condi- mentaZtionaZ tions
condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Utdanning
Education

Uopp-
gitt	 I alt
Not	 Total
stated

Bosteds-

condi-
tions

Folkeskolenivå
Primary school,
lower stage level

Framhaldsskole-
nivå Continu-
ation school
level 	

Realskolenivå
Secondary school,
lover stage level

Artiumsnivå
Secondary school,
upper stage level

HOyere nivå
Higher level ...

Uoppgitt Not
stated 	

(8)	 22	 10	 10	 (3)	 35	 (8)

5	 30	 13	 (2)	 4	 30	 8

5	 31	 15	 (2)	 11	 22	 8

6	 27	 12	 (1)	 14	 25	 7

9	 32	 8	 (1)	 11	 25	 7

(4)	

-	

100	 252

	

(0)	 100	 829

6	 (0)	 100	 695

8	 • (0)	 100	 637

7	 -	 100	 442

100	 39

Alle Migrants,
total ..  
	

6	 29	 12
	

2	 9	 27
	

8
	

7	 (0)	 100	 2 894

Forspalte side 12. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.
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Tabell 36. Flyttere med forskjellige planer for endelig utdanningsnivå, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Migrants differing with respect to planned educational level, by
principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Planlagt endelig
utdanningsnivå
Planned
educational
level

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Andre
ar-

utpn	
beids-

arbeid	 Famine-
for-

ph	 forholdhold
stedet	 FamilyOther
Loss	 condi-work-	 .o	 tIonsf 

ingemploy-
condi-ment
tions

Ut-
dann-

og
ings- Bolig-

 miljø-
for- 	forhold

forhold
hold Housing Environ-
Educa- condi- mental
tional tions condi-
condi-
tions

Tallet

På
personer
Som
svarte
Number
of
respon-
dents

Andre Uopp- I alt
grunner gitt Total
Other Not
causes stated

Ble
Bos teds-

tions

spm. 26 A, 27 A.

Ingen utdannings-
planer No educa-
tional plans  

Ungdomsskolenivå
Primary school
level 	

Gymnasnivå Secon-
dary school level

Universitets- og
hOgskolenivå
University level.	 7	 22	 9

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Migrants,
total 	 6	 29

	
12

Forspalte side 12. Tabellhode

3 4 29 8 7 (0) 100 2 269

(1) (13) (17) (9) (9) 100 96

(1) 27 16 (9) (10) - 100 186

(1) 31 19 (5) (6) (0) 100 343

2 27 8 7 (0), 100 2 824

6	 30	 13

(2)	 35	 (14)

(2)	 27	 (7)

Tabell 37. Flyttere med forskjellige viktigste gjøremål for flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Migrants with different main sources of livelihood before the migra-
tion, by principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Bolig-
forhold
Housing
condi-
tions

Andre Uopp- I alt
grunner gitt Total
Other Not
causes stated

Viktigste
gjøremål før
flyttingen
Main source
of livelihood
before
migration

Ble
	 Andre

Loss

ment

På	 hold

uten
arbeid

employ-

stedet

of
	 work-

beids

Other

ar-

ing
conch-

for-

tions

Ut-
dann-

Helse- .
ings-

for-
for-

hold
holdHealth

. Educa-
cond7.- .ftonal
tions condi-

tions

Bosteds-
og
miljø-
forhold
Environ-
mental
condi-
tions

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Yrkesaktive
Economically
active persons

Vernepliktige,
skoleelever og
hjemmeværende
Conscripts,
students, and
family members
doing domestic
work at home ....

Husarbeid for
egen familie
Home-makers 	

Pensjonister,
trygdede
pensioners 	

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Migrants,
total  	 6	 29	 12
Forspalte spm. 72 A. Tabellhode spm. 26 A,

2 8 27 9 7 (0) 100 1 891

(1) 21 15 (4) 7 100 451

(2) (3) 35 7 7 . 	 (0) 100 489

(25) (2) 31 (10) (12) 100 59

100

2 9 27 8 7 (0) 100 2 894
27 A.

5	 28	 14

12	 30	 10

5	 34	 7

-	 (5)	 (15)
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Tabell 38. Yrkesaktive flyttere i forskjellige næringer fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Economically active migrants in different industries before the
migration, by principal cause of migration. Percentages

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

AndreBle
ar-Næring for 	 uten
beids- 	 Helse-flyttingen 	 arbeid 	 Familie-
for- 	 for-Industry	 På 	 forhold
hold 	 holdbefore	 stedet Other Family Healthmigration	 Loss	 condi-work-	 condi-of tions

employ- ing •	 tions
condi-ment tions

Ut-
dann-
ings- Bolig-
for- forhold
hold Housing
Educa- condi-
tional tions
condi-
tions

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Bosteds-
og
miljø- Andre Uopp- I alt
forhold grunner gitt Total
Environ- Other Not
mental causes stated
condi-
tions

Jordbruk, 	 skog-
bruk, 	 fiske og
fangst 	 Agricul-
ture, for,?stry,
fishing
;zunt -,:ng 	 (9) 43 (11) (14) (12) (7) (2) (2) 100 57

Bergverksdrift,
industri, kraft-
og vannforsyning
2.:ining and quÇzrr-
ing, manufz2turing,
electrii, gas
and 	ater	 . (5) 26 12 (3) (5) 33 9 7 (0) 100 444

Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 :on-
struction 	 (11) 30 (11) (1) (8) 27 (6) (5) (1) 100 148

Handel, 	 transport
og annen tjeneste-
yting 	 Trdde,
transport Lznd
other sen'	es 4 29 15 2 9 25 9 7 100 1 233

Uoppgitt 	 ,ot
stated 	 100

Alle Econcr-!:cally
active migrants,
total  5 28 14 2 8 27 9 7 (0) 100 1 891

Forspalte spm. 73 A, 87 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.
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Tabell 39. Yrkesaktive flyttere i forskjellige yrkesgrupper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent ,Econpmically active migrants in different occupations before the
migration, by principal cause of migration. Percentages

Yrke
fr
flyttingen
Occupation
before
migration

-
Viktirgste oppgitte grunn
Principal cause stated ,	 Tallet

AndreBle	 Ut-	 på
ar-	 Bosteds-

uten	 dann-	 personer
beids-	 Helse-

arbeid .	 Familie-	 ings- Bolig- () .	 som
for-	 for-	 miljø- Andre	 Uopp- 1 alt

pa 	 forhold	 for-	 forhold	 svarte
hold	 hold	 forhold grunner gitt	 Total

stedet	 Family 	 hold Housing 	 Number
Other 	 Health 	 Envlron- Other Not

Loss 	 ond 	Educe- condi-	 of
work-	 condi-	 mental causes stated

of	 tjo 	tional tions	 respon-
in 	 tions 	 condi-

employ , 	condi-	 dents
candi-	 tions

Tent	 tions
tions

Teknisk, viten-,

skapelig, human-
istisk og kunst-
nerisk arbeid
Professional,
t&-ci;nical and
related ;orkers . (4) 30 13 (2) 11 23

Administrasjons-
og forvaltnings-
arbeid, pedrifts-
og organisasjons-
ledelse

cutive and nan„,e-
rial workers .... 	 (6) 	 31 	 (6) 	 (3) 	 37

Kontorarbeid
Clerical :oor;(ers 	 (3) 	 23 	 24 	 (0) 	 (4) 	 32

handelsarbeid
Sales -,:orkers 	 (6) 	 24 	 15 	 (2) 	 (4) 	 32

Jordbruks-, skog-
bruks- og fiske-
arbeid Far,,rers,
logers and fie;ier-
men  	 (11) 	 49 	 (9) 	 (11) 	 (9)

Transport- og
kommunikasjons-
arbeid Workers
in transport and
communication
occupations 	 (3) 	 28 	 (13) 	 (1) 	 (3) 	 36

Gruve- og sprepg-
ningsarbeid,
industri, bygge-
og anleggs-
arbeid Miners,
quarrymen and
related workers.
Production pro-
cess workers,
craftsmen and
labourers n.e.c.	 7	 26	 11	 (3)	 7	 30

Servicearbeid
Service, spor
and recreation
workers  (5) 	 27 	 15 	 (4) 	 13 	 23

Militært arbeid
og arbeid som
ikke kan identi-
fiseres Mili-
tary personell
and workers not
specified   61 (3) (20) (5)

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Economi-
cally active
mi„ rants, total. 	5	 28 	 14 	 2 	 8 	 27

Forspalte spm. 74 A, 88 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

9 8 100

(14) (3) - 100

(8) (6) - 100

(11) (6) - 100

(7) (2) (2) 100

(9) (7) 100

8 7 (1) 100

(10) (3) - 100

(3) (8) - 100

100

9 7 (0) 100

561

65

208

144

46

151

480

193

39

4

1 891



Uopp-
gitt
Not
stated

I alt
Total

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

I alt
Total

14

13(3)	 25

(2) 31

(3) (26)

2

19

(7)

6

5 	 28 	 14 	 2

Ca. ett kvarter
eller mindre
Abt. a quarter
of an hour or
less  	 6	 30

Ca. en halv time
til ca. tre
kvarter Abt.
half an hour to
abt. three quart-
ers of an hour .

Ca. en time
eller mer Abt.
one hour or more

Varierende fram-
mOtested No-
fixed place of
attendance 	

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Economical-
ly active mig-
rants, total ...

10 22 8 8 (0)

(5) 37 10 5 (0)

(6) 29 (8) (2) (1)

(7) 40 (12) (5) -

8 27 9 7 (0)

100 	 1 208

100 	 462

100 	 134

100 	 61

100

100 	 1 872
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Tabell 40. Yrkesaktive flyttere med forskjellig yrkesstatus  fr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Economically active migrants differing in occupational status before
the migration, by principal cause of migration. Percentages

Andre
ar-
beids-

arbeid

Tallet

På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Ble
Yrkesstatus fr uten
flyttingen
Occupational
status before	 stedet Othermigration	 Loss work-of

ing
emp loy - condi-ment tions

Ut-

Helse- dann-
Familie-
forhold for-

holdFamily 	holdHealth
condi-	 Educa-condi-
tions	 tional tions

tions condi-
tions

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

for-
På 	hold

Bosteds-
og

Bolig-
forhold m''' w- Andre

forholdHousing	 grunnerEnviron-condi-	 Othermental causes
condi-
tions

5 28 14 2 9 26 9 7 (0) 100 1 815

(13) 30 (4) (5) (3) 32 (10) (3) - 100 74

100 2

5 28 14 2 8 27 9 7 (0) 100 1 891

Ansatt Salaried
employees, wage
earnors and
family workers 	

Selvstendig Self-
employed 	

Uoppgitt Not
stat3J 	

Alle Economically
activ,' migrants,
total 	

Forspalte spm. 75 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 41. Sysselsatte flyttere med forskjellig arbeidsreisetid fOr flyttingen, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent Employed migrants differing in time spent travelling to work
before the migration, by principal cause of migration. Percentages

Familie-
forhold
Family
cond7,-
tions

Arbeidsreisetid
fr flyttingen
Time spent
travelling to
work before
migration

Andre
Ble

ar-
uten

. 	 beids-
arbeld

stedet OtherLoss work-of ingemploy -

condi-ment tions

Ut-
dann-

Helse-
ings-

for-
for-

hold
holdHealth Educa-condi- tionaZtions condi-
tions

Bosteds-
og

Bolig- miljo _
forhold

forholdHousing Environ-condi-
mentaltions
condi-
tions

Tallet

På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

for-
På 	 hold

Forspalte spm. 77 A. A, 27 A.Tabellhode spm. 26



Alle Economic-
ally active
migrants, total.	 5	 28	 14

Andre
Arbeidsledighet	 Ble	 Ut-	 på

ar-	 Bosteds-
siste to år for uten	 dann-	 personer

beids- 	 Helse-	 og
or

flyttingen	 arbeid	 Familie-	 ings- Bolig-	 . . _	 I alt
Total 

som-	 3Unemployment	 PA	 forhold	 for- forhold	 Andre Uopp- 	 svarte
hold 	 hold 	 forhold 

during the two	 stedet Other	 Health	 Environ-Family	 hold Housing	 grunner gitt 	 Number
years preceding Loss work-	 condi- 	 mentalcondi- 	 Educe- condi-	 Other Not	 of
migration	 of	 tions	 tionaZ tions 	 causes stated	 respon-

ing	 tions	 condi-
condi-	 dents

Har vært arbeids-
ledig Have been
unemployed  	 (8)	 37	 17

Har ikke vært
arbeidsledig
Have not been
unemployed   5 28 13

Uoppgitt Not
stated 	

Forspalte side 11 . Tabellhode spm. 26 A,

employ- condi-ment.tons
tions

(4) 	 (6) 	 17 	 (5)	 (6)	 -	 '100	 158

2 	 9 	 27 	 9 	 7 	 (0) 	 100 	 1 730

100 	 3

2 	 8 	 27 	9	 7 	 (0) 	 100 	 1 891

27 A.
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Tabell 42. Yrkesaktive flyttere som har/ikke har vært arbeidsledige siste to år fOr flyttingen, etter

viktigste grunn til flyttingen. Prosent Economically active migrants who have/have not
been unemployed during the two most recent years preceding the migration, by principal
cause of migration. Percentages

Ble	
Andre

Ut- Bosteds-	 paEgen månedlig	 ar-
uten 	 dann- 	 personerdisponibel inn-
arbeid beids- Familie-tekt fr fl ttin- 	 for- 	

ings- Bolig- m
. 1* -for- 	 °g I alt som

Helse-

gen Own monthly PA	 forhold 	 for- forhold
stedet

forhold Andre Uopp- 	 svarteTotal
disposable income

	
hold: 	 Family

Healthedet 	 hold 	 Housing .,.. .	
Other	 Not	 of
grunner gitt 	 Number

Loss	 condi-	 Educa- condi- Lnvi,ron-condi-	 mentalbefore migration	 work-
of	 tionsingemploy-
ment	 condi-

tions

Tallet

Ingen inntekt
No income  	 9	 31	 10

Under 500 kroner 	 (10) 	35	 (8)
500- 999 	 "   (5) 	 28 	 12
1000-1499 	 fl . 	 5 	 26 	 20
1500-1999 	 " 	 . 	 (4) 	 27 	 11
2000-2999 	 " 	 . 	 6 	 32 	 8
3000 kroner og
over and more 	  (5)	 30	 (8)

Uoppgitt Not
stated, no opinion (6) 	 33 	 (13)

Alle Migrants,
total  	 6	 29 	 12

Forspalte spm. 144 A. Tabellhode spm. 26 A,

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 	Tallet

Tabell 43. Flyttere i forskjellige inntektsgrupper fr flyttingen, etter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent Migrants in different income groups before the migration, by principal
cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

tions	 condi-

tions	 tions

tional tions	 causes	 stated	 respon-
condi-	 dents

(2) 	 11 	 24 	 6 	 7 	 (0) 	 100 	 • 	 559

(2) 	 16 	 16 	 (5) 	 (8) 	 - 	 100 	 147
(5) 	 10 	 26 	 (7) 	 (7) 	 _ 	 100 	 269
(1) 11 	 23 	 7 	 7 	 - 	 100 	 562
(2) 10 	 31 	 8 	 7 	 - 	 100 	 608
(2) 	 5 	 30 	 12 	 5 	 - 	 100 	 451

(2) (5) 	 33 	 (8) 	 (8) 	 (1) 	 100 	 170

(3) (6) 	 22 	 (6) 	 (9) 	 (2) 	 109. 	128

2 	9	 27 	 8 	 7 	 (0) 	 100 	 2 894

27 A.



15

12

10

5

7

(1) (6)

(2) 15

2 	 9

Under 750 kroner

750- 999

1000-1499

1500-1999

2000-2499

2500-3499

3500 kroner og
over and more •

Uoppgitt Not
stated, no opi-
nion 	

9 	 27

(6) 	 29

6 	 28

7 	 31

(5) 	 32

(5) 27

(2) 	 26

(6) 30

14	 (4)	 14	 17	 (6)

18	 (3)	 (8)	 19	 (8)

11	 (2)	 10	 27	 8

9	 (3)	 6	 29	 6

8	 (2)	 (7)	 31	 11

9	 2	 (7)	 34	 10

12	 (1)	 (8)	 38	 (8)

20	 15	 14	 (6)

Alle Migrants,
total  	 6	 29	 12	 2

	
9	 27	 8
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Tabell 44. Flyttere i husholdninger med forskjellig inntekt fOr flyttingen, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Migrants in households with different income before the migration,
by principal cause of migration. Percentages

forhold
FamiZy
condi-
tions

Andre
ar-
beids- 	 . .

Familie-
for-
hold
Other

Husholdningens
månedlige
disponible
inntekt fr
flyttingen
Monthly
disposabZc
household
income bore
migration

Ble
uten
arbeid
PA
stedet
Loss work-of ingemploy- condi-ment tions

Heise-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings- Bolig- 121. -
for- 	 forhold 	 3'

.	 forhold
hold Housing Environ-
Educa- conch- mental
tional tions condi-
condi-
tions

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Andre
grunner
Other
causes

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

Bosteds-

tions

Under 1000 kroner (11) 29 (11)

1000- 1499 7 28 18

1500- 1999 6 28 9

2000- 2999 6 32 8

3000- 3999 (4) 31 7

4000 kroner og
over	 and more 	 (3) 24 13

Uoppgitt 	 Not
stated, 113 opinion 6 28 21

Alle 	 :4igrants,
total 	 6 29 12

(10) (9) (10) 100 202

18 7 8 100 370

30 6 8 100 538

32 8 7 100 712

35 10 5 (0) 100 367

39 10 (4) (0) 100 256

15 6 6 (1) 100 449

27 8 7 (0) 100 2 894

Forspalte spm. 145 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 45. Flyttere i husholdninger med forskjellig radighetsbelOp fr flyttingen, etter viktigste
grunn til flyttingen. Prosent Migrants in househo lds with different income after deduc-
tion of taxes and expences for housing and travelling to work, by principal cause of migra-
tion. Percentages

Månedlig
rådighetsbelOp
fr flyttingen
Monthly
income
at hand
before
migration

Ble
uten
arbeid

På
stedet
Loss
of
employ-
ment

Andre
ar-
beids-
for-
hold
Other
work-
ing
condi-
tions

Familie-
forhold
Fami ly
condi-
tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-

og
ings- Bolig- milio_
for- 	 forhold

forhold
hold Housing Environ-Educa- condi- mental
tional tions condi-
condi-
tions

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Andre
grunner
Other
causes

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

Bos teds-

tions

9 (0) 100 273

(9) 100 213

8 100 644

9 100 528

(4) 100 333

(5) (1) 100 343

(5) - 100 204

(6) (1) 100 337

7 (0) 100 2 894

Forspalte spm. 149 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.
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Tabell 46. Flyttere j. forskjellige hustyper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants with different types of aw elling before the migration, by principal
cause of migration, Percentages

'

Hustype fr
flyttingen
Type of
dwelling
before
migration

Ble
ut en
4rbeid
På
stedet
Loss
of
empZpy-
ment

Andre
ar-
beids-
for'-

hod
Other
work-
ing
condi-
tions

Famill- forr

Fami4 Healthcondi-

forhold hold

Helse-

tions 	 tions

Ut-

Educe- condi-

dann-

hold Housing

condi-

for-
ings-

tional tions mental

Bolig- /1j0-
forhold

Environ-

Bosteds-

condi-

forhold

tions

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppeite grunn
ilincipal cause stated 

Andre
grunner
Other
causes

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

tions

38

31

26

Våningshus på
gårdsbruk Farm
house 	 ,  	

- 1	 10

Frittliggende
enebolig Single
fami li detached
dwelling ....,., 	 5

Kjedehus og
rekkehus, tp- til
firemannsbolig
Semi-dotache
houses  	 7

Apartment build-
ing 	 4

Annen hustype
Other type of
dwelling .,.,.. 	 9

Uoppgitt Not
stated 	

Alle :4'1:grants,
total

Forspalte spm. 59 A.

16 (1) 11 14 (6) (4) (0) 100 257

13 (?) 12 24 6 7 (0) 100 1 036

10 (3) 7 31 7 - 100 614

9 (2) 5 37 12 7 100 599

13 (4) 13 19 (6) 1 0 (0) 100 363

100 25

12 2 9 27 7 (Q) 100 2 894

Z 7

24

29

Tabellhode spm, 26 A, 27 A.

Tabell 47. Flyttere i husholdninger med forskjellig disposisjonsforhold til boligen  fr flyttingen,
etter yiktigste grunp til flyttingen. Prosent  Migrants in households with different
tenure status before the migration, by principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Princinal cause stated ,

Ble
uten
arbei
på
stedet
Lose
of ingemploy-, condi-ment tions

Disposislons-
forhold til
boligen fOr .
flyttingen
Tenure
status before
migration

Andre
ar-

for-
hold
Other
work-,

for-
forhold hold
mFailY	fl 	 Health

condi- con-

	

t-4ons 	 tiolp

Ut-
dann- Bosteds-

ings- Bolig-
for- 	 forhold
hold Housing 

forhold

Educe- condi- Environ-

tional tions mental
condi- condi-

ttions 	 ions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

33 	2.

25 	 10

32 	 8

42 	 (10)

29 	 12

Eier av boligen
Owner occupies
dwelling

Vaplig leiefor-
hold Tenant , 	 6

Tjenestebolig,
internat eller
framleie .PTIQY-
ers dwelling, bo,
arding house or
pub-tenant 	  7

Annet disposi-
sjonsforhold
Other tqnure
statu$   (5)

Uoppgitt Not
stated, no opi-
nion

Ae Migrants,
total 	 6

13 13 (0) 100 632

2 7 35 8 7 (0) 100 1 441

(?) 11 24 7 9 (0) 100 673

(1) (7) 24 (7) (4) 100 135

100 13

27 100 2 894
Forspalte sp . 6 A. Tabellhode spm, 6 A 2 7
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32
	

16
	

(2)
	

15
	

15
	

7
	

6
	

(0)
	

100
	

• 615

6
	

33
	

12
	

2
	

9
	

23
	

8
	

7
	

(0)
	

100
	

1 189

6
	

26
	

9
	

(2)
	

7
	

32
	

9
	

9
	

(0)
	

100
	

708

(4)
	

19
	

9
	

(2)
	

(4)
	

47
	

(8)
	

(7)
	

100
	

259

(8)
	

(17)	 (9)	 (3)	 (7)	 44	 (7)

6	 29	 12	 2	 9	 27

(4)	 (1)	 100

100

(0)	 1008	 7

116

7

2 894

Ostre handels-
felt Eastern
trade region ....

Vestre handels-
felt Western
trade region ....

Nordre handels-
felt Northern
trade region .

Uoppgitt Not
stated 	

5	 25	 13	2

5	 29	 14	 (1)

39	 8	 (3)

7	 42	 9	 (4)

Midtre handels-
felt Central
trade region .... 10

Alle Migrants,
total  	6

Tabellhode spm. 26 A, 
29	 12	 2

27A. 

0

Tabell 48. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens boligforhold for flyttingen, etter
viktigste grunn til flyttingen. Prosent Migrants differing in appraisal as to the
housing conditions of the household before the migration, by principal cause of migration.
Percentages

Boligforholdene
var: Housing
conditions were:

I alt
Total

Ble
uten
arbeid
På
stedet
Loss
of
employ
ment

Andre
ar-
beids-
for-
hold
Other
work-
ing
condi-
tions

Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings- Bolig- c:' 14

for-	 forhold mi—J°-forhold
hold Housing Environ-Educa- condi- mentaZtionaZ tions condi-condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

Tallet

På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

. 'Bosteds-

tions

svært gode
very good 	

gode god 	

bade og fair

dårlige bad .

svært dårlige
very bad 	

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Vigrants,
total 	

Forspalte spm. 65 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 49. Flyttere i forskjellige handelsfelt fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants in different trade regions before the migration, by principal cause of
migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Bosteds-
og
milj0-	 I alt

Andre Uopp-
forhold
Environ-

grunner gitt 
Total

mental Other Not
,

condi- causes stated

tions

Handelsfelt
fr flyttingen
Trade region
before
migration

Ble
uten
arbeid
PA
stedet
Loss
of
employ-
ment

Andre
ar-
beids-
for-
hold
Other
work-
ing
condi-
tions

Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings-
for-
hold
Educa-
tional
condi-
tions

Bolig-
forhold
Housing
condi-
tions:

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

7 34 8 (0) 100

10 24 8 100

13 14 (5) 8 (0) 100

16 8 (7) (7) (0) 100

100

9 27 8 7 (0) 100

1 616

625

349

286

18

2 894



Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

1 alt
Total

Type strøk for
bostedet fr
flyttingen
Type of residential
area before
migration

Ble
uten
arbeid
på
stedet
Loss
of ing
"P loy - condiment

Helse-
Familie-

for-
forhold

hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann- Bostqds'"

ings- Bolig- o ,
for-	 forhold mlli0-
hold Housing forhold

Educa- condi- Environ-

tipna/ tions mentalc
condi- ondi-

ttions 	 ions

I alt
Andre Uo o'P- - Total
grunner
Other Not
causes stated

Tallet
PA.
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Andre
ar-
beids-
for-
hold
Other
work-

tions

Family
condi-
tions

gitt
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Tabell 50. Flyttere i forskjellige kommunetyper fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants in different types of municipality before the migration, by principal cause of
migration. Percentages

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ble
uten
arbeid
På
stedet
boss
of
employ-
ment

Andre
ar-
beids-

Familie-
for-

forhold
hold FamilyOther

condi-work- tionsing
condi-
tions

Ut-

for- Bolig- 21j0-
forhold forhold

hold Housing Environ,Educe- condi- mental
tional tions condi-
condi-
tions

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Kommunetype for
flyttingen Type of
municipality before
migration

Bosteds-

tions

lndustrifattige land-
bruks- eller tjeneste-
ytingskommuner
Agricultural and service
municipalities with
insignificant manufac-
turing 	

Blandede landbruks- og
industrikommuner Mixed
agricultural and manu-
facturing municipalit;ies

Fiskerikommuner Fishing
rtu , Lic/palitics 	

Industrikommuner
'4anufaJturing nun icip-

Blandede tjenesteytings-
og industrikommuner
lixed service and manu-
facturing municipalities

Uoppgitt Mgt stated 	

Alle :.ii,rants, total .

•	

6

9 	 41 	 9 	 (1) 	 15 	 13 	 (4) 	 7 	 (1) 	 100 	 364

(6) 	 29 	 13 	 (4) 	 11 	 20 	 7 	 10 	 (0) 	 100 	 402

(9) 	 42 	 (10) 	 (4) 	 15 	 (7) 	 (6) 	 (6) 	 (1) 	 100 	 158

5 	 31 	 13 	 (3) 	 8 	 24 	 9 	 7 	

- 	

100 	 483

25 	 12 	 (2) 	 7 	 34 	 a 	 7 	 (0) 	 100 	 1 474

100 	 1

29	 12	 2	 9	 27 	8	 7 	 (0) 	 100 	 2 894

Forspalte side 14 . Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 51. Flyttere med forskjellig type strok for bostedet fOr flyttingen, etter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent Migrants in different types of residential area before the migration, by princi-
pal cause of migration. Percentages

Spredtbygd Sparsely
populated 	 t.

▪ 	

7	 38	 12
	

( 3 )

Mindre tettsted (200-
2000 innb.) Densely
populated (200-2000
inhabitants)  	 6	 28	 12

	
(3)

Liten by (2000 -20000
innb.) Densely popula-
ted (2000-20000 in-
habitants)  	 5	 32	 10

	
(3)

Storre by (20000 -

100000 innb.) Densely
populated (20000-
100000 inhabitants)  	(8)	 26	 13

	
(2)

Stor by (over 100000
innb. med forsteder)
Densely populated (more
than 100000 inhabi-
tants) incl. suburbs  	6	 19	 13

	
(2)

Uoppgitt Not stated,
no opinion  

	
(2)	 (19)	 (23)

Alle Mi rants, total 	6	 29	 12

Forspalte spm. 10 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

8 	 20 	 6
	

6 	

- 	

100 	 553

11 	 25 	 8
	

7 	 (0) 	 100 	 831

10 	 26 	 7
	

7
	

(0) 	 100 	 648

11 	 29 	 (5) 	 (6)
	

100 	 302

6 	 33 	 13
	

- 	

100 	 504

(4)
	

(2) 	 100
	

56

7 	 (0) 	 00 	Z894

- (5) 	 43 	 (2)

9 	 27
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Tabell 52. Flyttere med forskjellig reisetid til kommunesentret fr flyttingen, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent Migrants differing in travelling time to the municipal centre
before the migration, by principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Reisetid til 	 Ble
kommunesentret 	 uten
fOr flyttingen 	 arbeid
Travelling time på
to municipal	 stedet
centre before	 Loss
migration	 of

employ-
ment

Andre
ar-
beids-
for-
hold
Other
work-
ing
condi-
tions

Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings- Bolig-
for- forhold
hold Housing
Educa- condi-
tional tions
condi-
tions

Bosteds-
og
miljgb- Andre Uopp- I alt
forhold grunner gitt Total
Environ- Other Not
mental causes stated
condi-
tions

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

7 30 13 (2) 11 21 8 8 (0)

5 27 11 2 9 31 8 7 (0)

6 30 12 (3) 6 30 8 (5)

(6) 34 (10) (2) (11) 26 (5) (6) -

(6) 33 (11) (3) 14 18 (9) (6)

Ca. 10 min. eller
mindre Abt. 10
min. or less 	

	Ca. 20 min. Abt 	
20 min. 	

Ca. 30 min. Abt.
half an hour ....

	Ca. 45 min. Abt 	
three quarters
of an hour 	

Ca. 1 time eller
mer Abt. one hour
or more  

100 	 1 020

100 	 1 071

100 	 493

100	 131

100	 162

Uoppgitt Not
stated, no opi-
nion 	  100	 17   

Alle Migrants,
totaZ	 .......	 6	 29	 12	 2	 9	 27	 8	 7	 (0)	 100	 2 894

Forspalte spm. 68 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.
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Tabell 53. Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, etter viktigste grunn til
flyttingen. Prosent Migrants with different causes of choice of destination, by principal
cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Tallet
-Andre

Ble	 Ut-	
Bosteds- personer

PAOppgitt grunn	 ar-uten .	 beids-	 dann-til valg av	 Helse-
ings- Bolig- mog

tilflyttingssted arbe id for- Familie- for-	 ,110_	 somAndre Uopp- I alt
PA	 forhold for 	 forhold '	 svarte

forhold grunner gitt TotalStated cause of
stedet hold Family hold hold Housing Numberchoice of 	 Other 	 Health 	 Environ- Other Not 	 ofLoss 	 condi- 	 Educa- condi-destination 	 work- 	 .	 condi- 	 mental causes stated respon-condi- dents
of	 tios	 tional tionsing 	 tionsemploy- 	 condi- condi- 	 tionsment 	 tionstions

Eneste eller
nærmeste stedet
med brukbare
bolig-, arbeids-
eller skole-
tilbud The only
or nearest place
with acceptab40
housing, schools
or work .,  7 24 10 (1) 14 37 4 (3) 0 100 • 708

Bedre
arbeids ,- eller
skoletilbud her

-enn andre steder
Better housing)
schools or work
than in other
places  	 6 	 37 	 6 	 (1) 	 14 	 28 	 5 	 (3) 	 100 	 574

Boerfaring fra
stedet, kontakt-
muligheter, kultur-
og serviceforhold,
klimatiske og
andre bostedsfor-
hold Lived here
before, contact
possibilities,
service and
cultural facili-
ties, climatic
and other
environmental
conditions  	 5 	 22 	 17 	 4 	 7 	 18 	 14 	 13 	 (0) 	 100 	 982

Rene tilfeldig-
heter, beordring
eller forflytting
Mere coincidences
or transfer .... 	 9 	 48

Andre grunner
Other causes ... 	 (5) 	 32

(5) 	 (2) 	 (3) 	 24	 (4)

15 	 (3) 	 (5)	 28 	 (6)

(5) - 	 100	 315

(6) _ 	 100	 282

100 	 33

Uoppgitt Not
stated, no
opinion 	     

Alle Migrants,
.•"
	 2Y	 iz	 2/ 	 B 	 7 	 (0) 	 100 • 2 894

Forspalte spm. 37 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.



Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings-
for-
hold
Educa-
tional
condi-
tions
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Tabell 54. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter viktigste grunn
til flyttingen. Prosent Migrants with different prior knowledge of the place of desti-
nation, by principal cause of migration. Percentages

Andre
ar-

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Ble
Forhåndskj enn- 	uten

beids-skap til tilflyt- arbeid	 Familie-
for-tingsstedet	 på	 forhold
holdPrior knowledge stedet	 FamilyOtherwas	 Loss work- condi-

of
ing	 tions

employ- condi-ment

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

tions

Helse-
for-
hold
Health
condi-
tions

Ut-
dann-
ings-
for-
hold
Educa-
tionaZ
condi-
tions

Bolig-
forhold
Housing
condi-
tions

Bosteds-
og
milj0-
forhold
Environ-
mental
condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

I alt
Total

Godt kjent
Good 	

Litt kjent
Fair 	

Ikke kjent i det
hele tatt No
prior knowledge.

Uoppgitt Not
stated, no
opinion 	

Alle Migrants,
total 	

5 27 13 3 9 25 8 10 (0) 100 1 212

6 30 12 (2) 9 28 8 5 (0) 100 855

7 32 10 (2) 11 27 7 4 - 100 813

100 14

6 29 12 2 9 27 8 7 (0) 100 2 894

Forspalte spm. 40 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 55. Flyttere i forskjellige handelsfelt etter flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants in different trade regions after the migration, by principal cause of
migration. Percentages

I alt
Total

Handelsfelt
etter
flyttingen
Trade region
after
migration

Ble
	 Andre

ment

Loss

uten
arbeid
På	 hold

of
employ-

stedet

.	 beids-

work-
Other

condi-
ing

ar-

tions

for-
Familie-
forhold
Family
condi-
tions

Bosteds-

Bolig- ionTlio _
forhold,	 forholdHousing Environ-
condi- mentaltions

condi-
tions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Ostre handels-
felt Eastern
trade region 	 5

Vestre handels-
felt Western
trade region 	 5

Midtre handels-
felt Central
trade region 	 9

Nordre handels-
felt Northern
trade region 	 (9)

Uoppgitt Not
stated 	

Alle Migrants,
total  
	

6

Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

26 12 2 9 32 8 6 (0) 100 1 651

29 14 (1) 10 24 8 9 100 593

36 9 (4) 10 16 8 8 	 . (0) 100 387

42 (9) (2) (8) 13 (8) 9 (0) 100 249

100 14

29 12 2 9 27 8 7 (0) 100 2 894



Kommunetype
etter flyttingen
Type of
municipality after
migration

Andre
Ble

ar-
uten

beds -
arbeid

ing
emp loy- condi-ment

for-
på

hold
stedet OtherLoss work-of

tions

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-,

gitt
Not
stated

I alt
Total

Andre
grunner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
stated

I alt
Total

7	 29	 14	 (3)	 5	 24	 9	 9

6	 28	 10	 3	 5	 32	 9	 7

28	 13	 (3)	 10	 27	 6	 6

(5)	 30	 16	 (2)	 12	 20	 7	 8

(0)	 100	 612

- 100	 900

(1)	 100	 528

- 100	 323

6	 31	 9	 (1)	 20	 22	 6	 5
: 

6	 29	 12	2	 9	 27	 8

(0)	 100
	

511
:	 100
	

20

2894__La 1 00
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Tabell 56. Flyttere i forskjellige kommunetyper etter flyttingen, etter viktigste grunn til flyttingen.
Prosent Migrants in different types of municipality after the migration, by principal cause of
migration. Percentages

Ut-
Bosteds-

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

dann-
ings- Bolig- °g .

milj0-for-	 forhold
hold	 forhold

hold	 Housing ,.., .Health	 tinvIron-
Educa- condi-condi- mentaltionaZ tions

tions condi-
tions

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Helse-
Familie-

for-
forhold
Family
condi-
tions condi-

tions

Industrifattige land-
bruks- eller tjeneste-
ytingskommuner	 Agri-
cultural and service
municipalities with
insignificant manu-
facturing 	 7 37 9 (3) 7 19 11 7 - 100 349

Blandede landbruks- og
industrikommuner
Mixed agricultural
and manufactu

7 28 11 (3) (4) 34 8 (0) 100 492
Fiskerikommuner Fishing

municipalities 	 (7) 36 (15) (4) (5) (12) (7) (13) (1) 100 108
Industrikommuner

Manufacturing municip-
alities	 . 7 27 12 (3) 7 28 9 7 (0) 100 554

Blandede tjenesteytings-
og industrikommuner
Mixed service and
manufacturing municip-
alities 	 28 13 (1) 13 26 7 7 (0) 100 1 390

Uoppgitt	 Not stated 	 : 100 1.

Alle	 Migrants, total . 6 29 12 2 9 27 7 (0) 100 2 894

Forspalte side 14. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.

Tabell 57. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet etter flyttingen, etter viktigste grunn til flyt-
tingen. Prosent Migrants in different types of residential area after the migration, by
principal cause of migration. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated 

Ut-
Bosteds-
og

Bolig-
forhold

forhold

Tallet
PA
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Andre

uten	 dann-
Ble	 ar-

T	 beids-	 Helse-
Familie-	 ings-etter flyttingen	 for-

På	 for-

Type strok for bostedet	
arbeid for-

	
forhold hold	

hold
Type of residential	 hold

stedet
	 Familyarea after migration	 Other	 Health Educe-

condi- tionaZ
Loss	 condi-work-of	 tionsing	 tionsemploy-	 condi-

condi-ment	 tions
tions

Housing Environ-
condi- mentaltions condi-

tions

Spredtbygd Sparsely
populated 	

Mindre tettsted (200-
2000 innb.) Densely
populated (200-
2000 inhabitants) .. • •

Liten by (2000-20000
innb.) Densely
populated (2000-
20000 inhabitants) 	

Storre by (20000-100000
innb.) Densely
pop?.aaL- ',4 (701()j1-
100000 inhabitants)

Stor by (over 100000
innb.) med forsteder
Densely populated
(more than 100000
inhabitants) incl.
suburbs 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants total .

•

Forspalte spm. 7 A. Tabellhode spm. 26 A, 27 A.



Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

I alt
Total
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Tabell 58. Flyttere i forskjellige livssyklusfaser fr flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent Migrants in different life cycle phases before the
migration, by appraisal as to overall change in living conditions of household. Percentages

I alt
Total

Livssyklusfase fr flyttingen
Life cycle phase
before migration

dårlig-enn	 som
fr	 fr	ere enn

flyt-	 flyt- flyt-
tingentingen	 tingen
deterio-im-	 unchan- ratedroved	 ed

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Mener at husholdningen
stort sett har det

The living conditions have
bedre	 omtrent

Yngre, enslige Younger, single 	

Yngre, gifte uten hjemmeboende barn
Younger, married without children
living at home 	

Yngre, gifte med hjemmeboende barn
Younger, married with children living
at home 	

Eldre, gifte med hjemmeboende barn
Older, married with children living at
home 	

Eldre, gifte uten hjemmeboende barn
Older, married without children living
at home 	

Eldre, enslige Older, single 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	

56 38 5 (1) 100 1	 174

63 33 (3) (1) 100 413

60 35 5 (0) 100 998

45 48 (7) _ 100 117

51 43 (6) - 100 72

52 41 (4) (3) 100 106

100 14

58 36 5 (1) 100 2 894

Forspalte side 11. Tabellhode spm. 48 A.

Tabell 59. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent Migrants differing in principal cause of the migration,
by appraisal as to overall change in living conditions of household. Percentages

Mener at husholdningen
stort sett har det

The living conditions of
the household have

Viktigste oppgitte grunn
?rincipal cause stated

bedre	 omtrent
enn	 som
fr	for
flyt-	 flyt-
tingen	 tingen
im-	 unchan-
roved	 ed

dårlig-
ere enn
flyt-
tingen
deterio-
rated

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

56 35 (8) (1) 100 172

54 42 4 (0) 100 846

59 38 (3) (0) 100 344

66 31 (3) (0) 100 766

67 29 (4) (0) 100 225

49 39 10 (2) 100 536

100 5

58 36 5 1 100 2 894

Ble uten arbeid på stedet Loss of
employment 	

Andre arbeidsforhold Other working
conditions 	

Familieforhold Family conditions 	

Boligforhold Housing conditions 	

Bosteds- og miljøforhold Environmental
conditions 	

Andre grunner Other causes

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 48 A.



Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

.00

61

52

47

34

41

45

4

6

7

(1)

(1)

(1)

100

100

100

100

1 955

488

434

17

58 36 5 100 2 894

Hoy sentralitet High 	

Midlere sentralitet Intermediate 	

Lav sentralitet Low 	

Uoppgitt Not stated

Alle Migrants, total

Forspalte side 14. Tabellhode spm. 48 A.
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Tabell 60. Flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent Migrants in different trade regions before the migra-
tion, by appraisal as to overall change in living conditions of household. Percentages

Handelsfelt fr flyttingen
Trade region before migration

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:
bedre	 omtrent 	dårlig-
enn 	som	 ere enn
fr 	for	 før
flyt-	 flyt-	 flyt-
tingen	 tingen	 tingen
im-	 not	 deterio-
roved	 chan ed	 rated

I alt
Total

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

Ostre handelsfelt Eastern trade
region 	

Vestre handelsfelt Western trade
region 	

Midtre handelsfelt Central trade
region 	

Nordre handelsfelt Northern trade
region 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total

Tabellhode spm. 48 A.

61 35 3 (1) 100 1

58 34 7 (1) 100

49 44 (6) (1) 100

48 42 9 (1) 100 .

100

58 36 5 (1) 100 2

616

625

349

286

18

894

Tabell 61. Flyttere fra kommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter vurdering av husholdningens
samlede levekårsendring. Prosent Migrants from municipalities with different proximity
to service centres, by appraisal as to overall change in living conditions of household.
Percentages

Sentralitetsnivå for bosteds-
kommuner fr flyttingen
Proximity to service centres
before migration

bedre	 omtrent	 dårlig-
enn	 som	 ere enn
fOr	 for	 for
flyt-	 flyt-	 flyt-
tingen	 tingen	 tingen
im-	 not	det sno-
'roved	 chan ed	 rated

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:



Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

78

Tabell 62. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter vurdering av hus-
holdningens samlede levekårsendring. Prosent Migrants with different prior knowledge of
place of destination, by appraisal as to overall change in Living conditions of household.
Percentages

Mindre enn to mil Less than Abt.20 km

2- 4 mil Abt. 20- 40 km 	

5- 9 " Abt. 50- 90 " 	

10-19 " Abt.700-190 " 	

20-49 " Abt.200-490 " 	

50 mil eller mer Abt.500 km or Zonaer

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Mi rants, total 	

	Forspalte spm. 41 A. Tabellhode spm 	 	 48 A.

Forhåndskjennskap til til- bedre	 omtrent 	dårlig-

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

flyttingsstedet	 enn	 som	 ere enn
OrPrior knowledge was	 f	 fOr	 for

flyt-	 flyt-	 flyt-
tingen	 tingen	 tingen
im-	 not	 deterio-

	 proved	 changed	 rated 

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:

34 4 (1) 100 1 212

37 5 (1) 100 855

39 6 (1) 100 813

100 14

36 5 (1) 100 2 894

Godt kjent Good  	 61

Litt kjent Fair  	 57

Ikke kjent i det hele tatt No prior
knowledge  	 54

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total  	 58

Forspalte spm. 40 A. Tabellhode spm. 48 A.

Tabell 63. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter vurdering av husholdningens samlede leve-
kårsendring. Prosent Migrants differing in distance of migration, by appraisal as to
overall change in living conditions of household. Percentages

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:
bedre	 omtrent 	dårlig-
enn 	som	 ere enn
fOr	 fOr	fr
flyt-	 flyt-	 flyt-
tingen	 tingen	 tingen
im-	 not	 deterio-
proved	 changed	 rated 

Flytteavstand
Distance of migration

I alt
Total

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

67 31 (2) (0) 100 550

64 32 (3) (1) 100 525

55 39 (5) (1) 100 372

55 39 (6) (0) 100 387

52 42 (6) (0) 100 362

53 39 7 .(1) 100 661

(38) 41 (16) (5) 100 37

58 36 5 1 100 2 894
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Tabell 64. Flyttere med forskjellig endring i type strek for bostedet, etter vurdering av hushold-
ningens samlede levekårsendring. Prosent Migrants with different changes in type of
residential area, by appraisal as to overall change in living conditions of household.
Percentages

Bostedet etter flyttingen sammen-
liknet med fr flyttingen er:
Present place of residence as
compared to previous place
of residence, is: 

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:  Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

bedre
enn
fr
flyt-
tingen
im-
proved

omtrent	 dårlig-
som	 ere enn
fr	 fr
flyt-	 flyt-
tingen	 tingen
not	 deterio-
changed	 rated

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

mye mer urbanisert much more
urbanized 	

litt mer urbanisert somewhat more
urbanized 	

like urbanisert equally urbanized .. 	

litt mindre urbanisert somewhat less
urbanized 	

mye mindre urbanisert much less
urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Mi rants, total 	

53 39 8 (0) 100 244

51 42 6 (1) 100 716

56 38 5 (1) 100 833

63 33 3 (1) 100 769

68 27 (4) (1) 100 300

59 (41) - - 100 32

58 36 1 100 2 894

Forspalte side 16.	 Tabellhode spm. 48 A.

Tabell 65. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det  dårligere, etter
vurdering av husholdningens samlede levekårsendring. Prosent Migrants differing in
appraisal as to the main .; - 7Lerioration by appraisal as to overall change in living condi-
tions of household. Percentages

Viktigste forandring til
det dårligere
Main deterioration

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The living conditions have:
bedre	 omtrent 	dårlig-
enn 	som	 ere enn
fr 	for	 for
flyt-	 flyt-	 flyt-
tingen	 tingen	 tingen
in-	 not	 deterio-
proved	 changed	 rated

I alt
Total

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

	Arbeidsforhold Working conditions . . . 	

Arbeidsreise Journey to work 	

Økonomi Finances 	

Boligforhold Housing conditions 	

Kultur- og servicetilbud Cultural and
service facilities 	

Andre forhold Other conditions 	

Ingen forhold forverret No deterio-
ration 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Mi rants total 	

51 41 (8) - 100 99

64 32 (3) (1) 100 284

59 33 7 (1) 100 349

46 42 12 (0) 100 365

70 28 (2) (0) 100 462

52 43 5 (0) 100 797

67 33 (0) (0) 100 455

40 43 (6) (11) 100 83

58 36 5 (1) 100 2 894

Forspalte side 17. Tabellhode spm. 48 A.
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Tabell 66. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det bedre, etter
vurdering av husholdningens samlede levekårsendring. Prosent Migrants differing in
appraisal as to the main improvement, by appraisal as to overall change in living condi-
tions of household. Percentages

Mener at husholdningen
stort sett har det:

The Living conditions have: 	Tallet på

bedre 	 omtrent 	dårlig-
personer

Viktigste forandring 	 Uopp- 	 som
altenn 	 som 	 ere enn 	 Itil det bedre 	 gitt Totalfor	 fr 	 fOr 	

svarte
OMain improvement	 Not	 Number of

flyt- 	 flyt- 	 flyt-
stated,	 respon-tingen 	 tingen 	 tingen no	 dentsim-	 not	 deterio-

proved	 changed	 rated	 opinion

Arbeidsforhold Working conditions .. ..

Arbeidsreise Journey to work 	

Økonomi Finances 	

Boligforhold Housing conditions 	

Kultur- og servicetilbud Cultural- and
service facilities 	

Andre forhold Other conditions 	

Ingen forhold forbedret No improvement

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	__________________________
Forspalte side 17. Tabellhode spm. 48 A.

Tabell 67. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, etter tilfredshet med nåværende
bosted. Prosent Migrants with different changes in type of residential area, by content-
ment with present place of residence. Percentages

Tilfredshet med nåværende bosted
Contentment with present place of residence
Tilfreds
med å bo 	 Ville 	 Tallet på

Både
Bostedet etter flyttingen 	 på nå-

tilfreds 	
egentlig

Uopp- 	
personer

sammenliknet med fr, er: 	 værende
og ikke 	

bodd på
gitt 	 I alt som

Present place of residence	 bosted
tilfreds 	

et annet Not	 Total svarteas compared to previous	 Content Both 	 sted stated,	
Number of

place of residence, is:	 with content	 Would

and not
no	 respon-

living in	 rather	 dents
present	 live some- opinion

content
place of	 where else
residence

58 36 6 (0) 100 418

37 54 (8) (1) 100 141

59 37 (3) (1) 100 306

67 31 (2) (0) 100 778

30 58 (11) (1) 100 149
58 36 6 (0) 100 1 031
- - - - -

..

42 34 (6) (18) 100 71

58 36 5 _	 (1) 100 2 894

mye mer urbanisert much more urbanized

litt mer urbanisert somewhat more ur-
banized 	

like urbanisert equally urbanized 	

litt mindre urbanisert somewhat less
urbanized 	

mye mindre urbanisert much less
urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Migrants, total 	

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 53 A.

63 11 25 (1) 100 244

65 12 21 (2) 100 716

69 11 18 (2) 100 833

68 11 19 (2) 100 769

72 9 16 (3) 100 300
59 (13) (19) (9) 100 32

68 11 19 2 100 2 894
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Tabell 68. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter tilfredshet med naværende
bosted. Prosent Migrants differing in principal cause of the migration by contonlmfn
with present place of residence. Percentages

Tilfredshet med naværende bosted
Contentment with present

place of residence

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Tilfreds
med å bo
på nå-
værende
bosted
Content
with
living in
present
place of
residence

Både
tilfreds
og ikke
tilfreds
Both
content
and not
content

Ville
egentlig
bodd på
et annet
S ted
Would
rather
live some-
where else

Uopp-	 I alt
gitt	 Total
Not
stated,
no
opinion

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Ble uten arbeid på stedet	 Loss of
employment 	 62 (12) 24 (2) 100 172

Andre arbeidsforhold	 Other working
conditions 	 66 13 18 3 100 846

Familieforhold	 Family conditions 	 69 10 19 (2) 100 344

Boligforhold	 Housing conditions 	 69 9 21 (1) 100 766

Bosteds- og miljøforhold 	Environmental
conditions 	 74 10 15 (1) 100 225

Andre grunner	 Other causes 	 67 12 19 (2) 100 536

Uoppgitt	 Not stated 	 100 5

Alle	 Migrants, total 	 68 11 19 2 100 2 894

Forspalte spm.	 26 A, 27 A.	 Tabellhode spm. 53 A.

Tabell 69. Flyttere med forskjellige viktigste gjøremål, etter viktigste gjøremål etter flyttingen.
Prosent Migrants with different main sources of livelihood by main source of livelihood
after migration. Percentages

Viktigste gjøremål
før flyttingen
Main source of liveli-
hood before migration

Viktigste gjøremål etter flyttingen
Main source of livelihood after mipation

Vernepliktige,
skoleelever
og hjemme-
værende

Syssel- Arbeids-	 Conscripts,
satte	 ledige students and
Employed Unemployed family mem-

bers doing
domestic work
at home

Tallet

pa
personer

Husarbeid	 som
Pensjo-	 Uopp- I alt

for egen	 svarte
nister,	 gitt	 Total

familie	 Number
trygdede Not

Home-	 of
Pensioners stated

makers	 respon-
dents

9Sysselsatte Employed ... 	 77
	

1

Arbeidsledige Unemployed	 95	 (5)

Vernepliktige, skole-
elever og hjemmeværende
Conscripts, students and
family members doing
domestic work at home ...	 62	 (1)

Husarbeid for egen fami-
lie Home-makers  	 10

Pensjonister, trygdede
Pensioners  

	
(3)

Uoppgitt Not stated ....

Alle Mi rants, total

Forspalte spm. 72 A. Tabellhode spm. 114 A.

11 2 (0) 100 1 872 64

- 100 19 (1)

7 (1) 100 451 16

86 (2) (0) 100 489 17

(2) 92 (0) 100 59 2

100 (0 )

23 0 100 2 894 100

29

(2)

(3)

62
	

(1)
	

11



Ikke yrkesaktive Not
economically active 	

Jordbruk, skogbruk, fiske og
fangst Agriculture, hunting,
forestry and fishing  

Bergverksdrift, industri,
kraft- og vannforsyning
Mining and quarrying, manu-
facturing, electricity, gas
and water supply 	

Bygge- og anleggsvirksomhet
Construction 	

Handel, ttansport og annen
tjenesteyting Trade,
transport and other services 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	

62 (0)

(29) (26)

19 (3)

(8) (1)

26 (1)

37 2

Forspalte spm. 73 A, 87 A. Tabellhode spm. 117 A,
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Tabell 70. Flyttere i forskjellige næringer, etter næring etter flyttingen. Prosent Migrants in
different industries, by industry after migration. Percentages

Ikke
Næring	 yrkes-
fOr flyttingen	 aktive
Industry	 Not
before migration	 economi-

cally
active

Jordbruk,
skogbruk,
fiske og
fangst
Agri-
culture,
hunting,
forestry
and
fishing

Næring etter flyttingen
Industry after migration

Bergverks-
drift,
industri,
kraft- og
vannfor-
syning
Mining and
quarrying,
manu-
facturing,
electricity,
gas and
water supply

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Bygge-
og an-
leggs-
virk-
somhet
Cons-
truc-
tion

Handel,
transport
og annen
tjeneste-
yting
Trade,
transport
and other
services

Uopp-
gitt
Not
stated

I alt
Total

Pst.

6 (2) 23 7

(16) (5) (19) (5)

61 (4) 12 (1)

16 59 16

5 (1) 64 3

15 5 38 3

133 A.

	100 	 1 025	 36

	

100	 57	 2

	

100	 442	 15	 -

	

100	 145	 5

	

100	 1 223	 42

	_ 100	 2	 (0)

	

100	 2 894	 100
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Tabell 71. Sysselsatte flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter næring fr og etter
flyttingen. Prosent Employed migrants in different trade regions before the migration, by
industry before and after migration. Percentages

Handelsfelt
fr
flyttingen
Trade region
before

gration

Næring Industr
Bergverks-
drift,

Jordbruk,
industri,

skogbruk,
kraft- og

fiske og vannfor-
fangst syning
Agri- Mining and
culture quarrying )

hunting, menu-
forestry facturing,
and electricity,
fishing gas and

water sugs1

Tallet

Pa
personer

Uopp- 	 som
I alt

gitt Total 
svarte

Not	 Number
stated
	

of
respon-
dents

Bygge-
og an-
leggs-
virk-
somhet
Cons-
truc-
tion

Handel,
transport
og annen
tjeneste-
yting
Trade,
transport
and other
services

fOr flytting ...
etter flytting .

(2) 27 6 65 (0) 100 1 086

3 26 7 60 4 100 1 035

(2) 26 10 62 100 • 	 395
(2) 27 10 57 (4) 100 369

(7) 15 (10) 67 (1) 100 191
(5) 22 (6) 61 (6) 100 192

(7) 12 (9) 72 100 188
(2) (10) 13 72 (3) 100 183

100 12
100 9

24 65 (0) 100 1 872
24 61 4 100 1 	 788

Ostre
handelsfelt
Eastern
trade region

yestre
handelsfelt
Western
trade region

Midtre
handelsfelt
Central
trade region

Nordre
handelsfelt
Northern
trade region

Uoppgitt
Not stated

Alle
Economically
active
migrants, total

for flytting
before migration
etter flytting
after migration.

fOr flytting ...
etter flytting .

fr flytting ...
etter flytting .

fr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

Tabellhode spm. 73 A, 87 A, 117 A, 133 A.



mye mer urbanisert
much more
urbanized

litt mer
urbanisert
somewhat more
urbanized

like urbanisert
equally
urbanized

litt mindre
urbanisert
somewhat less
urbanized

mye mindre
urbanisert
much less
urbanized

fOr flytting
before migration	 (5)
etter flytting
after migration.

fr flytting ...	 (3)
etter flytting .	 (1)

fOr flytting ...	 (5)
etter flytting .	 (3)

fr flytting ...	 (2)
etter flytting .	 (3)

fr flytting	 (1)
etter flytting .	 (5)

Uoppgitt	 fOr flytting ...
Not stated, no opinion etter flytting

Alle Economically
active migrants,
total

fOr flytting	 3
etter flytting .	 3

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 73 A, 87 A,
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Tabell 72. Sysselsatte flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter næring fr
og etter flyttingen. Prosent Employed migrants with different changes in type of resi-
dential area, by industry before and after migration. Percentages

Næring Industry 
Bergverks- Tallet

Bostedet etter
flyttingen
sammenliknet
med fOr, er:
Present place
of residence as
compared to
previous place
of residence, is:

Jordbruk,
drift,	 På
industri,	 Handel,

skogbruk,	 Bygge-	
personer

kraft- og	 som
fiske og	

og an- transport

fangst	
vannfor-

leggs- .
og annen uo,p_	 svarte

Mining and 
virk- tjeneste- '''

gitt 
I alt Number

Agri-	 syning

culture,	 .	 somhet yting Not	
Total of

quarrying,	 Trade, stated	
respon-

hunting,	 Cons-
forestry	

transport	 dentsmanu-
facturing, truc-

and	
and other

fishing electricity, tion services
gas and
water su Z

18 (8) 69 100 145

25 (7) 64 (4) 100 155

21 9 66 (1) 100 448
23 7 64 (5) 100 422

24 8 63 (0) 100 535
24 7 63 (3) 100 526

27 8 63 (0) 100 512
24 11 59 (3) 100 458

27 (3) 69 100 207
29 (4) 58 (4) 100 202

(16) (16) 68 100 25
100 25

24 8 65 (0)
_

100 1 872
24 8 61 4 100 1 788

117 A,	 133 A.



Ikke yrkesaktive
Not economically
active  

Ca. ett kvarter eller
mindre Abt. a quarter
of an hour or less ..

Ca. en halv time til
ca. tre kvarter Abt.
half an hour to abt.
three quarters of
an hour  

Ca. 61-1 time eller mer
Abt. one hour or more.

Varierende frammOte-
sted No fixed place
of attendance  

Uoppgitt Not stated,
no opinion 	

Alle Migrants, total 	38	 41	 14	 5

Forspalte spm. 77 A. Tabellhode spm. 124 A.

25

26	 54

18	 43

17	 45

(13)	 (28)

7	 (2)

14	 5

27	 10

23	 (13)

(5)	 (3)

85

Tabell 73. Flyttere med forskjellig arbeidsreisetid, etter arbeidsreisetid etter flyttingen. Prosent
Migrants differing in time spent travelling to work, by time spent travelling to work
after migration. Percentages

Arbeidsreisetid etter flyttingen
Time spent travelling to work after mipution 

Ca. ett	 Cå. en halv
kvarter	 time til
eller	 ca. tre
mindre	 kvarter
Abt. a	 Abt.half an
quarter of hour to abt,
an hour	 three quarters
or less	 of an hour

Arbeidsreisetid fr
flyttingen Time
spent travelling
to work before
migration

Ikke
yrkes-
aktive
Not
economi-
cally
active

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Ca. en Varierende
time	 frammOte-
eller	 sted
mer	 No fixed
Abt.one place
hour or of
more	 attendance

Uopp-
gitt 	 I alt
Not 	 Total
stated,
no
opinion

(0) 100 1 023

(1) (0) 100 1 208

(2) 100 462

(1) (1) 100 134

51 100 61

100 6

2 100 2 894

Pst.

35

42

16

5

2

(0)

100



HOy sentralitet
High

Midlere sentralitet
Intermediate

Lav sentralitet
Low

Uoppgitt
Not stated

fOr flytting
before migration
etter flytting
after migration.

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

Alle Employed	 for flytting ...
migrants, total	 etter flytting .

Forspalte side 14. Tabellhode spm. 77 A,

86

Tabell 74. Sysselsatte flyttere i bostedskommuner med forskjellig sentralitetsnivå Ur flyttingen,
etter arbeidsreisetid fOr og etter flyttingen. Prosent Employed migrants from municip-
alities with different proximity to service centres, by time spent travelling to work
before and after migration. Percentages

Arbeidsreisetid
Time s ent travelling to work 

Ca. en
Vari-	 Tallet

halv
Ca. ett	 Ca. en erende	 paSentralitetsnivå	 time til
kvarter	 time	 fram-	 personer

for bostedskommunen	 ca. tre	 Uopp-
eller	 eller mote-	 som

fOr flyttingen	 var er	 gitt	 I alt
mindrenProximity to	 mi	 Abt. half mer	 sted	 Not	 Total svarte
Abt. a	 Abt.	 No	 Number

service centres	 an hour	 stated,
quarter	 one	 fixed	 of

before migration	 to abt.	 no
of an	 hour	 place	 respon-

three	 ni
hour	 or	 of 	 opion	 dents

quartersqor less of an	 more	 atten-

hour	 dance

58 31 8 3 (0) 100 1 298

63 25 9 3 (0) 100 1 216

79 14 (4) (3) (0) 100 280
76 13 (6) (4) (1) 100 267

81 10 (5) (4) (0) 100 284
71 17 (6) (5) (1) 100 293

100 10
100 12

65 25 7 3 (0) 100 1 872
66 22 8 3 (1) 100 1 788

124 A.

Tabell 75. Sysselsatte flyttere, med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter arbeids-
reisetid fOr og etter flyttingen. Prosent Employed migrants with different changes in
type of residential area, L time spent travelling to work before and after migration.
Percentages

Arbeidsreisetid
Time spent travelling to work 

Bostedet etter	 Ca. en
Van-	 Talletflyttingen	 halv

Ca. ett	 Ca, en erende	 phsammenliknet	 time til
kvarter	 time	 fram-	 personermed fOr, er:	 ca. tre	 Uopp-eller	 eller	 mOte-	 somPresent place	
mindre kvarter
	 gitt	 I altmer	 sted	 svarteof residence	 Abt. half	 Not	 TotalAbt. a	 Abt.	 No	 Numberas compared	 an hour	 stated,quarter	 one	 fixed • ofto previous	 to abt.	 noof an	 hour	 place	 respon-place of	 three	 opinionhour	 or	 of	 dentsresidence, is:	 quarters

or less	 more	 atten-of an dancehour

fr flytting
mye mer urbanisert	 before migration
much more urbanized	 etter flytting

after migration.

litt mer urbanisert	 Ur flytting ...
somewhat more urbanized etter flytting .

like urbanisert	fr flytting ...
equally urbanized 	 etter flytting .

litt mindre urbanisert 	fr flytting ...
somewhat less urbanized etter flytting .

mye mindre urbanisert	 fOr flytting ...
much less urbanized	 etter flytting .

Uoppgitt
	

fr flytting ...
Not stated, no opinion	 etter flytting .

Alle Employed 	fr flytting ...
mi. rants, total 	etter flytting .

47 30 17 (6) - 100 145

66 24 (3) (7) - 100 155

68 22 7 (3) (0) 100 448
74 18 (5) (3) (0) 100 422

61 27 8 (4) 0) 100 535
63 26 8 (3) (0) 100 526

70 21 (5) (3) (1) 100 512
69 18 8 (4) (1) 100 458

64 32 (3) (1) - 100 207
51 31 16 (2) - 100 202

60 (20) (12) (8) 100 25
72 (4) (16) (4) (4) 100 25

65 25 7 3 (0) 100 1 872
66 22 8 3 1) 100 1 788

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 77 A, 124 A.



Ble uten arbeid på
stedet Loss of
employment

Andre arbeidsfor-
hold Other working
conditions

Familieforhold
Family conditions

Boligforhold
Housing conditions

Bosteds- og miljø-
forhold Environ-
mental conditions

Andre grunner
Other causes

Uoppgitt
Not stated

Alle Economically
active migrants,
total

fOr flytting
before migration
etter flytting
after migration.

fOr flytting ...
etter flytting .

for flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

fOr flytting ...
etter flytting .

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm.
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Tabell 76. Sysselsatte flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter arbeidsreise-
tid fOr og etter flyttingen. Prosent Employed migrants differing in principal cause of
the migration, by time spent travelling to work before and after migration. Percentages

Arbeidsreisetid
Time spent travelling to work

Viktigste
oppgitte grunn
Principal
cause stated

Ca. en Vart- 	Tallet
halv

Ca. ettCa. gn erende	 patime til	 .
kvarter	 time	 fram-	 personer

ca. tre	 Uopp-
eller	 eller mote-	 som

kvarter	 gitt	 I alt
mindre	 mer	 sted	 svarte

Not	 TotalAbt, half
Abt. a	 Abt.	 Noan hour	 stated,	

Number
quarter	 one	 fixed	 of

to abt.	 no
of an	 hour	 place	 respon-

three	 inionop
hour	 or	 of	 dents

uartersqor less	 more	 atten-
of an dancehour

81 (14) (3) (2) 100 91

72 17 (8) (2) (1) 100 126

67 22 8 (3) (0) 100 533
79 14 (3) (3) (1) 100 601

65 23 10 (2) (0) 100 254
56 30 (11) (3) - 100 186

53 33 8 5 (1) 100 508
50 31 14 (4) (1) 100 463

60 29 (7) (4) 100 164
69 19 (9) (3) 100 153

77 17 (4) (2) - 100 318
67 23 (5) (4) (1) 100 255

100 4
100 4

65 25 7 3 (0) 100 1 872
66 22 8 3 (1) 100 I 788

77 A, 124 A.

Tabell 77. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for yrkesaktive husholdningsmedlemmers arbeidsforhold. Prosent Migrants with
different changes in type of residential area, by appraisal as to the consequences the
migration had on working conditions of economically active members of the household.
Percentages

Arbeidsforholdene er blitt:

Bostedet etter flyttingen sammenliknet
med fOr, er: Present place of
residence as compared to previous
place of residence, is:

Tallet påThe working conditions have: personer
som

dår-	 omtrent	 gitt	 I alt
svarte

ligere	 som fOr bedre	 Not	 Total Number of
deterio- not	 improved stated,	 respon-rated	 changed	 no dentsopinion 

Uopp-

mye mer urbanisert much more urbanized 	

litt mer urbanisert somewhat more urbanized 	

like urbanisert equally urbanized 	

litt mindre urbanisert somewhat less ur-
banized 	

mye mindre urbanisert much less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Ali rants total 	

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 45 A.

(3)
	

37
	

56
	

(4)
	

100
	

244

7
	

40
	

49
	

4
	

100
	

716

7
	

43
	

45
	

5
	

100
	

833

12	 48	 36	 4	 100
	

769

13	 50	 32	 (5)	 100
	

300

100
	

32

44	 43	4	 100
	

2 894
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Tabell 78. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for yrkesaktive husholdningsmedlemmers arbeidsforhold. Prosent Migrants diffe-
ring in principal cause of the migration, by appraisal as to the consequences the migration
had on working conditions of economically active members of the household. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Arbeidsforholdene er blitt:
The working conditions have: 

Uoppgittomtrent	 I altdårligere	 Notsom fr bedre	 Totalde tenor- stated,not	 improvedated	 nochanged opinion 

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Ble uten arbeid på stedet Loss of
employment  	 (10)	 28	 56	 (6)	 100	 172

Andre arbeidsforhold Other working
conditions  	 4	 30	 62	 4	 100	 846

Familieforhold Family conditions 	 .  	 11 	 52 	 32 	 (5) 	 100 	 344

Boligforhold Housing conditions  	 10	 61	 26	 (3)	 100	 766

Bosteds- og miljOforhold Environmental
conditions  	 11	 45	 41	 (3)	 100	 225

Andre grunner Other causes  	 11	 40 	 42 	 7 	 100 	 536

Uoppgitt .Vet stated  	 100	 5

Alle Migrants, total 	 9	 44 	 43	 4	 100	 2 894

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 45 A.

Tabell 79. Flyttere i forskjellige inntektsgrupper, etter inntekt etter flyttingen. Prosent Migrants
in different income groups, by income after migration. Percentages

Egen månedlig disponibel inntekt etter flyttingen
Own disposable monthly income after migration 

Egen månedlig	 Uopp- Tallet på
disponibel inntekt	 Ingen	 3000	 gitt
f	 .Or flyttingen	 inn-	 kr .	Not	 I alt 

personer
Under 500- 1000- 1500- 2000- 	 som svarte

Own months	 tekt	 Totalog	 sta-
500	 999	 1499	 1999	 2999	 Number of

disposable income	 No	 over ted,kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 respondents
before migration	 in-	 and	 no

come	 more opi-
nion

Ingen inntekt No income 	 50	 5	 7	 14	 13	 7	 (1)	 (3)

Under 500 kroner  	 16	 22	 16	 16	 16	 (10)	 (1)	 (3)

500 -	 999 kroner  	 18	 (6)	 22	 28	 14	 9	 (1)	 (2)
1 000 - 1 499	 ,, 17	 5	 7	 26	 30	 12	 (1)	 (2)
1 500 - 1 999	 .	 9	 (3)	 (4)	 9	 40	 31	 (3)	 (1)
2 000 - 2 999 	 ,, 	 (3) 	 (2) 	 (1) 	 (4) 	 13 	 57 	 19 	 (1)
3 000 kroner og over and

more  	 (4)	 (2)	 (1)	 (2)	 (7)	 19	 63	 (2)
Uoppgitt Not stated, no
opinion  	 (10) 	 (3) 	 (6) 	 (14) 	 (10) (13) 	 (3) 	 41

Alle Migrants, total  	 18 	 5 	 7 	 14 	 22 	 22 	 8 	 4

Forspalte spm. 144 A. Tabellhode spm. 151 A.

11 Pst.

100 559 19

100 147 5

100 269 9
100 562 20
100 608 21
100 451 16

100 170

100 128 4

100 2 894 100
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Tabell 80. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter inntekt fOr og etter flyt-
tingen. Prosent Migrants differing in principal cause of the migration, by income be-
fore and after migration. Percentages

Viktigste opp-
gitte grunn
Principal cause
stated

Ingen
inn-
tekt
No
in-
come

Tallet på
personer

Uopp-
	3000 	 itt	 I alt som

Under 500- 1000- 1500- 2000- kr. og Lt 	 Total 
svarte

500	 999 1499 1999 2999 over	 Number of
stated,

kr.	 kr. kr.	 kr.	 kr.	 and	 respon-
nomore.opnion 

Egen månedlig disponibel inntekt
Own  disposable monthly income 

Ble uten arbeid
på stedet
Loss of employ-
ment

Andre arbeids-
forhold Other
working condi-
tions

Familieforhold
Family conditions

Boligforhold
Housing condi-
tions

Bosteds- og
milj0forhold
Environmental
conditions

Andre grunner
Other causes

Uoppgitt Not
stated

Alle Migrants,
total

28 (9) (8) 16 14 16 (5) (4) 100 172

15 (2) (6) 16 26 27 (6) (2) 100 172

20 6 9 17 20 17 6 5 100 846
16 4 5 14 22 25 10 4 100 846

16 (3) 9 33 19 11 (4) (5) 100 344
23 (4) 9 16 25 16 (4) (3) 100 344

17 (3) 9 17 25 18 7 4 100 766
20 4 5 11 21 24 11 4 100 766

16 (3) (8) 17 22 25 (6) (3) 100 225
16 (1) (6) 17 21 27 (8) (4) 100 225

22 7 11 19 21 10 5 5 100 536
19 9 12 17 19 15 5 (4) 100 536

100 5
100 5

19 5 9 20 21 16 6 4 100 2 894
18 5 7 14 22 22 8 4 100 2 894

fr flytting
before migration.
etter flytting
after migration .

fr flytting
etter flytting ..

fr flytting ....
etter flytting ..

fr flytting ....
etter flytting ..

fOr flytting ....
etter flytting ..

fr flytting ....
etter flytting ..

for flytting ....
etter flytting ..

for flytting .. • •
etter flyttin • •

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 144 A, 151 A.
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Tabell 81. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens Økonomi. Prosent Migrants with different changes in type of
residential area, by appraisal as to the consequences the migration had on the household
economy. Percentages

Økonomien er blitt:
The economy has: 

	Tallet på
Bostedet etter flyttingen	 personer
sammenliknet med fr, er:	 Uopp-

som
Present place of residence as	 omtrent

	

dar-	 gitt	 I alt
ligere	 som fr bedre	 Not	 svarte

compared to previous place	 Total Nber of
	deterio- not	 improved stated,	 um

of residence, is:	 respon

oEinion

-

	

rated	 changed	 no

-
dents

mye mer urbanisert much more urbanized  	 25	 32

litt mer urbanisert somewhat more urbanized 	

▪ 	

24	 36

like urbanisert equally urbanized  	 25	 39

litt mindre urbanisert somewhat less ur-
banized  	 20	 38

mye mindre urbanisert much less urbanized ..  	 27	 33

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Migrants, total  	23	 37

Forspalte side 16.	 Tabellhode spm. 45 A.

Tabell 82. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens okonomi. Prosent Migrants differing in principal cause of
the migration, by appraisal as to the consequences the migration had on the household
economy. Percentages  

Okonomien er blitt:
The economy has:   Tallet på

personer
som
svarte
Number of
respon-
dents    

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Uopp-
dår-	 omtrent	 gitt	 I alt
ligere	 som for bedre	 Not	 Total
deterio- not	 improved stated,
rated	 changed	 no

opinion

43 (0) 100

39 (1) 100

34 (2) 100

41 (1) 100

37 (3) 100

100

38 2 100

244

716

833

769

300

32

2 894

18 27 54 (1) 100 172

15 30 54 (1) 100 846

20 43 34 (3) 100 344

30 47 22 (1) 100 766

18 41 41 (0) 100 225

33 29 35 (3) 100 536

100 5

23 37 38 100 2 894

Ble uten arbeid på stedet Loss of employment 	

Andre arbeidsforhold Other working conditions

Familieforhold Family conditions 	

Boligforhold Housing conditions 	

Bosteds- og miljOforhold Environmental
conditions 	

Andre grunner Other causes

Uoppgitt Not stated 	

Alle Mi rants total 	

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 45 A.



Ble uten
arbeid
på stedet
Loss of
employment

fOr
flytting
before
migration	 16
etter
flytting
After
migration. (11)

Andre
arbeidsfor-
hold Other
working condi-
tions

fOr
flytting .	 12
etter
flytting 	 9

Familie- 	 fOr
forhold 	 flytting 	 12
Family 	 etter
conditions 	 flytting 	 10

for
Boligforhold flytting 	 5
Housing

etter
conditions

flytting 	 6

Bosteds- og 	 fOr
miljOforhold 	 flytting . 	 (7)
Environmental etter
conditions	 flytting . 	 (5)

Andre 	 fOr
grunner 	 flytting . 	8
Other	 etter
causes	 flytting . 	 6

fOr
Uoppgitt flytting .
Not etter
stated flytting .

Alle
Migrants,
total

fr
flytting .
etter
flyttin 	 8 
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Tabell 83. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter hustype for boligen fOr og etter

flyttingen. Prosent Migrants differing in principal cause of the migration, by type of dwelling

before and after migration. Percentages

Hustype Type of dwelling
Kombi-

Hus 	 nert
med 	 Hus 	 bolig
5-10 	 med 	 og
lei- 	 il 	 for-
lig- eller ret-
heter flere nings-
(ikke lei- bygg
rekke- lig- Combi-
eller heter ned
kjede- Houses resi-
hus) with den-
Houses 11 or tial
with more and
5-10 dwel- busi-
dwel- Zings ness
Zings buiZ-

ding

Van-
Viktigste	 ings-
oppgitte 	 hus
grunn 	 på
Principal	 gårds-
cause 	 bruk
stated 	 Farm

house

Fritt-
ligg-
ende-
ene-
bolig
Single
family
de-
tached
dwel-
ling

Kjede-
hus,

To -tilrekke- 

mannsanns
1; 	 fire-

inkl.

hori-
son-

verti- 
bolig,

t talto- 
manns delt

bolig 
Two-to

::::: 

f

d
de-	 ann: yi

four-

dwel lings

Zing

Bolig
for
felles
hus-
holdning
og
spesial-
bolig
Inter-
nats
and
special --

purpose
dwel-
lings

Annen
hus-

Brak- type
ke Other
Bar- type
racks of

dwel-
ling

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Tallet

Pa
pers-
oner
som
svarte
Number
of
respon-
dents

28 (7) 18

32 (11) 15

39 8 12

31 13 16

39 8 11

33 (6) 25

32 P 17

42 15 15

29 10 12

42 11 16

40 7 11

33 11 17

8 13

35 12 17

(10) (5) (8) (1) (3) 100 172

(12) (5) (5) (1) (2) 100 172

12 5 4 (1) (2) (0) 100 846

15 5 (3) (3) (0) 100 846

9 (5) (5) (1) (3) - 100 344

17 (2) (0) - (3) - 100 344

23 4 (2) (0) 3 (0) 100 766

12 (3) (1) - (1) - 100 766

23 (6) (2) - (1) - 100 225

12 (5) (3) - (3) _ 100 225

10 5 10 (1) (3) (0) 100 536

15 (3) 8 - (2) (0) 100 536

100

100 5

15 5 5 (1) 3 (0) 100 2 894

14 4 3 (0) 2 (0) 100 2 894

(4)

(6)

5

5

(7)

(4)

6

5

10

(3)

5

5

6

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 59 A, 103 A.



	(10)	 17

	

(4)	 19

	

2	 12

	

(2)	 11

	

(1)	 (6)

63 	 (7)	 (1)

69 	 7 	 (0)

70 	 12 	 (1)

64 	 18 	 (2)

63 	 (22) 	 (8)
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Tabell 84. Flyttere i forskjellige handelsfelt fr flyttingen, etter disposisjonsforhold til boligen
fr og etter flyttingen. Prosent Migrants in different trade regions before the migra-
tion, by tenure status before and after migration. Percentages

Handelsfelt fr
flyttingen
Trade region before
migration

Disposisjonsforhold til boligen
Tenure status 

Tjenestebolig,Annet'
	internat 	dis-

 Uopp-
Vanlig eller 	 posi- 	 som

Eier av 	 gitt 	 I alt

	

leie- framleie 	 sjons- 	 svarte
boligen 	 Not	 Total

	for - Employers	 for- 	 Number
Owner-	 stated,

	hold dwelling,	 holdoccupier	Tenant boarding	 Other noopinion

	

house or	 tenure
sub-tenant	 status 

Tallet
på
personer

of
respon-
dents

fr flytting
before migration . 	 19 	 51
etter flytting
after migration  

	
30 	 51

fr flytting  
	

21 	 52
etter flytting  
	

28 	 53

fr flytting  
	

30 	 44
etter flytting  
	

23 	 53

fr flytting  
	

30 	 38
etter flytting  
	

24 	 52

fr flytting 	
etter flytting 	

fr flytting  	 28
etter flyttin  	 22 	 • 50 •

26 4 (0) 100 1 616

17 2 (0) 100 1 616

17 10 (0) 100 625
13 5 (1) 100 625

20 5 (1) 100 349
20 (3) (1) 100 349

26 (5) (1) 100 286
21 (2) (1) 100 286

100 18
100 1$

16 (1) 10Q 2 894
23 (0) 100 2 894

Ostre handelsfelt
Eastern trade region

Vestre handelsfelt
Western trade region

Midtre handelsfelt
Central trade region

Nordre handelsfelt
Nothern trade region

Uoppgitt
Not stated

Alle
Migrants, total 

Tabellhode spm. 61 A.

52

Tabell 85. Flyttere i husholdninger med forskjellig botetthet, etter husholdningens botetthet etter
flyttingen. Prosent Migrants in households with different housing density, by housing
density after migration. Percentages

Botetthet etter flyttingen
Housing density after migration . 	 Tallet på

Bor 	 Bor hverken 	 Bor 	 alt personer
I

svært 	 Bor 	 trangt 	 Bor 	 svært 	 Uoppgitt T 	
som svarte

otal
trangt trangt eller 	 romslig romslig Not	 Number of
Very	 Crowded romslig	 Spacious Very	 stated	 respondents
crowded	 Medium	 spacious

Botetthet fr
flyttingen
Housing density
before migration

Bor svært trangt Very
crowded 	

Bor trangt Crowded 	

Bor hverken trangt eller
romslig Aledium 	

Bor romslig Spacious 	

Bor svært romslig Very
spacious 	

Uoppgitt Not stated 	

IPst.

(2) 100 175 6

(1) 100 485 17

3 100 1 846 63

(3) 100 301 10

100 72 3

100 15 (1)

100 2 894 100Alle Mi rants total .

Forspalte og tabellhode side 12.

13 	 68 	 12 



mindre
deterio-
rated

omtrent
som fr
Not
changed
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Tabell 86. Flyttere med forskjellig endring i type strøk for bostedet, etter husholdningens botett-
het fr og etter flyttingen. Prosent Migrants with different changes in type of residen-
tial area, by housing density of household before and after migration. Percentages

Bostedet etter
flyttingen sammen-
liknet med fr, er:
Present place of
residence as com-
pared to previous
place of residence,
is: 

Botetthet Housing densipy   Tallet på
personer
som

alt
svarteTotal Number of
respon-
dents    

Bor
Bor

hverkensvært Bor	 Bor
trangt

trangt trangt eller	romslig
Very	 Crowded	 Spaciousromsligcrowded Medium

Bor
svært
romslig
Very
spacious

Uopp-
gitt
Not
stated

fOr flytting
mye mer urbanisert before migration
much more urbanized etter flytting

after migration

litt mer urbanisert
somewhat more
urbanized

like urbanisert
equally urbanized

litt mindre ur-
banisert somewhat
less urbanized

mye mindre ur-
banisert much
less urbanized

Uoppgitt Not stated fr flytting ,..
no opinion	 etter flytting .

Alle Migrants,	 fOr flytting ...
total	 e,tter flyt_tinp„,

Forspalte side 16. Tabellhode side

(5) 13 64 13 (5)

(3) 18 73 (5) (1)

7 12 64 14 (3)
(2) 14 70 11 (1)

6 16 63 11 (3)
( 3 ) 13 66 13 (2)

5 22 63 7 (2)
(3) 12 67 12 (2)

10 18 65 (6) (1)
(2) 11 66 16 (2)

(6) (13) 62 (16) (3)
(3) (13) 65 (13) (3)

6 17 63 10 3
13	 T 68 12 1

12.

for flytting ...
etter flytting .

fr flytting ...
etter flytting .

fr flytting ...
etter flytting

fr flytting ...
etter flytting .

100	 244

(0)	 100	 244

(0)	 100	 716
(2) 100	 716

(1)	 100	 833
(3) 100	 833

(1)	 100	 769
4	 100	 769

(0)	 100	 300
(3)	 100	 300

-	 100	 32
(3)	 100	 32

(1)	 100	 2 894
3	 100	 2894

Tabell 87. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens råderett over boligen. Prosent Migrants with different
changes in type of residential area, by appraisal as to the consequences the migration had
on household'sdisposal of the dwelling. Percentages

I alt
Total

Bostedet etter flyttingen
sammenliknet med fr, er:
Present place of residence as
compared to previous place
of residence, is:

Råderetten over boligen er blitt:
The disposal of the dwelling has: 

Uopp-
gitt

improved stated,
no
o inion

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

40 (1) 100 244

39 (2) 100 716

46 (2) 100 833

51 (2) 100 769

60 (3) 100 300

53 (9) 100 32

46 2 100 2 894

mye mer urbanisert much more urbanized  
	

22	 37

litt mer urbanisert somewhat more urbanized  
	

18	 41

like urbanisert equally urbanized  
	

13	 39

litt mindre urbanisert somewhat less ur-
banized  
	

11	 36

mye mindre urbanisert much less urbanized • • •
	 8	 • 	29

Uoppgitt Not stated, no opinion  
	

(6)	 (32)

Alle Mi rants total  
	

14	 38

Fprspalte side 16. Tabellhode spm. 45.



I alt
Totalbedre

improved
ch!irligere
dE • vi orated

omtrent
som for
not changed

Uoppgitt
Not
stated,
no
opinion

Boligstandarden er blitt:
The housing standard has:Bostedet etter flyttingen

sammenliknet med for, er:
Present place of residence as
compared to previous
place of residence, is:

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents
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Tabell 88. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter støyproblem i boligen fOr
og etter flyttingen. Prosent Migrants with different changes in type of residential area,
by noise disturbance in dwelling before and after migration. Percentages

Bostedet etter flyt-
tingen, sammenliknet
med fOr, er:
Present place of
residence as compared
to previous place of
residence, is:

Er det støyproblem i boligen
Is there noise disturbance in the dwelling 	 Tallet på

personer
I alt

Uoppgitt 	Total som svarteJa Nei Not stated,	 Number of
Yes No no opinion	 respondents

fOr flytting
mye mer urbanisert 	 before migration
much more urbanized	 etter flytting

after migration

litt mer urbanisert 	før flytting 	
somewhat more urbanized etter flytting 	

like urbanisert 	 fOr flytting 	
equally urbanized	 etter flytting 	

litt mindre urbanisert 	 fOr flytting 	
somewhat less urbanized etter flytting 	

mye mindre urbanisert 	 fOr flytting 	
much lese urbanized	 etter flytting 	

Uoppgitt 	 for flytting 	
Not stated, no opinion	 etter flytting 	

fOr flytting

Forspalte side 16. Tabellhode side 14.

74 26 - 100 244

58 41 (1) 100 244

76 24 (0) 100 716
67 33 (0) 100 716

71 28 (1) 100 833
76 24 (0) 100 833

59 40 (1) 100 769
81 18 (1) 100 769

43 57 - 100 300
87 13 (0) 100 300

60 40 _ 100 32
66 31 (3) 100 32

65 34 (1) 100 2 894

75 25 (0) 100 2 894
Alle totalMigrants,

etter flytting

Tabell 89. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens boligstandard. Prosent Migrants with different changes in
type of residential area, by appraisalas to the consequences the migration had on housing
standards of household. Percentages

mye mer urbanisert much more
urbanized 	

litt mer urbanisert somewhat
more urbanized 	

like urbanisert equally ur-
banized 	

litt mindre urbanisert somewhat
less urbanized 	

mye mindre urbanisert much less
urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no opinion

Alle Migrants, total

Forspalte side 16. Forspalte spm. 45 A.

30 26 43 (1) 100 244

28 25 46 (1) 100 716

19 24 55 (2) 100 833

19 20 60 (1) 100 769

12 18 67 (3) 100 300

(6) (19) 62 (13) 100 32

21 23 54 2 100 2 894



16 - 19 år years

20 - 24 " ri

25 - 39 " tr.

40 - 54 " II

55- 74 " 	 rl

Alle Mi rants total
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Tabell 90. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for husholdningens boligstandard. Prosent Migrants differing in principal
cause of the migration, by appraisal as to the consequences the migration had on housing
standards of household. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Boligstandarden er blitt:
The housing standard has: 

Uopp-
omtrent 	 gitt 	 I alt

ligere 	 som for bedre 	 Not 	 Total
deterio- not	 improved stated,
rated	 changed	 no

opinion

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Ble uten arbeid på stedet Loss of employment 	20	 23

Andre arbeidsforhold Other working conditions	 24	 28

Familieforhold Family conditions  	 24	 25

Boligforhold Housing conditions  	 13	 14

Bosteds- og miljoforhold Environmental
conditions 	 ,  	 18	 23

Andre grunner Other causes  	 28	 24

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total  	 21	 23

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 45 A.

56 (1) 100

46 (2) 100

49 (2) 100

72 (1) 100

59 - 100

45 (3) 100

100

54 2 100 2

172

846

344

766

225

536

5

894

Tabell 91. Flyttere i forskjellige aldersgrupper, etter vurdering av flyttingens betydning for kon-
takten med slekt og venner. Prosent Migrants in different age groups, by appraisal as to
the consequences the migration had on the possibility of associating with family and
friends. Percentages

Alder Age

Kontakten med slekt og venner er
blitt: The possibility of associating

with family and friends has: 
Uopp-

dår-	 omtrent	 gitt
ligere	 som fr bedre	 Not
deterio- not	 improved stated,
rated	 changed	 no

opinion

I alt
Total

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

21 47 30 (2) 100 336

19 45 35 (1) 100 918

20 42 36 (2) 100 1 244

15 44 38 (3) 100 248

17 42 40 ) 100 148

19 44 35 2 100 2 894

Tabellhode spm. 45 A.
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Tabell 92. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter vurdering av
flyttingens betydning for kontakten med slekt og venner. Prosent Migrants with different
prior knowZegde of the place of destination, by appraisal as to the consequences the migra-
tion had on the possibility of associatingwith family and friends. Percentages

Forhåndskjennskap til
tilflyttingsstedet
Prior knowledge was

Kontakten med slekt og venner er blitt:
The possibility of associating with family

and friends has:
Uoppgitt	 I alt
Not	 Total
stated,
no
o inion

dårligere
deterio-
ated

omtrent
som fOr
not changed

bedre
improved

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

7 38 53 (2) 100 1 212

23 51 25 (1) 100 855

33 47 19 (1) 100 813

100 14

19 44 35 2 100 2 894

45 A.

Godt kjent Good 	

Litt kjent Fair 	

Ikke kjent i det hele tatt No
prior knowledge 	

Uoppgitt Not stated, no opinion

Alle Mipants, total  

Forspalte spm. 40 A. Tabellhode spm.

Tabell 93. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter vurdering av flyttingens betydning for kon-
takten med slekt og venner. Prosent Migrants differing in distance of migration, by
appraisal as to the consequences the migration had on the possibility of associating with
family and friends. Percentages

550

525

372

387

362

661

37

894

Flytteavstand
Distance of migration

Kontakten med slekt og venner er blitt:
The possibility of associating with family

and friends has:
Uoppgitt	 I alt
Not	 Total
stated,
no
o inion

dårligere
deterio-
ated

omtrent
som fOr
not changed

bedre
improved

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Mindre enn to mil	 Less than 20 km 6 73 20 (1) 100

2- 	4 mil 	 abt. 	20- 	40 km . 14 57 27 (2) 100

5 -	 9	 "	 abt.	 50 -	 90 " 18 45 35 (2) 100

10 - 19	 "	 abt.	 100 - 190 " 21 38 40 (1) 100

20 - 49	 "	 abt.	 200 - 490 " 28 25 46 (1) 100

50 mil eller mer 	 abt. 	 500 km or
longer 29 23 46 (2) 100

Uoppgitt 	 Not stated, no opinion 	 100

Alle 	 Migrants, total 	 19 44 35 2 100 2

Forspalte spm. 41 A.	 Tabellhode spm. 45 A.



dår-
ligere
deterio-
rated

omtrent
som fer bedre
not	 improved
changed

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

Ingen barn No children 	

0 - 2 år years 	

3 - 6

7 - 15

lp     

16 år og over and over 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants total 	

Forspalte side 11. Tabellhode spm. 45 A.
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Tabell 94. Flyttere med forskjellig endring i type strek for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for kontakten med slekt og venner. Prosent Migrants with different changes in
type of residential area, by appraisal as to the consequences the migration had on the
possibility of associating with family and friends. Percentages

Bostedet etter flyttingen
sammenliknet med fr, er
Present place of residence
as compared to previous
place of residence, is:

Kontakten med slekt og venner er
blitt: The possibility of associating

with family and friends has: 
Uopp-

dår-	 omtrent	 gitt
ligere	 som for bedre	 Not
deterio- not	 improved stated,
rated	 changed	 no

opinion

I alt
Total

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

mye mer urbanisert much more urbanized 	

litt mer urbanisert somewhat more urbanized 	

like urbanisert equally urbanized 	

litt mindre urbanisert somewhat less ur-
banized 	

mye mindre urbanisert much less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Mi rants, total 	

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 45 A.

18	 47	 33

20	 47	 32

20	 45	 33

19	 41	 39

17	 42	 40

(16)	 (25)	 50

19	 44	 35

(2) 100 244

(1) 100 716

(2) 100 833

(1) 100 769

(1) 100 300

(9) 100 32

2 100 2 894

Tabell 95. Flyttere med yngste hjemmeboende barn i forskjellige aldersgrupper etter flyttingen, etter
vurdering av flyttingens betydning for forholdene for barn. Prosent Migrants differing
in age group of youngest child living at home after migration, by appraisal as to the
consequences the migration had on conditions for children. Percentages

Aldersgruppe for yngste hjemme-
boende barn etter flyttingen
Age group of youngest
child living at home after
migration

Aktivitets- og utfoldelsesmulighetene
for barn er blitt: The possibility of

activity and development
for children has:

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

23 31 33 13 100 1 345

18 28 52 (2) 100 901

13 31 56 (0) 100 414

(12) 36 51 (1) 100 165

(20) 36 35 (9) 100 64

100 4

19 31 43 7 100 2 894
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Tabell 96. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for forholdene for barn. Prosent Migrants with different changes in type of
residential area, by appraisal as to the consequences the migration had on conditions for
children. Percentages

Bostedet etter flyttingen
sammenliknet med fr, er:
Present place of residence
as compared to previous
place of residence, is:

Aktivitets- og utfoldelsesmulighetene for
barn er blitt:

The possibility of activity and development	 Tallet på
for children has: 	alt personerI 

Uoppgitt 	 som svarte
dårligere omtrent 	 Not	 Total Number of

bedredeterio-	 som fr 	stated,	 respondents
roved

rated	 not changed imp	no
opinion 

mye mer urbanisert much more
urbanized 	

litt mer urbanisert somewhat
more urbanized 	

like urbanisert equally
urbanized 	

litt mindre urbanisert some-
what 'less urbanized 	

mye mindre urbanisert much
less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Migrants, total

47 23 24 (6) 100 244

26 33 34 7 100 716

17 39 37 7 100 833

12 30 52 6 100 769

(6) 12 75 (7) 100 300

(15) (19) 53 (13) 100 32

19 31 43 7 100 2 894

Forspalte side lb. Tabellhode spm. 45 A.

Tabell 97. Flyttere med forskjellig endring i type str0k for bostedet, etter vurdering av flyttingens
betydning for servicetilbudet. Prosent Migrants with different changes in type of resi-
dential area, by appraisal as to the consequences the migration had on supply of service.
Percentages

Servicetilbudet er blitt:
Bostedet etter flyttingen 	 The supply of service has: 	Tallet på
sammenliknet med fOr,er: 	 Uoppgitt 	 personer

I altPresent place of residence as	 dårligere omtrent 	 Not	 Total	 som svarte
bedre stated,	 Number ofcompared to previous place	 deterio-	 som Ur

of residence, is:	 rated	 not changed improvedno	respondents
opinion

mye mer urbanisert much more
urbanized ...., 	

litt mer urbanisert somewhat
more urbanized 	

like urbanisert equally
urbanized 	

litt mindre urbanisert 	 some-
what less urbanized 	

mye mindre urbanisert much
less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Migrants, total 	

Forspaite side 16. Tabellhode spm.

(4) 12 84 (0) 100 244

7 24 68 (1) 100 716

24 38 36 (2) 100 833

56 31 12 (1) 100 769

77 15 (6) (2) 100 300

100 32

32 28 38 2 100 2 894

45 A.



	Ble uten arbeid på stedet Loss of employment 	

Andre arbeidsforhold Other working conditions

Familieforhold Family conditions 	

Boligforhold Rousing conditions 	

Bosteds- og miljOforhold Environmental
conditions 	

Andre grunner Other causes 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Mi rants total

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 45 A.

33 24 41 (2) 100 172

31 26 41 (2) 100 846

34 27 37 (2) 100 344

37 33 29 (1) 100 766

36 25 39 (0) 100 225

24 25 49 (2) 100 536

100 5

32 28 38 2 100 2 894

9 9

Tabell 98. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter vurdering av flyttingens
betydning for servicetilbudet. Prosent Migrants differing in principal cause of the
migration, by appraisal as to the consequences the migration had on supply of service.
Percentages

Servicetilbudet er Kitt:	 Tallet på
The suPPLY of service has: personer

U-opp- som
Viktigste oppgitte grunn	 dår-	 omtrent	 gitt	 I alt

svartePrincipal cause stated	 ligere	 som fr bedre	 Not	 Total Number of
deterio- not	 improved stated,	 respon-
rated	 changed	 no	 dents

	--	 opinion 

Tabell 99. Flyttere i forskjellige handelsfelt fOr flyttingen, etter handelsfelt etter flyttingen.
Prosent Migrants from municipalities in different trade regions, by trade region after
migration. Percentages

Handelsfelt etter flyttingen
Trade region after migration 

Ostre	 Vestre Midtre Nordre
handels- handels- handels- handels- Uopp- I alt

gitt Total
Not
stated

(0)

-

Handelsfelt fr flyttingen
Trade region before migration

Ostre handelsfelt Eastern trade region

Vestre handelsfelt Western trade
region 	

Midtre handelsfelt Central trade
region 	

Nordre handelsfelt Northern trade
region 	

Uoppgitt Not stated    

Alle Mi rants total

felt
Eastern
trade
region

felt
Western
trade
region

felt
Central
trade
region

felt
Northern
trade
revion

83 6 6 5

20 70 6 (4)

23 10 61 (5)

30 (7) 14 48

57 20 13

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

100 1 616 55

100 625 22

100 349 12

100 286 10

100 18 (1)

100 2 894 100

--------Fst.
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Tabell 100. Flyttere i forskjellige kommunetyper Ur flyttingen, etter kommunetype etter flyttingen.
Prosent Migrants from different types of municipality, by type of municipality after
migration. Percentages

Kommunetype etter flyttingen
Type of municipality after migration

Industri-
fattige
land-

Blandede
bruks- 	 Blandede

land-
eller 	 tjeneste-
tjeneste- bruks- ytings-

Kommunetype fOr 	 ytings-
	og 	og

Fiskeri- 
Industri- 	

Tallet på
flyttingen 	 kommuner industri- 

kommuner .1
ndustri- Uopp-

Mixed	
kommuner 	 kommuner gitt 

I alt 
personer

Type of	 Agri-	 kommuner som svarte
municipality be-	 cultural	 Fishing- Manu- Mixed	 Not Total Number of
fore migration	 and	 agri-	 municip- facturing service sta-muni	

and	 ted
cip-	

respondents
service	 cultural alities
municip- and	 alities manu-
alities manufac- facturing
with	 turing municip-
insigni- municip- alities
ficant	 alities

manu-
	facuring 

Pst.

Industrifattige landbruks-
eller tjenesteytings-
kommuner Agricultural
and service municipalities
with insignificant manu-
facturing 	

Blandede landbruks- og
industrikommuner Mixed
agricultural and manu-
facturing municipalities  

Fiskerikommuner Fishing
municipalities 	

Industrikommuner Manu-
facturing municipalities .

Blandede tjenesteytings-
og industrikommuner Mixed
service and manufacturing
municipalities  

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants total .

Forspalte og tabellhode side 14.

23 14 (4)

13 20 (3)

(11) (12) 15

10 18 (3)

10 17 3

12 17 4

14 	 45 	

-	

100 	 364 	 13

25	 39	

-	

100	 402	 14

20	 42	

-	

100	 158	 5

26 	 43 	

-	

100 	 483 	 17

16 	 54 	

-	

100 1 474 	 51

100 	 13 	 (0).

19 	 48 	 0 	 100 2 894 100
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Tabell 101. Flyttere i forskjellige grupper for handelsfelt og type strOk for bostedet, etter type
strOk for bostedet etter flyttingen. Prosent Migrants differing in trade region and
type of residential area, by type of residential area after migration. Percentages

Type strOk for bostedet etter flyttingen
Type of residential area after migration

Handelsfelt/
type strOk for
bostedet fOr flyttingen
Trade region/
type of residential area
before migration

Stor by
med
for-
steder

Liten by StOrre by DenselyDensely Densely popu-popu-	 popu- latedla- 	lated (moreted	 (20000- than
2000-	 100000 	 100000
20000 	 in- in-
inhabi- habi- habi-

tants)	 tants)	 tants)
tants)
incl.
su-
burbs

Mindre
tettsted

Spredt- Densely
bygd 	 popu-
spar- lated
selY 	 (200-
poPu- 2000Zated inhabi-

Tallet påUopp-
gitt 	 I alt personer

som svarteNot	 Total
stated	

Number of
respondents

tPst.

ALLE HANDELSFELT ALL TRADE
REGIONS

12

13

9

9

33 31 14

22 33 17

16 30 24

19 30 21

17 31 17

(11) (14) (16)

21 31 18

12 (1) 100

16 (0) 100

17 (0) 100

21 100

23 (1) 100

38 (9) 100

18 (1) 100 	 2

Spredtbygd Sparsely popu-
lated 	

Mindre tettsted (200 -

2000 innb.) Densely popu-
lated (200-2000 in-
habitants) 	

Liten by (2000-20000
innb.) Densely populated
(2000-20000 inhabitants) ....

StOrre by (20000- 100000
innb.) Densely populated
(20000-100000 inhabi-
tants) 	

Stor by (over 100000 innb.)
med forsteder Densely
populated (more than
100000 inhabitants) incl.
suburbs 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Migrants, total 	

553 	 19

831 	 29

648 	 22

302 	 11

504 	 17

56 	 2

894 	 100
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Tabell 101 (forts.). Flyttere i forskjellige grupper for handelsfelt og type strOk for bostedet,
etter type strOk for bostedet etter flyttingen. Prosent Migrants differing
in trade region and type of residential area, by type of residential area
after migration. Percentages

Handelsfelt/type strek
for bostedet fr flyttingen
Trade region/type of residential
area before migration

Type strOk for bostedet etter flyttingen
Type of residential area after migration 

Mindre tett- StOrre by
sted eller 	 (over
liten by 	 20000 	 Uopp-
(200- 	 innb.) 	 gitt

Spredtbygd 20000 innb.) Densely	 Not
Sparsely Densely	 populated stated
populated populated	 (more than

(200-	 20000
20000 in-	 inhabi-
habitants)	 tants)

Tallet på

I alt personer

Total som svarteNumber of
respondents

'Pst.

35 47 17 (1) 100 261 16

16 53 h (0) 100 806 50

16 53 31 (0) 100 531 33

100 18 (1)

19 52 28 (1) 100 1 616 100

25 44 29 (2) 100 136 22

25 49 26 - 100 301 48

22 41 36 (1) 100 158 25

(10) (23) 60 (7) 100 30 5

23 45 31 (1) 100 625 100

40 32 25 (3) 100 89 26

24 47 29 - 100 170 49

(21) 50 29 - 100 85 24

100 5 (1)

27 44 28 1 100 349 100

31 52 (17) - 100 65 23

21 52 25 (2) 100 191 67

(4) (30) 66 - 100 27 (9)

100 3 (1)

22 50 27 (1) 100 286 100

OSTRE HANDELSFELT EASTERN TRADE
REGION

Spredtbygd Spal,cly populated 	

Mindre tettsted ,:dier liten by
(200-20000 innb.) 	 '''nsely popu-
lated (209-20000 inhabitants) 	

StOrre by (over 20000 innb.)
Densely populated (more than
20000 inhabitants)  

Uoppgitt Not stated, no opinion . 	

Alle Migrants from Eastern trade
region, total 	

VESTRE HANDELSFELT WESTERN TRADE
REGION

Spredtbygd 	

Mindre tettsted eller liten by
(200-20000 innb.) 	

StOrre by (over 20000 innb.) 	

Uoppgitt 	

Alle Migrants from Western trade
region, total 	

MIDTRE HANDELSFELT CENTRAL TRADE
REGION

Spredtbygd 	

Mindre tettsted eller liten by
(200-20000 innb.) 	

Større by (over 20000 innb.) 	

Uoppgitt 	

Alle Migrants from Central trade
region, total 	

NORDRE HANDELSFELT NOTHERN TRADE
REGION

Spredtbygd 	

Mindre tettsted eller liten by
(200-20000 innb.) 	

Større by (over 20000 innb.) 	

Uoppgitt 	

Alle Migrants from Northern trade
region, total 	

Forspalte spm. 10 A. Tabellhode spm. 7 A.



38 27 15 8 11

12 38 19 13 18

9 27 32 12 19

9 31 (11) 26 22

9 32 14 (6) 39

21 31 18 11 18

t
i Pst.

	

(1)	 100 1 097	 38

	

(0)	 100	 832	 29

	

(1)	 100	 472	 16

	

(1)	 100	 195	 7

	

(0)	 100	 289	 10
	: 	 100	 9	 (0)

	(1) 	 100 2 894 100

Spredtbygd Sparsely populated ..
Mindre tettsted (200-2000

innb.) Densely populated
(200-2000 inhabitants) 	

Liten by (200-20000 innb.)
Densely populated (2000-

20000 inhabitants) 	
StOrre by (20000-100000 innb.)

Densely populated (20000 -

100000 inhabitants) 	
Stor by(over 100000 innb.).

med forsteder Densely popu-
lated (more than 100000
inhabitants) incl. suburbs 	

	Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Migrants, total 	
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Tabell 102. Flyttere med forskjellig type strOk for bostedet i oppveksten, etter type strOk for bo-
stedet etter flyttingen. Prosent Migrants with different types of residential area while
growing up, by type of residential area after migration. Percentages

Type strek for bostedet etter flyttingen
Type of residential area after migration 

Stor by
med
for-
steder

Mindre Liten by Større by
tettsted Densely Densely	 Tallet på

Type strOk for basted 	Spredt- 
	Densely

o u- Uopp-
i oppveksten	 bygd	 Zated gitt	 I altDensely popu-	 popu-	 personer

popu-	 som svarteType of residential area	 Spar-	 la-	 la-	 (more Not	 Total
Zated	 ted	 ted	 Number ofwhile growing up	 sely (200- 	 (2000- 	 20000- 	 than	 stated respondents

popu- 	 100000
2000 	 20000 	 100000 	 .lated 	 .Inhabi- inhabi- inhabi- "-habi-
tants)	 tants)	 tants) tants)

incl.
su-
burbs

Forspalte spm. 2 A. Tabellhode spm. 7 A.

Tabell 103. Flyttere med forskjellig reisetid til kommunesentret, etter reisetid til kommunesentret
etter flyttingen. Prosent Migrants differing in travelling time to municipal centre, by
travelling time to municipal centre after migration. Percentages

Reisetid til kommunesentret etter flyttingen
Travelling time to municipal centre after

migration
Ca.

Ca. ti
en	 Uopp-	 Tallet

Reisetid til kommune-	 min.	 Ca. en Ca. tre	 .	 .
Ca.	 time	 gitt	 pa personer

sentret fOr flyttingen	 eller	 halv	 kvarter	 I alt
tyveeller Not	 som svarteTravelling time to municipal 	 mindre	 time	 Abt.	 Total
min.	 mer	 sta-	 Number ofcentre before migration	 Abt.	 Abt.	 threeAbt.	 Abt.	 ted,	 respondentsten	 half	 quartertwenty	 one	 nomin. 	 an 	 of anmin.	 hour opi-or	 hour	 hour or	 nionless more

Pst.

100 1 020 35

100 1 071 36

100 493 17

100 131 5

100 162 6

100 17 (1)

100 2 894 100

Ca. ti min. eller mindre Abt.ten
min. or lese  	35	 41 	 16 	 4 	 3 	 (1)

Ca. tyve min Abt. twenty min 	 31 	 44 	 15 	 5 	 4 	 (1)

Ca. en halv time Abt. half an
hour  	 32 	 40 	 18 	 5 	 (4) 	 (i)

Ca. tre kvarter Abt. three
quarter of an hour  	 28 	 36 	 20 	 (11) 	 (4) 	 (1)

Ca. en time eller mer Abt. one
hour or more  	 27	 42	 15 	 (7) 	 (9) 	 -

Uoppgitt Not stated, no opinion 	

Alle Migrants, total 	 32 	 42 	 16 	 5 	 4 	 (1)

Forspalte spm. 68 A. Tabellhode spm. 112 A.
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Tabell 104. Flyttere iforskjellige grupper for kjønn og alder, etter flytteavstand. Prosent
Migrants in different groups of sex and age, by distance of migration. Percentages

Flytteavstand Distance (1 misTation Tallet på
Mindre	 50 mil10-19 20-49	 Uopp-	 personer
enn to 2-4	 5-9	 eller

Kj	 mil	 mil	 gittønn/Alder	 mil	 mil	 mil	
Abt. 	 Abt. 	

mer 	 I alt SQMNot 	 svarteSex/Age 	 Less 	 Abt. Abt. 	 Abt. 	 Total mumber of100- 200- 	 stated,than 	 20-40 50-90 	 500
190 	 490n°
	

respon-
abt.20 km 	 km 	 km or km 	 kw 	 opinion 	 dentekm 	 ion er

Begge kjønn:
Both sexes:

16 - 19 år 	 years 	 13 17 20 18 14 17 (1) 100 336

20 - 24 	 " 	 tr 18 19 12 13 13 23 (2) 100 918

25 - 39 " 21 17 12 12 12 25 (1) 100 1 244

40 - 54 " 18 21 11 14 13 20 (3) 100 248

55 - 	 74 	 " 	 11   , 	 21 20 (12) 18 (12) 16 (1) 100, 148

Alle 	 Migrants, total 	 19 18 13 13 13 23 1 100 2 894

Menn:
Males:

16 - 19 år 	 years 	 (10) (13) 19 21 (18) (18) (1) 100 112

20 - 24 " 	 II
	 . 17 18 12 13 15 24 1 100 363

25 - 39 " 23 16 11 12 13 24 (1) 100 680

40 - 54 " 23 22 (11) (12) (13) 16 (3) 100 137

55 - 74 " 28 (18) (16) (14) (6) (18) - 100 71

Alle 	 Males, total 	 21 17 12 13 13 23 (1) 100 1 363

Kvinner:
Females:

16 - 19 år 	 years 	 15 18 20 16 13 17 (1) 100 224

20 - 24 	 " 	 it 18 20 12 13 12 23 (2) 100 555

25 - 39 " 19 19 13 11 11 26 (1) 100 564

40 - 54 " (13) (18) (12) (17) (13) 24 (3) 100 111

55 - 74 " (16) (21) (9) pl) (18)_ (14) (1) 100 77
Alle 	 Females, total 	 17 19 • 14 14 12 • 23 (1) 100 1 531

Tabellhode spm. 41 A.



50 mil
eller
mer
Abt.
500
km or
ion'er

10-19
mil
Abt.
100-
190
km

20-49
mil
Abs.
200-
490
km
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Tabell 105. Flyttere med forskjellig utdanning, etter flytteavstand. Prosent Migrants differing in
education, by distance of migration. Percentages

- Fl ttea--Z-- m...likrati..2 1_L---
Mindre	 50 mil
enn to 2-4	 5-9	

10-19 20-49
mil	 mil	

eller Uopp-
gitt	 altIUtdanning	 mil	 mil	 mil	 mer

Education 	 Less 	 Abt. 	 Abt. 	 Abt. 	 Abt.
100- 	 200- Abt.
	

Not 	 Total
than	 20-40 50-90	 500	

stated,
190	 490	 no

abt.20 km	 km	 km orkm	 km	 opinionkm	 longer 

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents 

Folkeskolenivå Primary school,
lower stage level 	

Framhaldsskolenivå Continuation
school level 	

Realskolenivå Secondary school,
lower stage level 	 •

Artiumsnivå Secondary School,
upper stage level 	

Hoyere nivå Higher level 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	

22 21 15 18 9 13 (2) 100

19 20 14 13 14 18 (2) 100

18 18 16 15 12 20 (1) 100

19 18 11 12 12 27 (1) 100

19 14 9 10 12 35 (1) 100

100

19 18 13 13 13 23 1 100

252

829

695

637

442

39

2 894

Forspalte side 12. Tabellhode spm. 41 A.

Tabell 106. Flyttere i forskjellige handelsfelt for flyttingen, etter flytteavstand. Prosent
Migrants from municipalities in different trade regions, by distance of migration.
Percentages

Flytteavstand Distance of migration
Mindre
enn to 2-4	 5-9

Handelsfelt fr flyttingen	 mil	 mil	 mil
Trade region before migration	 Less	 Abt.	 Abt.

than	 20-40 50-90
abt.20 km	 km
km  

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

Ostre handelsfelt	 Eastern
trade region 	 24 22 13 14 12 14 (1) 100 1 616

Vestre handelsfelt	 Western
trade region 	 21 16 14 11 13 24 (1) 100 625

Midtre handelsfelt	 Central
trade region 	 (4) 16 18 16 15 30 (1) 100 349

Nordre handelsfelt	 Northern
trade region 	 (3) (4) (5) 15 15 56 (2) 100 286

Uoppgitt	 Not stated 	 (6) (6) (6) 82 100 18

Alle	 Migrants, total 	 19 18 13 13 13 23 1 100 2 894

Tabellhode spm. 45 A.



10-19 20-49
mil	 mil
Abt.	 Abt.
100- 	 200-
190 	 490
km 	 kw

50 mil
eller
mer
Abt.
500
km or
longer

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

I alt
Total

106

Tabell 107. Flyttere med forskjellig type strøk for bostedet før flyttingen, etter flytteavstand.
Prosent Migrants from different types of residential area by distance of migration.
Percentages

172

846

344

766

225

269

267

5

2 894

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Mindre
Type strøk for bostedet før 	 enn to 2-4 	 5-9
flyttingen	 mil	 mil	 mil
Type of residential	 Less	 Abt.	 Abt.
area before migration	 than	 20-40 50-90

abt.20 km	 km
km

Flytteavstand Distance of migration

16 23 15 14 14 17 (1) 100 553

20 17 15 14 12 21 (1) 100 831

17 15 12 15 15 25 (1) 100 648

19 17 12 9 14 27 (2) 100 302

21 19 8 13 9 29 (1) 100 504

41 (16) (11) (7) (7) (13) (5) 100 56

19 18 13 13 13 23 1 100 2 894

Tabell 108. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter flytteavstand. Prosent
Migrants differing in principal cause of the migration, by distance of migration.
Percentages

Spredtbygd Sparsely populated.

Mindre tettsted (200-2000
innb.) Densely populated
(200-2000 inhabitants) 	

Liten by (2000-20000 innb.)
Densely populated (2000-

20000 inhabitants) 	

Større by (20000- 100000
innb.) Densely populated
(20000-100000 inhabitants) . 	

Stor by (over 100000 innb.)
med forsteder Densely popu-
lated (more than 100000)

	inhabitants incl. suburbs ... 	

Uoppgitt Not stated, no opinion

Alle Wgrants, total  

Forspalte spm. 10 A. Tabellhode spm. 41 A.

I alt
Total

Mindre
enn to 2 -4	 5-9
mil	 mil	 mil
Less	 Abt.	 Abt.
than	 20-40 50-90
abt.20 km	 km
km

10-19 20-49
mil	 mil
Abt.	 Abt.
100-	 200-
190	 490
km	 km

50 mil
eller
mer
Abt.
500
km or
longer

Uopp-
gitt
Not
stated,
no
opinion

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

ytteavstand Distance of migration

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Ble uten arbeid på stedet
Loss of employment 	 (4) (11) 20 17 17 30 (1) 100

Andre arbeidsforhold	 Other
working conditions 	 9 14 15 17 16 28 (1) 100

Familieforhold	 Family condi-
tions 	 25 22 11 13 9 18 (2) 100

Boligforhold	 Housing condi-
tions 	 44 29 10 6 4 6 (1) 100

Bosteds- og miljøforhold
Environmental conditions 	 11 17 12 16 16 26 (2) 100

Utdanningsforhold	 Educational
conditions 	 (3) 9 13 14 19 41 (1) 100

Andre grunner	 Other causes .. 	 (7) 9 12 16 18 36 (Z) 100

Uoppgitt
Not stated 	 100

Alle	 Migrants, total 	 19 18 13 13 13 23 1 100

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode spm. 41 A.



31
25
23
23
29

13
9
7

(8)
(10)

years .
If

ff

ff

ff

Begge kjønn:
Both sexes:

16 - 19 år
20 - 24
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

25Alle Migrants, total. 	8

years .

G.

O. •

16 - 19 år
20 - 24
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

(11) 33

	

9 	 26

	

7 	 23
(6) 23
(7) 35

8 25

14
9
7

(10)
(13)

30
24
23
23

(23)

years
If

9 24

Menn: Males:

Alle Males, total ...

Kvinner:
Females:

16 - 19 år
20 - 24
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

Alle Females, total .

Tabellhode side 16.
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Tabell 109. Flyttere i forskjellige grupper for kjønn og alder, etter endring i type strøk for bo-
stedet. Prosent Migrants in different groups of sex and age, by change in type of resi-
dential area. Percentages

Kjønn/Alder
Sex/Age

Tallet på

litt mer 	 littmindre mye mindre Uopp- I alt
personer

mye mer 	 like
urbanisert 	 urbanisert urbanisert gitt 	Total

som svarte
urbanisert	 urbanisert 	 Number of

somewhat	 somewhat much	 Arot sta-
much more	 equally	 respondentsmore	 less	 less	 ted, no
urbanized	 urbanized	 .urbanized	 urbanized urbanized opinion

Bostedet etter flyttingen sammenliknet med for, er:
Present place of residence as compared to previous

lace o residence is:

27
30
29
29
25

19
25
29
29
26

9
10
11
11

(10)

(1 )

(1)
(1)

100
100
100
100
100

336
918

1 244
248
148

29 27 10 1 100 2 894

27 19 (10) - 100 112
30 24 9 (2) 100 363
29 29 10 (2) 100 680
27 29 (15) - 100 137
27 (22) (9) - 100 71

29 27 10 (1) 100 1 363

26 19 (9) (2) 100 224
30 26 10 (1) 100 555
28 29 12 (1) 100 564
33 29 (5) 100 111

(23) 29 (12) 100 77

29 27 10 (1) 100 1 531

Tabell 110. Flyttere i forskjellige handelsfelt før flyttingen, etter endring i type strøk for bo-
stedet. Prosent Migrants from municipalities in different trade regions, by change in
type of residential area. Percentages

Handelsfelt før
flyttingen
Trade region before
the migration

Bostedet etter flyttingen sammenliknet med for, er:
Present place of residence as compared to previous

place of residence, is: 
litt mer 	 litt mindre 	 Uopp- I altmye mer 	 like 	 mye mindre
urbanisert 	 urbanisert 	 gitt Totalurbanisert 	 urbanisert 	 urbanisertsomewhat	 somewhat	 much less Not sta-much more	 equally

less	 ted, nourbanized more	urbanized	
u
rbanizedurbanized opinion

29 27 13 (1) 100 1 616

27 27 9 (1) 100 625

29 25 11 (2) 100 349

32 23 (1) (1) 100 286

100 18

29 27 10 1 100 2 894

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

urbanized

Ostre handelsfelt
Eastern trade region

	
7
	

23

Vestre handelsfelt
Western trade region

	
11
	

25

Midtre handelsfelt
Central trade region

	
12
	

21

Nordre handelsfelt
Northern trade region	 35

Uoppgitt Not stated

Alle Migrants,
total  
	

8 	 25

Tabellhode side 16.
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Tabell 111. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter endring i type strOk for bostedet. Prosent
Migrants differing in distance of migration, by change in type of residential area.
Percentages

Flytteavstand
Distance of migration

Bostedet etter flyttingen sammenliknet
med fOr, er:

Present place of residence as compared to
previous place of residence, is:

littitt

like 	

Tallet på
mye	 myemer	 mindre	 personer
mer	 mindre Uopp-	 I alt
urbani- urbani-
	 urbani-

i
sert

urban- urbani- gitt 	 Total

some- 	

som svarte
sert

sert	 sert	 sert	 Not	
Number of

much	 some-
what	

much	 stated,	
respondents

what	 equa
more	

lly
lessur-	 nomoreur-	 banized less	ur-	 opinion

ur-	 ur-banized banized	 banized banized
	- 

Mindre enn to mil 	 Less than abt.
20 km  	 8 24 32 25 10 (1) 100 550

2 - 	 4 mil 	 4bt.	 20 -	 40 km  	 10 22 29 22 16 (1) 100 525

5 - 	 9 	 " 	 " 	 50 - 	 90 	 "  	 11 22 30 27 8 (2) 100 372

10 - 19 	 " 	 " 	 100 - 190 	 "  	 9 28 26 28 9 (0) 100 387

20 - 49 	 " 	 " 	 200 - 490 	 "  	 (6) 30 26 28 8 (2) 100 362

50 mil eller mer Abt. 500 km or
longer  	 7 26 29 28 9 (1) 100 661

Uoppgitt	 Not stated, no opinion 	 100 37

Alle	 Migrants, total  	 8 25 29 27 10 1 100 2 894

Forspalte spm. 	 41 A. 	 Tabellhode side 16.

Tabell 112. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, etter endring i type strOk for
bostedet. Prosent Migrants differing in principal cause of the migration, by change in
type of residential area. Percentages

Viktigste oppgitte grunn
Principal cause stated

Bostedet etter flyttingen sammenliknet
med før, er:

Present place of residence as compared to
Eus_place of residence, is:

litt	 litt
mindre mye	

Tallet på
mye mer	 , personer
mer	 like	 mindre Uopp-	 I alt

urbani- urbani- som svarte
serturbani-

sert	
urbani- urbani- gitt	 Total
sert	 sert	

Number of
sert
much	 what	

some-	 Notsome- much	 stated,	 respondents

more	
equally what

lessmore	 less	 nour-
ur-	 banized	 ur-	 opinionur-	 ur-
banized banized	 banized banized

Ble uten arbeid på stedet Loss of
employment  	 (6)	 23

Andre arbeidsforhold Other
working conditions  	 10	 28

Familieforhold Family conditions 	 7	 23

Boligforhold Housing conditions  	6	 19

Bosteds- og miljøforhold Environ-
mental conditions  	 (8)	 21

Andre grunner Other causes  	 11	 31

Uoppgitt Not stated . . 	

Alle MiFans, total  • 	8	 25

Forspalte spm. 26 A, 27 A. Tabellhode side 16.

35 24 (11) (1)

29 25 6 (2)

28 29 12 (1)

30 29 14 (2)

21 30 19 (1)

27 23 7 (1)

.

29 27 10 1

100 	 172

100 	 846

100 	 344

100 	 766

100 	 225

100 	 536

100 	 5

100 	 2 894



(16) 100

10 100

(11) (1) 100

(10) (0) 100

100

10 0 100

57

444

148

1 233

9

1 891
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Tabell 113. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for yrkesaktive husholdnings-
medlemmers arbeidsforhold, etter om 4e tror de kommer til å flytte igjen. Prosent
Migrants differing in appraisal as to the consequences the migration had on working condi-
tions of economically active members of the household, by possibility of future move.
Percentages

Mener flyttingen
har fOrt til at
The working
conditions have:

Helt-	Vet 	 Ant4elig .	 Uopp- I alt
Helt	 sikkert

	

Antakelig ikke	 ikke	 gitt Total
sikkert	 ikke	Probably No	 Probably 	 NotDefinitely 	 Definitelyopinion not

not 	
stated

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Tror de komme til i flytte
5q.ieve th,e+y will move again

arbeidsforholdene er blitt
dårligere deteriorated 	

arbeidsforholdene er omtrent
som fOr not changed 	

arbeidsforholdene er blitt
bedre improved 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Mi rants total

	41 	 18 	 18 	 15

	

35 	 19 	 16 	 18

	

36 	 21	 19 	 16

	

50 	 (16) 	 (10) 	 (9)

	

6 	0	 17 	 17

(8) (0) 100 253

12 (0) 100 1 265

8 (0) 100 1 250

(13) (2) 109 126

10 0 100 2 894

Forspalte spm. 45 A. Tabellhode spm. 54 A.

Tabell 114, Yrkesaktive flyttere i forskjellige 11,ringer fOr flyttingen, etter om de tror de kommer til
å flytte igjen, Prosent Economically active migrants in different industries before the
migration, by possibility of future move. Percentages

Trop 4e kommer til 	 flytte 	 Tallet P
Believe th9 will move again 	personer

. Helt 	 som

	

Vet 	 Antak 	 sikkertellg sc--ert 	uoPP- 1 a l t  svarteHelt 
	Antakelig ikke 	 ikke 	 gitt Total

sikkert 	 ikke 	 Number of

stated

	

Probably No	 Probably	 NotDefinitely	 Definitely 	respon-opinion not	 - not	 dents

Næring fr flyttingen
Industry before migration

Jordbruk, skogbruk, fiske
og fangst Agriculture,
forestry, fishing and hunting.	 40	 (12)	 (16)	 (16)

Bergverksdrift, industri,
kraft- og vannforsyning
Mining, quarrying, manu-
facturing electricity, gap and
water supply  	25	 23 	 21 	 21

Bygge- og anleggsvirksomhet
Construction  	 29 	 18, 	 19 	 22

Handel, transport og annen
tjenesteyting Trade, transport
and other services  	 39	 20	 16	 15

Uoppgitt Not stated 	

Alle Economically active
ml, rants total  	 35	 20	 l	 17

Forspalte spm. 73 A og 87 A. Tabellhode spm, 54 A.



Okonomien er blitt dårligere
deteriorated 	

Økonomien er omtrent som fr
not changed 	

Økonomien er blitt bedre
improved 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle MI: rants total 	

22 14 17 8 (0) 100 677

17 18 19 13 (0) 100 1.062

21 19 14 8 (0) 100 1 109

(13) (13) (13) (17) (4) 100 46

20 17 17 10 0 100 2 894

39

33

38

40

36

110

Tabell 115. Yrkesaktive flyttere som har/ikke har vært arbeidsledige siste to år fr flyttingen,
etter om de tror de kommer til a flytte igjen. Prosent Economically active migrants
who have/have not been unemployed during the two years preceding the
migration, by possibility of future move. Percentages

Arbeidsledighet siste to
år fOr flyttingen
Unemployment during the
two years preceding
migration

I alt
Total

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move adain 

	Vet 	 Antakellg	 Uopp-
sikkertHelt

	Antakelig ikke	 ikke	 gitt
sikkert
Definitely	Probably No	 Probably ikke 	Not

opinion not	 - statednot

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Har vært arbeidsledig Have
been unemployed 	

Har ikke vært arbeidsledig
Have not been unemployed 	

Uoppgitt Not stated 	

Alle Migrants, total 	

36 25 • 18 (13) (8) - 100 158

35 20 18 17 10 (0) 100 1 730

100 3

35 20 18 17 10 (0) 100 1 891

Forspalte side 11.	 Tabellhode spm. 54 A.

Tabell 116. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for husholdningens Okonomi,
etter om de tror de kommer til å flytte igjen. Prosent Migrants differing in appraisal
as to the consequences the migration had on the household economy, by possibility of
future move. Percentages

Mener flyttingen
har fOrt til at:
The household economy has:

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move again 

Helt

	

Vet	 Antakelig
sikkert

	Uopp-
Helt 

	

Antakelig ikke	 ikke
ikke	

gitt
sikkert 	No 	 ProbablyDefinitely Probably 	Definitely Not

- statedopinion not 
not

I alt
Total

Tallet pa
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

Forspalte spm. 45 A. Tabellhode spm. 54 A.
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Tabell 117. Flyttere med forskjellig vurdering av flyttingens betydning for husholdningens bolig-
standard, etter QM de tror de kommer til å flytte igjen. Prosent Migrants differing in
appraisal as to the consequences the migration had on the housing standard of the house-
hold, by possibility of future move. Percentages

Mener flyttingen
har fOrt til at:
The housing
standard has:

Tror de kommer til A flytte	 Tallet på
Believe they will move again 	personer

	

'	 Helt

	

Vet	 Antakelig	 Uopp- / 
al .. som

4.Helt	 sikkert	 svarte
	Antakelig ikke	 ikke	 gitt Total

sikkert	 ikke	 Number of

	

Probably No 	 ProbablyDefinitely 	 Definitely Not 	respon-	opinion not	 dstatenot 	 dents

boligstandarden er blitt
dårligere deteriorated ....	 51 	 18

boligstandarden er omtrent
som for not changed  

	
39 	 21

boligstandarden er blitt
bedre improved  

	
30 	 20

Uoppgitt Not stated, no
opinion  	 44	 (8)

Alle , Migrants, totaZ  	 36	 20

Forspalte spm. 45 A. Tabellhode spm. 54 A.

14 12 5 (0) 100 608

16 14 10 (0) 100 653

18 20 12 (0) 160 1 585

(19) (10)_ (13) (6) 100 48

17 17 10 (0) 100 2 894

Tabell 118. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, etter om de
tror de kommer til å flytte igjen. Prosent Migrants differing in appraisal as to over-
all change in living conditions of household, by possibility of future move. Percentages

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move vain 

Mener at husholdningenHelt

	

Vet 	 Antakelig 	 Uopp- I alt somstort sett har det: 	 Helt sikkert 	 svarte
	Antakelig ikke	 ikke 	 gitt TotalThe living conditions have: 	 sikkert 	 ikke	 Number of

	

Probably No	 Probably	 Not
Definitely	 Definitelu	 respon-opinion not	 - statednot	 dents

Tallet på
personer

dårligere enn fOr flyttingen
deteriorated 	

omtrent som fr flyttingen
not changed ., 	

bedre enn fOr flyttingen
improved 	

61 	 (12) 	 (13)

41 	 19 	 17

32 	 20 	 17

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Mivrants, total ... 000 	 36	 20	 17

Forspalte spm. 48 A. Tabellhode spm. 54 A.

(10) (3) (1) 100

15 8 (0) 100

18 13 (0) 100

100

17 10 (0) 100

142

1 060

1 672

20

2 894
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Tabell 119. Flyttere med forskjellig flytteavstand, etter om de tror de kommer til å flytte igjen.
Prosent Migrants differing in distance of migration, by possibility of future move.
Percentages

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move vain 

Helt	 somFlytteavstand	 Vet	 Antakelig	 Uopp- I alt
Helt	 sikkertDistance of migration
sikkert	

Antakelig ikke	 ikke
ikke	

gitt Total Number of
	Probably No	 Probably	 NotDefinitely	 Definitely	 respon-

opinion not	 stated
not	 dents

Mindre enn to mil	 Less
than abt.20 km  	 35 19 17 16 13 100 550

2- 4 mil Abt. 20- 40 km .	 32 19 16 19 14 (0) 100 525
5- 9	 "	 Abt. 50- 90 "	 .	 32 19 18 17 14 100 372

10-19	 "	 Abt.100-190 "	 .	 34 20 22 18 6 100 387
20-49	 "	 Abt.200-490 "  	 39 19 16 18 7 (1) 100 362
50 mil eller mer	 500 km
or longer  	 45 20 15 13 7 100 661

	

Uoppgitt	 Not stated, no

	

opinion 	 100 37

Alle	 Migrants, total  	 36 20 17 17 10 (0) _100 2 894

Forspalte spm. 41 A.	 Tabellhode spm. 54 A.

Tabell 120. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet, etter-om de tror de kommer
til å flytte igjen. Prosent Migrants with different changes in type of residential
area, by possibility of future move. Percentages

Tallet på
personer

Uopp- I alt
gitt Total
Not
stated

Bostedet etter flyttingen
sammenliknet med fOr flyt-
tingen, er: Present place of
residence as compared to
previous place of residence,
is:

Tror de kommer til A flytte
Believe they will move again

Helt
Helt	 Vet	 Antakelig

	

Antakelig ikke	 ikke	
sikkert
ikkesikkert Pr

	

Definitely Probably No	 obably
DefinitelyOpinion not not

Tallet på
personer
som
svarte
Number of
respon-
dents

mye mer urbanisert much
more urbanized 	

litt mer urbanisert some-
what more urbanized 	

like urbanisert equally
urbanizeci 	

litt mindre urbanisert
somewhat less urbanized ....

mye mindre urbanisert much
less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Migrants, total 	 36	 20

Forspalte side 16. Tabellhode spm. 54 A.

15 12 (7)

17 16 7 (0)

18 17 9 (0)

18 16 15 (1)

13 21 14 (0)

17 17 10 (0)

42	 24

41	 19

36	 20

33	 17

30	 22

100	 244

100
	

716

100
	

833

100
	

769

100
	

300

100	 32

100	 2 894

Tabell 121. Flyttere med forskjellig forhåndskjennskap til tilflyttingsstedet, etter om de tror de
kommer til å flytte igjen. Prosent Migrants with different prior knowledge of place of
destination, by possibility of future move. Percentages

Uopp-
gitt
Not
stated

Forhåndskjenn-
skap til til-
flyttingsstedet
Prior kno2ledge was

Vet
Antakelig ikke

sikkert
Definitely Probably No

opinion

Helt
Antakelig

sikkert
ikke

ikkeProbably
Definitelynot not

Tallet på
personer

s°mI alt 
svarteTotal Number of
respon-
dents

Tror de kommer til A flytte
Believe they will move again

Helt

Godt kjent Good 	

Litt kjent Fair 	

Ikke kjent i det hele tatt
No prior knowledge 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Migrants, total 	

Forspalte spm. 40 A. Tabellhode spm. 54 A.

17 20 14 (0)

19 15 8 (0)

15 13 7 (0)

17 17 10 (0)

100	 1 212

100	 855

100	 813

100	 14

100	 2 894

30	 19

37	 21

45	 20

36	 20



(1)

(I)

(1)

(4)

(4)

(3)

(2)

(1)
(5)

36	 (4)

30 	 5

15 	 (4)

18 	 19 	 19

26 	 16 	 18

49 	 13 	 15

55	 12 	 9

100 	 115 	 7

100 	 503 	 31

100 	 175 	 11

100 	 378 	 23

(19)
22

38 	 (19)
1$ 	 14

(19) 	 -	 100
35 	 (1) 	 100

: 	 100

	95 	 6

	

350 	 22

	

3 	 (0)

3 	 23 	 4
	

34	 15 
	

20 	 (1) 	 100 1 619 100
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Tabell 122. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, og som tror de kommer til A
flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent Migrants differing in principal
cause of migration, and who believethey will move again, by cause of future move.
Percentages

00pgitE grunn ti), vldereflytting
Stated cause of future move 

Uopp-
Andre 	 Bosteds-

gitt
arbeids- Familie7 Bo1ig -r og miljO-Andre

forhold forhold forhold grun- sta-Family Housing Environ- ner ted,condi7 condi- mental Other
tione 	 tions condi- causes 

no
opi-,tions nion

Viktigste opp-
gitte grunn
Principal cause
stated

T
Blir uten
arbeid på
stedet
Expected
loss of
employ-
ment

forhold
Other
working
cond7:, -
tions

Tallet på
personer

I alt
Total som svarteNumber of

respondents

Pst.

Ble uten arbeid på stedet
Loss of employment 	

Andre arbeidsforhold
Other working conditions

Familieforhold Family
conditions 	

Boligforhold Housing
conditions 	

Bosteds- og miljOforhol4
Environmental conditions

Andre grunner Other causes
Uoppgitt Not stated  

Alle Future migrants,
total 	

Forspalte spm. 26 A og 27 A. Tabellhode spm. 56 A T

Tabell 123, Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, og som tror de kommer
flytte igjen, etter grunn 'til videreflytting. Prosent Migrants with different causes
their choice of destination, and who believe they will move again, by cause of future
move. Percentages

til
of

Oppgitt grunn til valg
av tilflyttingssted
Stated cause of the
choice of destination

Stated cause of future move 
Bosteds-

Bolig- miljo_
forhold

forholdHousing Environ-
c°° '- mentaltions conch-

tions

Blir uten Andre
arbeid på arbeids- Familie-
stede t 	 forhold forhold
Expected Other Family
toss of working condii,-
employ- condi- tions
ment tions

Andre
grun-
ner
Other
causes

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted,
no
opi-
nion

Tallet på
personer

I alt
Total som svarte

Number of
respondents

Eneste eller nærmestestedet
med brukbare bolig-T,
arbeids- eller skoletil-
bud The only or nearest
place with acceptable
housing, schools or
work 	

Bedre bolig-, arbeids- eller
skoletilbud her enn agdre
steder Better housing,
schools or work than in
other places 	

Boerfaring fra stedet, kon-
taktmuligheter, kultur-
og serviceforhold, kli-
matiske og andre bosteds-
forhold Lived here before,
possibility of associa-
ting with friends and
family, service and cultu,
ral facilities, climatic
and other environmental
conditions 	

Rene tilfeldigheter, beord-
ring eller forflytting
Mere coincidences or
transfer  

Andre grunner Other causes
Uoppgitt Not stated  
Alle Future migrants,

total 	 • • •

(3) 	 19 	 (2)
	

44 	 14 	 17
	

(1) 100 	 473

(3) 	 23 	 (3)
	

30 	 16 	 24
	

(1) 100 	 335

( ) 	 21 	 7
	

37 	 12 	 20 	 (0) 100 	 421

(5) 	 36
	

(3)
	

20 	 18 	 17 	 (1) 100 	 218
(3) 	 23
	

(7)
	

27 	 20 	 20 	 -	 100 	 152

	

100 	 20

3 	 23
	

4 	 34 	 15 	 20 	 (1) 100 	 1 619
Forspalte spm. 37 A. Tabellhode spm. 56 A.



Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, og som tror
de kommer til å flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent Migrants differing
in appraisal as to overall change in living conditions of household, and who believe they
will move again, by cause of future move. Percentages

Tabell 124.

3

4

(1)

3

bedre enn fr flyttingen
improved 	

omtrent som fr flyttingen
not changed 	

dårligere enn fr
flyttingen deteriorated 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Future migrants,
total 	

spm.Forspalte spm. 48 A. Tabellhode

Andre
grun-
ner
Other
causes

Bolig-
forhold
Housing
condi-
tions

Bosteds-
og
milj0-
forhold
Environ-
mental
condi-
tions

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Uopp-
gitt
Not	 I alt
sta- Total
ted,
no
opi-
nion

Viktigste forandring
til det dårligere
Main turn to
the worse

Blir uten Andre
arbeid på arbeids- Familie-
stedet	 forhold forhold
Expected Other Family
loss of worki,ng condi-
employ- condi- tions
ment tions

(2)
Arbeidsforhold Working
conditions 	

3
Alle Future migrants,
total 	

Forspalte side 21. Tabellhode
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Mener at husholdningen
stort sett har det:
The living
conditions have:

Blir uten
arbeid på
stedet
Expected
loss of
employ-
ment

forhold forhold
Other Family
working condi-
condi- tions
tions

miljø-
forhold 

forhold 
grun-

Housing	 nerEnviron-condi-	 Other

co ndi-tions	 causes

Uopp-
gitt
Not	 I alt
sta- Total
ted,
no
opi-
nion

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Oppgitt grunn til videreflytting
Stated cause of _future move 

Bosteds-Andre
arbeids- Familie- Bolig-	

•
	 Andre

mental

tions

22 5 37 15 17 (1) 100 861

25 (3) 32 14 21 (1) 100 640

24 (3) 27 (18) 27 100 105

100 13

23 34 15 20 (1) 100 1 619

56 A.

Tabell 125. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste forandringen til det dårligere, og
som tror de kommer til a flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent Migrants
differing in appraisal as to the main deterioration, and who believe they will move again,
by cause of future move. Percentages

Oppgitt grunn til videreflytting
Stated cause of future move

Arbeidsreise Journey to
work 	

Økonomi Finances 	

Boligforhold Housing
conditions 	

Kultur- og servicetilbud 	
Service and cultural
facilities 	

Andre forhold Other
conditions 	

Ingen forhold forverret
No deterioration 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

43 (4) (23) (14) (14) 100 49

24 (7) 41 (7) 19 (1) 100 166

24 (2) 33 15 21 (1) 100 185.

12 (3) 55 13 15 (0) 100 236

27 7 27 16 16 (1) 100 207

24 (4) 26 20 22 (0) 100 537

21 (5) 39 (9) 21 (2) 100 194

100 45

23 34 15 20 (1) 100 1 619

spm. 56 A.

(2)

6

(4)

(3)



(4) 	 25

(4) 	 30

(3) 	 22

(3) 	 22

(2) 	 (11)

29 	 (14) 	 19 	 (1) 	 100 	 155

30 	 12	 19 	 (0) 	 100 	 387

39 	 14 	 18 	 (1) 	 100 	 467

32 	 14 	 23 	 (1) 	 100 	 427

41 	 26 	 17
	

- 	

100 	 162

(8)

(5)

(3)

(5)

(3)

100 	 21

115

Tabell 126. Flyttere med forskjellig vurdering av den viktigste foran4ringen til det bedre, og som
tror de kommer til å flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent Migrants
differing in appraisal as to the main improvement, and who believe they will move again,
by cause of future move. Percentages

Oppgitt grunn til videreflytting
Stated cause of future move, 	 ._ 

Bosteds-	 Uopp-
Blir uten Andre	 Tallet på

Viktigste forandring	 gitt
arbeid på arbeids- Familie- Boli 	 (:)g-	 .	 An 	 personer

til det bedre	 mili0-	 Not	 I alt
stedet	 forhold forhold forhold	 gr	 Totalu 	an-	 som svarte

Main in- 	forhold
ner	

st -

Expected Other 	 Family Housing 	 Number of
provement 	 Environ- 	 ted,

loss of working condi- condi- 	 Other 	 respondents
mental 	 no 	 •

employ- condi- tions 	 tions 	 causes
condi-

ment 	 tions tions 	 nion

Arbeidsforhold Working
conditions 	

Arbeidsreise Journey to
work 	

Økonomi Finances 	

Boligforhold Housing
conditions 	

Kultur- og servicetilbud
Service and cultural
facilities 	

Andre forhold Other
conditions . . ... ,...., 	

Ingen forhold forbedret
No improvement ....„ 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

(2) 22
	

(8) 	 30 	 16 	 21 	 (1) 100 	 241

(5)
	

(12) 	 (2) 	 43 	 (21) 	 (17)
	

- 	

100 	 82

(4)
	

26 	 (4) 	 24 	 17 	 25
	 - 	 100 	 214

(4) 	 24 	 (3) 	 37 	 17 	 14 	 (1) 100 	 377

(4) 	 22
	

(1) 	 30 	 (15 ) 	27	 (1) 100 	 115

(3) 24
	

5 	 37 	 12 	 19 	 (0) 100 	 560

: 	 100 	 30 

Alle Future migrants,
total ,  	 3 	 23 4 34 	 , 15 	 20 	 100 	 1- 019   

Forspalte side 21. Tabellhode spm, 56 A.  

Tabell 127. Flyttere med forskjellig endring i type strOk for bostedet og som tror de kommer til
flytte igjen, etter grunn til videreflytting. Prosent Migrants with different changes
in type of residential area, and Qho believe they will move again, by cause of future
move. Percentages

Oppgitt grunn 0,1 videreflytting

Bostedet etter flyttingen  	
Stated cause of future move

Bosteds-

forhold

	

Boliv
milj-
	

Uopp-
Tallet på

gittAndre

Housing

Not 	 I alt personersom svarte

condir- Environ- 

grum-
ner 	

sta- Total

respondents
Number of

	

condi- 	

ted,

	

tions

	 Other

nion

no
opl-tions mental causes 	 .

sammenliknet med
fOr flyttingen, er:
Present place of resi-
dence as compared to
previous place of
residence, is:

Blir uten Andre
arbeid på arbeids- Familie-
stedet 	 forhold forhold
Expected Other Family
loss of working condi-
employ- condi- tions
ment tions

mye mer urbanisert much
more urbanized 	

litt mer urbanisert some-
what more urbanized 	

like urbanisert equally
urbanized 	

litt mindre urbanisert
somewhat less urbanized ..

mye mindre prbanisert
much less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion    

Alle Future migrants,
total 	 , 	 3 	23,
Forspalte side 16. Tabpllhode spm. 56 A.

34 	 • 15 	 20 	 (1) 	 100 	 1 61,9



Tallet

på
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

I alt
Total
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Tabell 128. Flyttere med forskjellig viktigste grunn til flyttingen, og som ikke tror de kommer til
flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent Migrants differing in principal
cause of the migration, and who believe they will not move again, by cause of staying.
Percentages

Oppgitt grunn til a bli boende Stated cause of stayinv 
Har inve-	 Generelt

Sterk	 stert,	
Har

Bo-	 tilfreds
trygt

til-	 har eller	 steds- med å
og

knyt- får	 og	 bo på
godt	 Uopp-

ning	 eiendommiljo- stedetarbeid	 Andre gittViktigste oppgitte grunn	 til	 på stedet	 for-	 Satis-
Principal cause stated 	 stedet Have 	

på
hold fied 	 grunner Not

stedet	 Other stated,Strong- invested,	 Envi- withHave a	 causes noly att- have or	 ron- livinggood	 opinionached will get fob in mental in the
to the real pro-	 condi- place,the
place perty in	 tions unspeci-place

the lace	 fied

(27) (3) (7) - (10) 100 30

35 (6) 15 (3) (9) 100 •	 186

(14) (5) (14) (5) (11) 100 111

(8) 9 19 (4) (8) 100 245

(14) (13) 26 - (5) 100 92

(12) (8) 25 (10) (8) 100 108

100 1

17 8 19 4 9 100 773

Ble uten arbeid på stedet
Loss of employment  	 (20)	 (33)

Andre arbeidsforhold Other
working conditions  	 13	 19

Familieforhold Family
conditions  	 (10)	 41

Boligforhold Housing
conditions  	 (7)	 45

Bosteds- og miljOforhold
Environmental conditions . . . . 	 (17) 	 25

Andre grunner Other causes  	(14)	 23

Uoppgitt
Not stated 	

Alle Future stagers, total  	11	 32

Forspalte spm. 26 A og 27 A. Tabellhode spm. 55 A.
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Tabell 129. Flyttere med forskjellig grunn til valg av tilflyttingssted, og som ikke tror de kommer
til a flytte igjen, etter grunn til a bli boende. Prosent Migrants with different
causes of their choice of destination, and who believe they will not move again, by cause
of staying. Percentages

Oppgitt grunn til
valg av tilflyttingssted
Stated cause of choice
of destination

Oppgitt runn til a bli boende Stated cause of stauing 
Har inve-

Har 	
Generelt

Sterk 	 stert,
trygt Bo- 	

tilfreds
til- 	 har eller 	 steds- med a
knyt- får 	

og 	
og 	 bo på

godt 	 Uopp-
ning 	 eiendom 	 milj0- stedet

arbeid	 Andre	 gitt
til	 på stedet 	 for- Satis-

Pa 	 grunner Not
stedet 	 Other	 stated, 

1 alt
stedet Have	 hold flied
Strong- invested,	 Envi- with	

Total

Have a	 causes no
ly att- have or g ood ron- living opinion
ached will get	 mental in the
to the real pro- job inthe	 condi- place,
place perty in	 tions unspeci-p

the place 
place 	fied 

Tallet

PA
personer
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Eneste eller nærmeste stedet
med brukbare bolig-, arbeids-
eller skoletilbud The only
or nearest place with
acceptable housing, schools
or work  	 (6) 	 33 	 18 	 (9) 	 21 	 (3) 	 (10) 	 100 	 117

Bedre bolig-, arbeids- eller
skoletilbud her enn andre
steder Better housing, schools
or work than in other places.	 (8)	 29	 23	 (12)	 16	 (4)	 (8)	 100	 144

Boerfaring fra stedet,
kontaktmuligheter, kultur-
og serviceforhold, klimatiske
og andre bostedsforhold
Lived here before, possibility
of associating with family
and friends, service and
cultural facilities, climatic
and other environmental
conditions  	 16 	 31 	 14 	 7 	 18 	 (5) 	 9 	 100 	 376

Rene tilfeldigheter, beord-
ring eller forflytting
Mere coincidences or transfer 	 (2) 	 39 	 (16) 	 (2) 	 (29) 	 (2) 	 (10) 	 100 	 51

Andre grunner Other causes 	 (10) 	 37 	 (22) 	 (5)	 (13) 	 (5) 	 (8) 	 100 	 80

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	 100 	 5

Alle Future sta ers total . 	 11	 32	 17	 8	 19	 4	 9	 100	 773

Forspalte spm. 37 A. Tabellhode spm. 55 A.



Oppgitt grunn til å bli boende Stated cause of staying 
Har inve-	 GenereltHarSterk	 stert,	 Bo-	 tilfreds

trygttil-	 har eller	 steds- med å
og

knyt- fårbo på
godt	 °g

ning	 eiendommilj0- stedet
arbeidtil	 på stedet .	 for-	 Satis -

pastedet Have 	 hold flied
stedetStrong- invested,	 Envi- with
Have aLy att- have or	 ron- livinggoodached will get	 mental in thejob into the real pro-	 condi- place,theplace perty in	 tions unspeci-
p

the place lace 	fied

Mener at husholdningen
stort sett har det:
The living conditions have:

bedre enn fOr flyttingen
improved 	

omtrent som fr flyttingen
not changed 	

dårligere enn fr flyttingen
deteriorated 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Future stayers, total 	

11	 30	 17	 10	 21	 (4)	 8	 100	 518

11	 36
	

18	 (5)	 14	 (5)	 11	 100	 236

67	 (11)	 (6)	 -	 (11)	 (6)	 100	 18

100	 1

11	 32	 17	 8	 19	 4	 9	 100	 773

Tallet

På
Uopp-	 personer

Andre	 gitt	 I alt som
grunner Not svarte
Other stated, Total

causes no

	 Number

opinion respon-
dents
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Tabell 130. Flyttere med forskjellig vurdering av husholdningens samlede levekårsendring, og som ikke
tror de kommer til å flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent Migrants
differing in appraisal as to overall change in living conditions of household, and who
believe they will not move again, by cause of staying. Percentages

Forspalte spm. 48 A. Tabellhode spm. 55 A.

Tabell 131. Flyttere med forskjellig endring i type strok for bostedet, og som ikke tror de kommer
til å flytte igjen, etter grunn til å bli boende. Prosent Migrants with different
changes in type of residential area, and who believe they will not move again, by cause
of staying. Percentages

itt runn til å bli boende Stated cause o sta in
Har inve-	 GenereltHar

BSterk	 stert,	 o-	 tilfreds
trygt

til-	 har eller og--	 steds- med å	 Tallet

knyt- fårbo pgodt °g	
å	 På

fling	 eiendom 	miljø- stedet	
Uopp-	 personer

arbeid	 Andre gitt	 som
til	 pl stedet pa 	for- Satis -	 I alt
stedet Have	 hold flied	 grunner Not Total svarte

Other statedstedet	 ,	 NumberStrong- invested,	 Envi- with
ly att- have or	 ron- living causes no	 ofHave a

o°

	

a d	 opinion	 respon-
ached will get -	 . mental in the

gob -bnto the real pro- -te condi- place,
place perty in	

e
pl ace tions unspeci-

the place	 fied 

(14)	 37	 (5)	 (16)	 (15)	 (4)	 (9)	 100	 105

12	 37	 14	 (8)	 18	 (4)	 (7)	 100	 237

(10) 36	 19	 (4)	 18	 (5)	 (8)	 100	 217

(11) 24	 24	 (7)	 18	 (4)	 (12)	 100	 164

(13)	 (15)	 (20)	 (7)	 (34)	 (4)	 (7)	 100	 46

100	 4

11	 32	 17	 8	 19	 4	 9

Bostedet etter flyttingen,
sammenliknet med fOr
flyttingen, er .

Present place of residence,
as compared to
previous place of
residence, is

mye mer urbanisert much
more urbanized 	

litt mer urbanisert some-
what more urbanized 	

like urbanisert equally
urbanized 	

litt mindre urbanisert some-
what less urbanized 	

mye mindre urbanisert much
less urbanized 	

Uoppgitt Not stated, no
opinion 	

Alle Future stayers  total 	

•

dents

_100	 773

Forspalte side 16 . Tabellhode spm. 55 A.



100

100

100

100

1 254

1 244

248

148

54

26

16

9

22100 	 2 894

years
If

If

16 - 24 år

25 - 39

40 - 54

55 - 74 "

Begge kjOnn Both
sexes

Alle Total

67 16 17 -

. 	 . 55 17 28 ( 0 )

• • 30 22 47 (1)

• • 25 16 60 (1)

56 17 27 (0)

17 29

14 60

9 75

7 84

11 67

- 100 	 211

- 100 	 328

,- 	 375

- 100 	 401

100 _ 1 315
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Tabell 132. Flyttenaog ikke-flyttere i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter om de tror de
kommer til å flytte i framtida. Prosent Migrantsand non-migrants in different groups
of sex and age, by possibility of future move. Percentages

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
will
move
again

Flyttere
Migrants 

Tror
ikke
de
kommer
til å
flytte
Do not
believe
they
will
move
again 

Tallet
på
per-
soner
som

I alt svarte
Total Number

of
res-
pen-
dents

Ikke , flyttere
Non-migrants 

Tror
ikke
de
kommer
til
flytte
Do not
be-
lieve
they
Wi 11
move

Tallet
på
per-
poner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

KjOnn/Alder
Sex/Age

Uopp-
gitt

Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

Vet
ikke
No
opi-
nion

Tror de
kommer
til å
	

Vet
flytte ikke
Be- 	 No
lieve 	 opi-
they 	 nion
will
move

Menn Males

16 - 24 år years

25 - 39 " 	 If

40 - 54

55 - 74 fl

If

68

54

31

(21)

18

17

21

(16)

14

29

47

63

-

(0)

(1)

100

100

100

100

475

680

137

71

Alle Total  	55	 18	 27 	 (0) 	 100 	 1 363

Kvinner Females

16 - 24 år

25 - 39

40 - 54 fl

55 - 74

years . 66

55

29

26

15

17

22

(16)

19	 _ 	 100 	 779

28 	 (0) 	 100 	 564

47 	 (2) 	 loo 	 111

57 	 (1) 	 100 	 77

Alle Total  	 57 	 16 	 27 	 (9) 	100	 1 531

Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

58 (17)

27 14

17 (10)

(8) (6)

24 11

49 (17)

26 14

15 (8)

10 (7)

21 10

25

59

73

86

100 	 106

100 	 171

100 	 193

100 	 172

65 	 - 	 100 	 642

34

60

77

83

69

- 100 	 105

- 100 	 157

- 100 	 182

- 100 	 229

• 100 	 673



Spredtbygde strOk og
tettbygdestrOk med under
ca. 2 000 innbyggere
Sparsely populated
areas and densely
populated areas with
less than abt. 2 000
inhabitants

16 - 24 år years ..	 61

25 - 39 	 • • 	 46

40 - 54 	 .. 	 29

55 - 74 " 	 .. 	 (17)

Alle Total 	 49  

Tettbygde strOk over
ca. 2 000 innbyggere
Densely populated
areas more than abt.
2 000 inhabitants

16 - 24 år years .	 72

25 - 39 	 • • 	 64

40 - 54 	 • • 	 32

55 - 74
	

31
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Tabell 133. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og type strøk for bostedet,
etter om de tror de kommer til a flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants
differing in age and type of residential area, by possibility of future move.
Percentages

Alle Total  	64

Forspalte side 7 A og 8 B, 21 B. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Type strok for bostedet etter flyttingen.
1) For migrants: Type of residential area after migration.

39
	 - 	 100 	 102

70
	 -	 100 	 193

80
	

- 	 100 	 221

87
	 - 	 100 	 241

74
	 - 	 100 	 757

20
	

- 	 100 	 105

45
	 - 	 100 	 131

68
	

- 	 100 	 151

80
	 - 	 100 	 156

57
	 - 	 100 	 543

Flyttere

Type strOk for
bostedetl)/
Framtidig flytting
Type of residential
area -l)/
Future move

ikke
Tror de

de
kommer

kommer
til å 	 Vet til
flytte ikke

flytteBelieve No

move
willagain	 move
again

Ikke-flyttere
Non-migrants

Tror

Uopp- 	 som 	 Vet kommer um,- 	 som

Not	 Number	 .	 No flytte Not 	 Number
gitt 	 svarte 	 ikke til å 	 gitt 	 svarte

Total	 flytte 	 Total
I alt 	 til å 	 I alt

pen- move	 they	 pen-

per-

res-	 they

dents	 will	 dents

of	 opi- Do not sta-	 of

soner

will	 nion believe ted	 res-

kommer
Tror de

Be heve 	. 

de
ikke

move

Migrants
Tror Tallet

På

Tallet
På
per-
soner

.
- believe

o notopi-	 sta-
will	 nion	 tedthey

18

18

21

(16)

21

36

49

66

(0)

(1)

(1)

100

100

100

100

606

675

150

81

48

17

12

(8)

(13)

13

(8)

(5)

18 33 (0) 100 1 512 17 9

14 14 100 639 58 22

17 19 - 100 558 40 (15)

22 45 (1) 100 98 22 (10)

(15) 54 100 67 (12) (8)

16 20 (0) 100 1 362 30 13
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Tabell 134. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige familietyper etter om de tror de kommer til
flytte i framtida. Prosent Migrants and non-milrants in different types of family, by
possibility of future move, Percentages

1)Familietype 	 1)
Type of family

Tror de
kommer
til å
flytte
Believe
they
will
move
again

Flyttere
MiRrants 

Trot-

ikke
de

Vet

No
opi-
nion

ikke 

kommer

Do not
believe

til A
flytte

they
will
move
again 

Tallet
P4
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pen-
dents

Tror de
kommer
til A
flytte
Believe
they
will
move

Tror
ikke
de

Vet kommer
ikke til A
No flytte
opi- Do not
nion believe

they
Will
move

1 •-•

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pen-
dents

Ikke-flyttere
Non-migrants 

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

alt
Total

(0) 100 1 438 18 10 72 100

100 528 15 (6) 79 100

100 103 35 (12) 53 100

(1) 100 815 37 16 47 100

100 10 100

(0) 100 2 894 22 11 67 100 1

Ektepar med hjemme-
boende barn Married
couples with children
living at home  

Ektepar uten hjemme-
boende barn Married
couples without
children living at
home 	

Mor/far med hjemme-
boende barn Mother/
father with children
living at home  

Enkeltpersoner single
persons 	

Uoppgitt •Not stated

50 	 18 	 32

61 	 12 	 27

59 	 (18) 	 23

64 	 18 	 17 

Alle r _Total  	 56	 17 	 27

Forspalte side 11. Tabellhode 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Familietype etter flyttingen.
2) For migrants: Type of family after migration.

666

287

58

302

2

315
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Tabell 135
	

Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for alder og utdanning, etter om de tror
de kommer til å flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants differing in age
and education, by possibility of future move. Percentages

Alder/Utdanning
Age/Education

Tror de
kommer
til å
flytte •

Believe
they
wiZZ
move
again

Flyttere
Migrants	

Tror
ikke
de
kommer
til å
flytte
Do not
believe
they
wiZZ
move
again

Tallet
pa
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer

Vet
til å

ikke
flytte

NoBelieve othey	 pi-
nionwill

move

Tror
ikke
de
kommer
til å
flytte
Do not
believe
they
wiZZ
move

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Ikke-flyttere
Non-migrants

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Vet
ikke
No
opi-
nion

Alle aldersgrupper
ALL age groups

31 25 44 100 252 12 9 79 100 436

47 18 35 (0) 100 829 20 11 69 100 401

50 18 22 100 695 29 14 57 100 230

66 14 20 (0) 100 637 37 (10) 53 100 169

69 14 17 100 442 47 (7) 46 100 59

46 (8) (38) (8) 100 39 (20) (15) 65 - 100 20

56 17 27 (0) 100 2 894 22 11 67 100 1 315

39 (26) 35 100 65 (39) (35) (26) _ 	 100 23

54 18 28 100 580 31 (16) 53 _ 	 100 110

62 19 19 100 606 50 (18) 32 - 	 100 102

73 13 14 (0) 100 491 68 (10) (22) - 	 100 72

78 12 10 100 294 - 	 100 16

62 (10) (28) 100 21 - 	 100 6

64 16 20 (0) 100 2 057 48 16 36 100 329

28 25 47 100 187 10 8 82 _ 	 100 413

32 18 49 (1) 100 249 16 9 75 - 	 100 291

40 12 48 100 89 (13) (10) 77 - 	 100 128

42 19 38 (1) 100 146 (15) (9) 76 - 	 100 97

49 19 32 100 148 39 (5) 56. - 	 100 43

100 18 100 14

37 19 43 (1) 100 837 14 9 77 100 986

Folkeskolenivå
Primary school,
lower stage level 	

Framhaldsskolenivå
Continuation school
level  

Realskolenivå
Secondary school,
lower stage level 	

Artiumsnivå Secon-
dary school, upper
stage level  

HOyere nivå Higher
level 	

Uoppgitt Not states

Alle Total 	

16 - 29 år: years:

Folkeskolenivå 	

Framhaldsskolenivå

Realskolenivå 	

Artiumsnivå 	

Hoyere nivå 	

Uoppgitt 	

Alle Total 	

30 - 74 ir: years:

Folkeskolenivå 	

Framhaldsskolenivå 	

Realskolenivå 	

Artiumsnivå 	

HOyere nivå 	

Uoppgitt 	

Alle Total

Forspalte side 12. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.



Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer Vet
til å 	 ikke
flytte No
Believe opi-
they 	 nion
will
move

Tror
ikke
de
kommer
til å
flytte
Do not
believe
they
will
move

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res,
pon-
dents

Ikke-flyttere
Non-migrants 

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total
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Tabell 136. Sysselsatte flyttere og ikke-flyttere i forskjellige næringer, etter om de tror de kommer
til A flytte i framtida. Prosent Employed migrants and non-migrants in different indu-
stries, by possibility of future move. Percentages

Tror de
kommer
til å
flytte
Believe
they
will
move
again

Flyttere
Migrants 

Tror
ikke
de

Vet

No
opi-
nion

ikke kommer

Do not
believe

til å
flytte

they
will
move
a ain

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer
til å
flytte
Believe
they
will
move

Tror
ikke
de

Vet kommer
ikke til å
No flytte
opi- Do not
nion believe

they
wiZZ
move

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Ikke-flyttere
Non-migrants

Næring
1)

 2 ,
Industry

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

alt
Total

Jordbruk, skogbruk,
fipke og fangst Agri-
culture, forestry,
fishing and hunting . (29) (13) 58 100 48 (9) (6) 85 100

Bergverksdrift, indu-
stri, kraft-, og vann-
forsyning Mining and
quarrying, manufactu-
ring, electricity, was
and water supply  50 21 29 (0) 100 434 20 14 66 100

Bygge- og anleggsvirk-
somhet 	 Construction.. 46 22 31 (1) 100 137 (22) (8) 70 100

Handel, transport 	 og
annen Oenesteyting
Trade, transport and
other services , 	 61 17 22 (0) 100 1 098 31 11 58 100

Uoppgitt 	 Not stated.. 56 (24) (20) - 100 71 100

Alle
E 	 Zo ed, total 	 56 19 25 (0) 100 1 788 24 11 65 100

Forspalte spm.117 A, 133 A, 48 B og 64 B. 	 Tabellhode spm, 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Næring etter flyttingen.
1) For migrants: Industry after migration.

Tabell 137. Flyttere og ikke -flyttere i husholdninger med forskjellig rådighetsbel0p, etter om de tror
de kommer til å flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in households with
different income after deduction of taxes and expences for housing and travelling to work,
by possibility of future move. Percentages

Flyttere
Migrants

Månedlig
rådighetsbelOp

1)

Households
income at hand

Tror de
kommer
til å
flytte
Believe
they
Will
move
again

Vet
ikke
No
opi-
nion

Tror
ikke
de
kommer
til A
flytte
Do not
believe
they
wiZZ
move
a ain

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

101

203

76

347

3

730

Under 750 kroner 	 64 (9) 26
750 - 	 999 kroner 57 19 24

1 000 - 1 499 	 " 56 19 25
1 500 - 1 999 	 " 53 16 30
2 000 - 2 499 56 15 29
2 500 - 3 499 57 17 26
3 500 kroner og over

and over 	 56 16 28
Uoppgitt 	 Not stated,
no opinion 	 53 23 22

Alle 	 Total 	 56 17 27

	192 	 (19) 	 (9) 	 72

	

164 	 (16) 	 (9) 	 75

	

653 	 20 	 10 	 70

	

613 	 21 	 12 	 67

	

393 	 21 (11) 	 68

	

472 	 22 	 10 	 68

	

231 	 40 	 (7) 	 53

	

176 	 25 (15) 	 60

	

2 894 	 22 	 11 	 67

- 100 	 86
- 100 	 97

100 	 247
- 100 	 273
- 100 	 190
- 1Q0 	 229

- 100 	 109

- 100 	 84

- 100 	 1 315

(1) 100
- 100
- 100
(1) 100
- 100
(0) 100

(1) 100

(2) 100

(0) 100

Forspalte spm. 156 A og 85 B. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Månedlig rådighetsbelOp etter flyttingen.
1) For migrants: income at hand after migration.
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Tabell 138. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig botetthet, etter om de tror de kommer til A
flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in households with different
housing density, by possibility of future move. Percentages

Tror
ikke

Tror de
de

kommer
kommer

til å 	 Vet
flytte ikke
Believe No
they	 opi-
will	 nion
move
again

Tallet
PA
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
wiZZ
move

Tror
ikke
de

Vet kommer
ikke til å
No flytte
opi- Be-
nion heve

they
wiZZ
move

Tallet
på
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Flyttere
Migrants

Ikke-flyttere
Non-mifirants 

Husholdniwns
botetthetl)
Housing
densityl)

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

til å
flytte
Do not
believe
they
will
move
a amn

Bor svært trangt 	 Very
crowded  	 57	 (22)	 (21)	 100	 73 (31) (15) 54 100 26

Bor trangt 	 Crowded  	63	 14 	 23 	 - 	 100 	 385 41 (16) 43 100 90
Bor hverken trangt

eller romslig
Medium  	 58	 17	 25 	 (0) 	 100 	 1 976 25 12 63 - 	 • 100 807

Bor romslig 	 Spacious. 	 42 	 17	 41	 -	 100	 345 13 7 80 100 331
Bor svært romslig

Very spacious  	 (32) 	 (18) 	 50 	 100 	 40 (7) (5) 88 100 58
Uoppgitt 	 Not stated  	42	 28 	 27 	 (3) 	 100 	 75 100 3

Alle 	 Total  	 56	 17 	 27 	 (0)	 100 	 2 894 22 11 67	 100 1 315

Forspalte side 	 12. 	 Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: 	 Husholdningens botetthet etter flyttingen.
1) For migrants:	 Housing density after migration.

Tabell 139. Flyttere og ikke -flyttere i forskjellige handelsfelt, etter om de tror de kommer til
flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in different trade regions, by
possibility of future move. Percentages

Handelsfelt
1)1)

Trade region

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
wiZZ
move
again

Flyttere
Migrants	

Tror
ikke
de

No

Vet

nion
opi-

ikke

Do not
believe

kommer
til
flytte

they
will
move
again

Tallet
På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer
til å
flytte
Believe
they
will
move

Tror
ikke
de

Vet kommer
ikke til A.
No flytte
opi- Do not
nion be

they
will
move

Tallet

På
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pOn-

dents

Ikke-flyttere
Non-migrants

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

26 10 64 - 	 100

20 10 70 - 	 100

17 14 69 - 	 100

15 (11) 74 - 	 100

- 	 100

22 11 67 100

Ostre handelsfelt
Eastern trade region • • 58 	 16 	 26
	

(0)	 100	 1 651

Vestre handelsfelt
Western trade region • • 53 	 17	 30
	 -	 100	 593

Midtre handelsfelt
Central trade region • • 51 	 19 	 30
	

(0)	 100	 387

Nordre handelsfelt
Northern trade region . 60 	 21 	 19
	

(0)	 100	 249

Uoppgitt Not stated ..	 100
	

14

Alle Total__	 56 	 17 	 27 	 (0) 	 100
	

2 894

Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Handelsfelt etter flyttingen.
1) For migrants: Trade region after migration.

729

273

185

121

7

1 315



Ikke-flyttere
Non-migrants 

1)
Kommunetype 	

. 1)Type of municipali ty

Tallet
på
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tallet
på
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pon-
dents

Tror de
kommer
til A
flytte
Believe
they
wi11
move
again

I alt
Total

I alt
Total

Flyttere
Migrants

Tror
ikke
de
kommer

Vet 	 Uopp-
til

ikke 	 gitt
flytteNo	 NotDo notO2-- 	 sta-believenion 	 tedthey
will
move
again 

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
wiZZ
move

Tror
ikke
de

Vet kommer Uopp-
ikke til A gitt
No flytte Not
opi- Do not eta-
nion believe ted

they
Will
move
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Tabell 140. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige kommunetyper, etter om de tror de kommer til
flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in different types of municip-
ality, by possibility of future move. Percentages

Industrifattige land-
bruks- eller tjeneste-
ytingskommuner Agri-
cultural and service
municipalities with
insignificant manu-
facturing  	 47	 20

Blandede landbruks- og
industrikommuner
Mixed agricultural and
manufacturing municip-
alities .••„   42 22

Fiskerikommuner
Fishing municipalities 	 45	 19

Industrikommuner
Manufacturing municip-
alities  	 53	 17

Blandede tjeneste-
ytings- og industri-
kommuner Mixed ser-
vice and manufacturing
municipalities  	 66	 15

Uoppgitt Not stated .

Alle Total  	 56 	 17

33 100

36 (0) 100

35 (1) 100

30 (0) 100

20 (0) 100

100

27 (0) 100

349 13 (9) 78 100 192

492 15 10 75 100 209

108 (4) (10) 86 100 77

554 21 10 69 -	 100 262

390 32 12 56 100 575

1

894 22 11 67 -	 100 1 315

1

2

Forspalte side 14. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Kommunetype etter flyttingen.
1) For migrants: Type of municipality after migration.
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Tabell 141. Flyttere og ikke-flyttere i kommuner med forskjellig sentralitetsnivå, etter om de tror
de kommer til a flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in municip-
alities with different proximity to service centres, by possibility of future move.
Percentages

Sentralitetsnivi for
bostedskommunen )
Proximity to	 7)

service centres''

Flyttere 	 Ikke-flyttere
Migrants	 Non-migrants

ikke
ikke

Tallet
Tror

På 	 Tror 	 På
Tallet

Tror de 	 per- 	 per-
de 	 Tror de

kommer 	 soner 	 de soner

til a 	 . 	 I alt
kommer

som 	 . 	 Vet kommer Uopp- somI alt
kommer

til å 	 Vet 	 . . 	 Uopp-

flytte 	 Total	
til a

flytte ikke 	 gitt 	 svarte 	 ikke til 5 	 gitt 	 svarte
flytte 	 Total

they	 orit- Do not sta-	 of
NumberBelieve No Do not Not	 Number 	 No flytte Not

Believe
- 	

.
L. 	be 	 sta-	 of	 op-

eve	 they
will	 nion	 tea	 res-	 nion believe ted	 res-
move	

they	 will
will	 pon- move

again	 will
they pen-

move dents dents

again
move

Hoy sentralitet High .. 60 	 15 	 25 	 (0) 100 	 1 987

Midlere sentralitet
Intermediate 	  51 	 20 	 29 	 (0) 100 	 562

Lav sentralitet Low 	  46 	 21 	 33 	 (0) 100 	 344

Uoppgitt Not stated ... 	 100 	 1

Alle Total 	  56 	 17 	 27 	 (0) 100 	 2 894

Forspalte side 14. 	 Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

28 11 61 - 	 100 843

15 12 73 - 	 100 259

11 (9) 80 - 	 100 213

22 11 67 - 	 100 1 315

1) For flyttere: Sentralitetsnivå for bostedskommunen etter flyttingen.
1) For migrants: Proximity to service centres after migration.

Tror

Tror de 	 ikke 	
Påikke 	 På 	 Tror

per- 	 per-
de 	 Tror de

kommer 	 soner 	 de 	 soner
oirtmer 	 kommer

til 5. 	 Vet I alt
flytte ikke - a 	gitt	 svarte 	 ikke til A.	 gitt

t4 .1 . 	 Uopp-
I alt som 	

Vet kommer Uopp- 	 som
til a

flytte 	 Total 	 flytte 	Total
 svarte

Believe No	 Not	 Number
Believee 

No flytte Not	 Number
of 	 .

Do not sta-	 of
res-	 they	 nion believe ted	 res-
pon- will they	 pon-
dents move

1:71:),Y; 	
dents

Tabell 142. Flyttere og ikke-flyttere med forskjellig type strOk for bostedet, etter om de tror de
kommer til a flytte i framtida. Prosent Migrants and non-migrants in different types of
residential area, by possibility of future move. Percentages

Flyttere 	 Ikke-flyttere
Migrants	 Non-migrants 

Tallet 	 Tallet

Type strOk for
bostedetl)
Type of
residential area

1)
they	 opi- 'relaie sta-
will	 nion	 ted
move	

they
will

again move
a ain

Spredtbygd Sparsely
populaled 	  46 	 16 	 38 	 (0) 100 	 612 	 13 	 8

Mindre tettsted (200-
2000 innb.) Densely
populated (200-
2000 inhabitants) 	  51 	 19 	 30 	 (1) 100 	 900 	 21 	 10

Liten by (2000-20000
innb.) Densely popu-
lated (2000-20000
inhabit,ants) 	  57 	 19 	 24 	

- 	

100 	 528 	 24 	 (12)

StOrre by (20000-100000
innb.) Densely popu-
lated (20000-
100000 inhabitants) 	  57	 16	 27	

-	

100	 323	 28	 (12)

Stor by (over 100000
innb.)med forsteder
Densely populated (more
than 100000 in-
habitants) incl. su-
burbs 	  75 	 13 	 12	 (0) 100 	 511 	 37	 14

Alle Total 	 56	 17	 27 	 (0) 100 	 2 894 
	

22
	

11

Forspalte spm. 7 A og 8 B, 21 B. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.

1) For flyttere: Type strOk for bostedet etter flyttingen.
1) For migrants: Type of residential area after migration.

79 - 	 100 425

69 100 • 332

64 100 173

60 100 141

49 - 	 100 229

- 	 100 15

67 100 1 315

Uoppgitt Not stated .. 60 	 (25) (15)
	

- 	 100 	 20



16	 9	 75

46	 14	 40

44	 (28)	 (28)

(17)	 (6)	 77

22	 11	 67

- 100 	 1 012

- 100	 237

- 100	 43

- 100	 23

- 100	 1 315
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Tabell 143. Flyttere og ikke-flyttere i forskjellige grupper for hvilket sted de fOler seg sterkest
knyttet til, etter om de tror de kommer til å flytte i framtida. Prosent Migrants and
non-migrants differing in place of strongest attachment, by possibility of future move.
Percentages

Stedet den spurte
fOler seg sterkest
knyttet til
The place respondent
feels strongest
attachment to

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
will
move
again

Tror
ikke
de

Vet

No

nion
opi-

ikke

Do not

kommer

believe

flytte
til å

they
wiZZ
move
again

Tallet
på
per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pen-
dents

Tror de
kommer
til
flytte
Believe
they
wilZ
move
again

Tror
ikke
de

Vet kommer
ikke til å
No flytte
op Do not
nion believe

they
will
move

Tallet
på
per-
soner
som
svarte
Number
of
rev-
pen-
dents

Flyttere
Migrants

Ikke-flyttere
Non-migrants 

Uopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Hopp-
gitt
Not
sta-
ted

I alt
Total

Nåværende bosted
Present place of
residence  

Annet sted Other
place 	

Ikke sterkt knyttet
til noe sted Do not
feel strong attach-
ment to any place ...

Uoppgitt Not stated

Alle Total

40 20 40 (0) 100 1 154

69 14 17 (0) 100 1 339

60 19 21 (0) 100 224

57 18 23 (2) 100 177

56 17 27 (0) 100 2 894

Forspalte spm. 52 A og 22 B. Tabellhode spm. 54 A og 27 B.
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Tabell 144. Flyttere og ikke-flyttere etter om de ville råde andre til å flytte til stedet. Prosent
Migrants and non-migrants by whether they would advise others to move to their present
place of residence. Percentages

Ville råde andre til å flytte hit	 Tallet på
Would advise others to move to 	 personer

present place of residence 	I alt	 som svarte
Uoppgitt 	Total	 Number of

Ja	 Nei	 Vet ikke Not	 respon-
Yes	 No	 No opinion stated	 dents 

Flyttere Migrants 	  64	 18	 15	 3	 100	 2 894

Ikke-flyttere Non-migrants    70	 17	 12	 (1)	 100	 1 315 

Tabellhode spm. 113 A, 46 B.

Tabell 145. Personer i forskjellige grupper for kjOnn og alder, etter om de tror de kommer til A
flytte i framtida. Prosent Persons in different groups of sex and age, by possibility
of future move. Percentages

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move

Tallet på
personer 

Helt
sikkert	

alt somKjOnn/Alder	 Vet	 Antakelig	 Uopp- I a 
Helt	 svarteSex/Age	 Antakelig ikke	 ikke	 gitt Tota l
sikkert	 ikke	 Number of

	

PPobably No	 Probably	 Not
Definitely	 Definitely	 respon-opinion not	 - statednot	 dents

Begge kjOnn:
Both sexes:

16 - 24 år
25 - 39
40 - 54
55 - 74 fl

Alle Persons, total 	

33 	 22 	 17 	 17 	 11 	 (0) 	 100 	 1 465
16 	 13 	 14 	 29 	 28 	 (0) 	 100 	 1 572
7 	 9 	 9 	 32 	 43 	 (0) 	 100 	 623

(4) 	 (5) 	 7 	 23 	 61 	 (0) 	 100 	 549

13	 11 	 11 	 26 	 39 	 (0) 	 100 	 4 209 

years
If

ff

11

Menn: Males:

16 - 24 år years  	 34	 25 	 (17) 	 (16) 	 (8)
25 - 39 "	 16	 13 	 14 	 30 	 27
40 - 54 " 	 (7) 	 (10) 	 (10) 	 29	 44
55 - 74 " 	 (5) 	 (3) 	 (7) 	 23 	 62

Alle Males, total 	 14 	 12 	 11 	 25 	 38  

(0)
(0)
-

(0) 

100 	 581
100 	 851
100 	 330
100 	 243

100 	 2 005  

Kvinner: Females:

16 - 24 år
25 - 39
40 - 54
55 - 74 "

years 	 32	 19	 (17)	 (18)	 (14)
15 	 (13) 	 14 	 28	 30
(7)	 (9) 	 (8) 	 34 	 42
(4) 	 (6) 	 7 	 23	 60

100 	 884
(0) 	 100 	 721
(0) 	 100 	 293
(0) 	 100 	 306

11

11    

Alle Females, total  	 12 	11	 11 	 26 	 40 	 (0) 	 100 	 2 204

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere; og gir utsagn
om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popula-
tion. See page 25.



129

Tabell 146. Personer i forskjellige livssyklusfaser, etter om de tror de kommer til a flytte i fram-
tida. Prosent Persons in different life cycle phases, by possibility of future move.
Percentages

Livssyklusfase
Life cycle phase

Tror de kommer til å flytte	 Tallet pa
Believe they will move 	personer

Helt	 som

	

Vet	 AntakeligUopp- I alt
Helt	 sikkert	 svarte

	

Antakelig ikke	 ikke	 gitt	 Total,,  
sikkert	 ikke	 Number of

	

Probably No 	 Probably 	 Not
Definitely 	 Definitely 	 respon-

opinion not	 - statednot 	 dents

Nåværende livssyklusfase
Present stage in life cycle

100	 1 003

100	 479

100	 1 767

100	 337

100	 336
100	 277
100	 10

	

100	 4 209

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere, og gir utsagn
on et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popula-
tion. See page 25.

Tabell 147. Personer i forskjellige grupper for alder og utdanning, etter om de tror de kommer til å
flytte i framtida. Prosent Persons in different groups of age and education, by possibi-
lity of future move. Percentages

Tror de kommer til å flytte	 Tallet på
Believe they will move 	personer

Helt	 som
Alder/Utdanning Helt	 sikkert

Vet	 Antakelig	 Uopp- I alt
svarte

Age/Education	 Antakelig ikke	 ikke	 gitt Total
sikkert	 ikke	 Number ofNo	 Probablyy _ e „.. ., ./ Not

opinion notDefinitely obabl 	y I-tmte u	 respon-- statednot	 dents

Alle aldersgrupper
All age groups

Folkeskolenivå Primary
school, lower stage
level  	 (5) 	 7 	 10 	 26 	 52 	 - 	 100 	 688

Framhaldsskolenivå Conti-
nuation school level  	12	 10 	 12 	 30 	 36 	 (0) 	 100 	 1 230

Realskolenivå Secondary
school, lower stage level	 15	 15	 14	 26 	 30 	 - 	 100 	 925

Artiumsnivå Secondary
school, upper stage level	 23	 16	 (10)	 20	 31	 (0)	 100	 806

HOyere nivå Higher level .	 29	 (22) 	 (8) 	 (22) 	 (19) 	 - 	 100 	 503
Uoppgitt Not stated 	 . 	: i00 	 59

Alle Persons, total 	 13	 11	 11	 26	 39	 (0)	 100	 4 209

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere, og gir ut-
sagn om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popu-
lation. See page 25.

Yngre, enslige	 Younger,
single 	

Yngre, gifte uten hjemme-
boende barn	 Younger,
married without children
living at home 	

29

34

26

(12)

19

(6)

16

(23)

(10)

(25)

(0)

-
Yngre, gifte med hjemme-

boende barn	 Younger,
married with children
living at home 	 14 11 12 30 33 -

Eldre, gifte med hjemmeboende
barn	 Older, married with
children living at home 	 (5) (5) (7) 29 54 _

Eldre, gifte uten hjemme-
boende barn	 Older, married
without children living
at home 	 (5) (4) (7) 26 58 -

Eldre, enslige	 Older, single (4) (12) (10) 26 48 (0)
Uoppgitt	 Not stated 	

Alle	 Persons, total 	 13 11 11 26 39 (0)
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Tabell 147 (forts.). Personer i forskjellige grupper for alder og utdanning, etter om de tror de
kommer til å flytte i framtida. Prosent Persons in different groups of age and education,
by possibility of future move. Percentages

Tror de kommer til å flytte	 Tallet på
Believe they will move 	 personer

Alder/Utdanning
Age/Education

Helt	 som

	

Vet	 AntakeligUopp- I alt
Helt	 sikkert	 svarte

	Antakelig ikke	 ikke 	 gitt Total
sikkert 	 ikke 	 Number of

stated

	

Probably No	 Probably	 NotDefinitely	 Definitely	 respon-
opinion not	 - not	 dents

16 - 29 år	 years

Folkeskolenivå 	Primary
school, Lower stage
Z6vel 	 (26) (13) (35) (9) (17) 100 88

Framhaldsskolenivå	 Conti-
nuation school level 	 22 (12) (16) 29 21 100 690

Real skolenivå 	Secondary
school,	 lower stage level 27 24 (18) 22 (9) 100 708

Artiumsnivå	 Secondary
school, upper stage level 41 28 (10) (5) (16) (0) 100 563

HOyere nivå	 Higher Level 	 (57) (14) (12) (1) (16) 100 310
Uoppgitt	 Not stated 	 100 27

Alle	 Persons 16-29 years of
age,	 total 	 31 19 16 18 16 0 100 2 386

30 - 74 år	 years

Folkeskolenivå 	Primary
school, lower stage
level 	 (4) 6 8 27 55 100 600

Framhaldsskolenivå	 Conti-
nuation school level 	 8 9 10 30 43 (0) 100 540

Realskolenivå	 Secondary
school,	 lower stage level (5) (8) (10) 29 48 100 217

Artiumsnivå	 Secondary
school, upper stage level (9) (7) (10) 32 42 (0) 100 243

Hoyere nivå	 Higher level 	 (13) (25) (6) (32) (24) 100 191
Uoppgitt	 Not stated 	

•
100 32

Alle	 Persons 30-?4 years of
age,	 total 	 6 8 9 29 48 (0) 100 1 823

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere, og gir utsagn
om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popu-
lation. See page 25.

Tabell 148. Personer i forskjellige handelsfelt, etter om de tror de kommer til å flytte i framtida.
Prosent Persons in different trade regions, by possibility of future move. Percentages

Handelsfelt
Trade region

Tallet på
personer

Helt	 som

	

Vet	 Antakelig	 Uopp- I alt
Helt	 sikkert	 svarte

	

Antakelig ikke	 ikke	 gitt Total
sikkert	 ikke	 Number of

	

Probably No	 Probably	 NotDefinitely	 Definitel
y stated	

respon-opinion not
not	 dents

Tror de kommer til å flytte
Believe they will move

Ostre handelsfelt Eastern
trade region  

	
15

Vestre handelsfelt Western
trade region  

	
11

Midtre handelsfelt Central
trade region  

	
(10)

Nordre handelsfelt Northern
trade region  

	
(7)

Uoppgitt Not stated 	

Alle Persons total  	 13

12	 10	 24	 39

10	 11	 26	 42

(9) 14	 31	 36

(10) (11)	 28	 44

11	 11	 26	 39

100	 2 380

100	 866

100	 572

100	 370
100	 21

0	 100	 4 209

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere, og gir utsagn
om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popula-
tion. See page 25.
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Tabell 149. Personer i forskjellige kommunetyper, etter om de tror de kommer til å flytte i framtida.
Prosent Persons in different types of municipality, by possibility of future move.
Percentages

Kommunetype
Type of municipality

Tror de kommer til å flytte 	 Tan-a-Tr
Believe they will move 	 personer

Helt 	 SOMVet 	 Antakelig 	 Uopp- 1 altHelt 	 sikkert 	 svarte
gitt Total Number ofAntakelig ikke 	 ikkesikkert 	 ikkeProbably No 	 Probably 	 NotDefinitely 	 Definitely 	 res pon-.opinion not 	 stated

not 	 dents

Tndustrifattige landbruks-
eller tjenesteytingskom-
muner Agricultural and
service municipalities with
insignificant manufacturing. 	 (7) 	 (7) 	 (9)

Blandede landbruks- og
industrikommuner Mixed
agricultural and manufac-
turing municipalities ...., 	 11 	 (5) 	 11

Fiskekommuner Fishing
municipalities  	 (4) 	 (2) 	 (11)

Industrikommuner Manufac-
turing municipalities ,...,. 	 9 	 13 	 10

Blandede tjenesteytings- og
industrikommuner Mixed
service and manufacturing
municipalities  

	

18 	 15 	 12

Uoppgi.tt Not stated 	

Alle Persons, total  
	

13 	 11	 11

26 51

26 47

31 52

28 40

24 31

26 39

100 • 541

(0) 100 701

(0) 100 185

(0) 100 816

(0) 100 1 965

100 1

(0) 100 4 209

Merk: Tabellen har som grunnlag tall for både flyttere etter flytting og ikke-flyttere, og gir utsagn
om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popula-
tion. See page 25.

Tabell 150. Personer med forskjellig type str0k for bostedet, etter om de tror de kommer til A flytte
i framtida. Prosent Persons in different types of residential area, by possibility of
future move. Percentages

Tror de kommer til A flytte
Believe they will move

Tallet på
personer

Type strOk for bostedet
Type of residential area

Helt 	 SOM
	Vet 	Antakeligi 	 Uopp- I alt 

svarteHelt 	 sikkert

	

Antakelig ikke 	 ikke 	 gitt Totql
sikkert 	 ikke 	 Number of

	

Probably No 	 Probably 	 NotDefinitely 	 Definitely, stated 	respon-opinion not 	 - not 	 dents

Spredtbygd Sparsely popu-
lated  
	

6
	

8 	 9
	

26
	

51

Mindre tettsted (200-2000
innb.) Densely populated
(200-2000 inhabitants) 13 10 10 29 38

Liten by (2000- 20000 innb.)
Densely populated (2000-
20000 inhabitants) ...... 	 (11) 	 15 	 (12) 	 22 	 40

StOrre by (20000 -100000
innb,) Densely populated
(20000-100000 inhabitants) 	 15 	 (14) 	 (12) 	 25 	 34 	 100

Stor by (over 100000 innb.)
med forsteder Densely popu-
lated (more than 200000
inhabitants)incl. suburbs .. 	 24 	 14 	 14 	 24 	 24

Uoppgitt Not stated,no opinion

Alle Persons total  	 13 	 11 	 11 	 26 	 39 	 (0) 	 100 	 4 209

Merk; Tabellen har som grunnlag tall for bade flyttere etter flytting og  ikke-flyttere, og gir utsagn
om et representativt utvalg av den norske befolkning. Se side 21.

Obs.: The table is constructed from the corresponding numbers for migrants after migration and non-
migrants respectively. It is designed to give numbers representative of the Norwegian popula-
tion. See page 25.

(0)

(0)

100 	 1 037

100 	 1 232

100 	 701

464

(0) 	 100 	 740

100 	 35
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Vedleggl
Appenaix 1

SAMMENLIKNING AV PROSENTTALL

STANDARD ERRORS OF DIFFERENCES

Nedenfor er det gitt noen regler for å finne standardavvik til differanser mellom prosenttall,

En kan da, som tidligere, finne et intervall som med 95 prpsent sannsynlighet dekker den virkelige

differansen. Reglene vil variere ettersom prosenttallene en sammenlikner befinner seg i samme kolonne,

på samme tabellinje, eller i forskjellige intervjudeler. La p l og p 2 betegne de to prosenttallene en

vil sammenlikne og S 1 og S 2 standardavvikene i prosent.

Dersom p l forekommer i en undergruppe av flyttere og p 2 i den samme undergruppe ikke-flyttere,

finnervistandardavviket Spiff.til differansen i prosent av formelen

\/S	 = S +Diff	
s 22'2

Eksempel:

En slår opp i tabell 7 og finner prosenttallet for personer i alderen 25-39 år som har bodd i

spredtbygd område under oppveksten. For flyttere har en p l = 36 og ikke-flyttere p 2 = 52. Av tabellen

S. 23 finner en S . 1,7 og S
2
 = 3,4. Av formelen foran finner en

Diff 	
1,72 + 3,4 2% 3,8s 

En tar 2 ganger standardavviket til hver side av differansen som var på 16 prosent, og finner

at konfidensintervallet for differansen i prosent blir 16 + 2x3,8 = (8,4 - 23,6). Differansen mellom

de to tall er altså signifikant.

Dersom p l og p 2 forekommer i samme tabell og samme del av utvalget (enten flyttere eller ikke-

flyttere), har en forskjellige formler avhengig av hvilke prosenttall en sammenlikner.

Ønsker en å finne standardavviket til en differans mellom to prosenttall i samme kolonne og på

to forskjellige tabellinjer ovenfor sumlinjen, finner en som over

	2 	 2\
SDiff	 S1	 S2

Eksempel:

En vil finne standardavviket til differensen for flyttere mellom andelen menn som tror de

kommer til å flytte i framtida og andelen kvinner som tror de kommer til å flytte i framtida (tabell

132). En finner p l = 55, p 2 = 57, S l . 1,7, S 2 = 1,6 og standardavviket i prosent

SDiff .\I 1,72 + 1,62= 2,3

To ganger standardavviket til hver side av differansen, er her 2 + 2x2,3 = (-2,6 - 6,6). Nar

0 ligger innen dette intervall, er det mindre enn 95% sannsynlighet for at de to tallene (55 og 57) er

forskjellige fra hverandre.

Dersom i likhet med tilfellet ovenfor p l og p 2 er i samme kolonne, p l på en tabellinje med

linjesum R 1 men p 2 nå på sumlinjen med linjesum t 2 , finner en

	k 1	 2
\

	S Diff =4C1 - 2 sr- 	 + S 2
2

, 2



x p \2	 2	 P1	 2 
SDiff

+ S
2 

+ 3 x
k

1
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Eksempel:

En skal finne standardavviket til differansen for flytterne mellom tilbOyeligheten ti/ å flytte

videre i aldersgruppen 40-54 år og den samme tilbOyelighet uansett alder. (tabell 132). Her er

p = 30
P2 = 56

Z
1

= 248 Z
2 

= 2894

S 1 = 3,6 S
2 

= 1,2

Etter formelen over, har en

S Diff
o 248	 2

2894 ix 3 ' 6 + 1 '
22 

= 35

(S
Diff

er her mindre enn S1 på grunn av at en ikke lenger sammenlikner prosenttall for atskilte person-

grupper. Prosenttallene varierer her sammen, er positivt korrelerte, og gir derfor et standardavvik

som er mindre enn det stOrste av de to standardavvikene S 1 og S 2 .)

Konfidensintervallet for differansen mellom p l og p 2 er 26 + 2x3,5 = (19 - 33), og personer i

aldersgruppen 40 - 54 år har signifikant lavere tilbOyelighet til å flytte videre enn det alle flyttere

har.

I tillegg til sammenlikningene mellom prosenttall i samme kolonne, kan en sammenlikne to

prosenttall på samme tabellinje. Har tabellinjen linjesum t 	 kan en nytte formelen

Eksempel:

En nsker å finne standardavviket til differansen mellom personer som oppga arbeidsforhold som

viktigste flyttegrunn og personer som oppga boligforhold som viktigste flyttegrunn, I tabell 29

finner en:

p l = 35, p 2 = 27, Z l = 2894, S l = 1,2, s 2 = 1,1

135
 -SDiff 

= 
\

1,22 + 1,12 + 3 x	 x 27
	1,9.2894

Konfidensintervallet for differansen mellom p l og p 2 i dette tilfelle er 8 + 2x1,9 = (4,2 -

11,8), og det er med mere enn 95% sannsynlighet sikkert at det er flere som har arbeidsforhold enn

boligforhold som flyttemotiv.
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Vedlegg2
Appendix 2

UTVALSUNDERSØKELSER

SAMPLE SUR VYS

Tallet på spurte, estimerte prosenttall og nøyaktighetsgrad

Number of respondents, estimate and degree of accuracy

1. Innledning

Ved publisering av resultater fra en utvalgsundersOkelse er det vanlig at en bestemt befolk-

ningsgruppe (f.eks flyttere fra et handelsfelt) splittes opp i flere undergrupper (f.eks. i grupper for

flyttemotiv). En tabellerer så hvordan personene hovedgruppen prosentvis fordeler seg på under-

gruppene.

Det er vanlig å brake standardavviket som mal for usikkerheten som knytter seg til prosent-

tallene. Imidlertid vil en isolert bptraktning av standardavviket ikke alltid si hvor godt et estimat

er. F.eks. er et standardavvik pa 2 prosent lite i forhold til en estimert verdi på 90 propent, men

start i forhold til en verdi på 3 prosent.

For å få tatt hensyn til nettopp dette er det her brukt et annet mål for nOyaktighet, nemlig

forholdet mellom et estimats konfidensintervall og estimatet selv.

2. Noen teoretiske betraktninger

La Gl , ..., Gm være m disjunkte undergrupper av en bestemt befolkningsgruppe G. La videre

p. ;;Pr(enpersonermediG.ipersonen er med i G)
J

n =, antall personer i det uttrukne utvalg som er med i G

D
J
. = antall personer i det uttrukne utvalg som er med i G.
 J

J	 J
n er vanligvis angitt som "tallet på spurte" eller "tallet pa personer som svarte".

En vanlig estimator for p i er

pi = ni /n: i = 1, 2, ..., m
A

100 Pi. X er den prosentfordeling som gis i tabellene.

Variansen tilp . er tilnærmet likj
A 	 A

1)
A 	 A
.±11 -5 13 . ( - - .P 3 )/n

skal tmmelwldep . lik 1 - .E 	 z er da lik (1 - 6/2) - fraktilen i den standardiserte normalfordelingen.
j .

NoTaktighetsgraden f (P .,n) defineres som forholdet mellom konfidensintervallets lengde ogei

var p j 	1.5 p.(1	 p j )/n = 1.5 p.(1 -

(Multinomisk situasjon med 50 prosent tillegg for to.r.trinnsutvalg.)

Hvis vi antar normalfordeling, er sannsynligheten for at intervallet

estimatet selv:

f	 .,n) = 2(Z 1-1.5 1").(1 ""
.

(133	
J

A \

= 4 1.5 (1 -•  p.)/np.
	J 	 J

Forlanger vi at nOyaktighetsgraden skal være minst 100 0 prosent må n og
K

(P J ,

n	 6 2, 2 (1( - 1)/0 2
Pj

eller

6 z
2
 /(n0

2 
+ 6 z

2
Pi	 )

Dette

(1)

(2)

gir

være slik at
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3. Ta11eksemp1er

Hvis vi krever at nOyaktighetsgraden ikke skal være dårligere enn 80 prosent (0 = 0.8) og

bruker et 95 prosent konfidensintervall (e = 0.05) får vi i tabell 1 sammenhengen mellom 100p % og n:j

TabellA
A

100 Pj. 1 2 3 4 5 6 7

>
n - 3 365 1 764 1 164 864 684 564 478

A

100 p. 8 9 10 11 12 13 15

>
n - 414 364 324 290 264 240 204

A

100 p. 19 20 25 26 30 32 35

>
n - 155 144 108 103 84 77 67

A

100 p. 40 42	 • 45 47 50 55 60

>
n - 54 50 44 40 36 30 24

A

100.p) 64 65 70 75 78 80 85

>
n - 20 19 15 12 10 9 6

En kan også tenke seg brukt andre nOyaktighetsgrader og konfidenskoeffisienter. I tabell B er
A

det for forskjellige verdier av n angitt den minste verdi 100 p. kan ha ved nOyaktighetsgrad 80 prosent

og 40 prosent og konfidensintervaller på 95, 90 og 80 prosent. j

TabellB

n 0	 ---	 0,4 8 = 0,8

= 0.05	 E 0.10 e = 0.20 C = 0.05	 C = 0.10	 C = 0.20

3 000 4,6 3,3 2,0 1,2 0,8 0,5
2 500 5,4 3,9 2,4 1,4 1,0 0,6
2 000 6,7 4,8 3,0 1,8 1,3 0,8
1 500 8,8 6,3 3,9 2,3 1,7 1,0
1 000 12,6 9,2 5,8 3,5 2,5 1,5

900 13,8 10,0 6,4 3,8 2,7 1,7
800 15,3 11,3 7,1 4,3 3,1 1,9
700 17,1 12,7 8,1 4,9 3,5 .2,1
600 19,4 14,5 9,3 5,7 4,1 2,5
500 22,4 16,9 10,9 6,7 4,8 3,0
400 26,5 20,2 13,3 8,3 6,0 3,7
300 32,4 25,3 17,0 10,7 7,8 4,9
200 41,9 33,7 23,5 15,3 11,3 7,1
100 59,0 50,4 38,1 26,5 20,2 13,3

50 74,2 67,0 55,1 41,9 33,7 23,5
40 78,3 71,7 60,6 47,4 38,8 27,7
30 82,8 77,2 67,2 54,6 45,8 33,9
20 87,8 82,7 75,4 64,3 55,9 43,4
15 90,6 87,1 80,4 70,6 62,8 50,6
10 93,5 91,0 86,0 78,3 71,7 60,6
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4. Vurdering av resultatene fra FlyttemotivundersOkelsen

I tabell C har en ved gitt antall observasjoner stilt opp grenseverdier for prosenttall som er

nyttet ved vurdering av resultatene fra flyttemotivundersOkelsen. Tabellen er en mer detaljert ppp-

stilling av alternativet med 0 = 0,8 og 6 = 0,10 fra tabell B.

Tabel1C

1 96,2 35 42,0 69 26,9

2 92,7 36 41,3 70 26,6

3 89,4 7 40,7 71 26,3

4 86,4 38 40,0 72 26,1

5 83,5 39 39,4 73 25,8

6 80,9 40 38,8 74 25,5

7 78,4 41 38,2 75 25,3

8 76,0 42 37,7 76 25,0

9 73,8 43 37,1 77 24,8

10 71,7 44 36,6 78 24,5

11 69,8 45 36,1 79 24,3

12 67,9 46 35,5 80 24,1

13 66,1 47 35,1 81 23,8

14 64,4 48 34,6 82 23,6

15 62,8 49 37,1 83 23,4

16 61,3 .50 33,7 84 23,2

17 59,9 51 33,2 85 23,0

18 58,5 52 32,8 86 22,8

19 57,2 53 32,4 87 22,6

20 55,9 54 32,0 88 22,4

21 54,7 55 31,6 89 22,2

22 53,6 56 31,2 90 22,0

23 52,4 57 30,8 91 21,8

24 51,4 58 30,4 92 21,6

25 50,4 59 30,1 93 21,4

26 49,4 60 29,7 94 21,3

27 48,4 61 29,4 95 21,1

28 47,5 62 29,0 96 21,0

29 46,7 63 28,7 97 20,8

30 45,8 64 28,4 98 20,6

31 45,0 65 28,1 99 20,4

32 44,2 66 27,8 100 20,2

33 43,5 67 27,5 110 18,7

34 42,7 68 27,2 120 17,5

130	 16,3	 470	 5,1

140	 15,3	 480	 5,0

150	 14,5	 490	 4,9

160	 13,7	 500	 4,8

170	 13,0	 600	 4,1

180	 12,4	 700	 3,5

190	 11,8	 800	 3,1

200	 11,3	 900	 2,7

210	 10,8	 1 000	 2,5

220	 10,3	 1 'MO	 2,3

230	 9,9	 1 200	 2,1

240	 9,6	 1 300	 1,9

250	 9,2	 1 400	 1,8

260	 8,9	 1 500	 1,7

270	 8,6	 1 600	 1,6

280	 8,3	 1 70Q	 1,5

290	 8,0	 1 800	 1,4

300	 7,8	 1 900	 1,3

310	 7,6	 2 000	 1,3

320	 7,3	 2 10Q	 1,2

330	 7,1	 2 200	 1,1

340	 6,9	 2 300	 1,1

350	 6,8	 2 400	 1,0

360	 6,6	 2 500	 1,0

370	 6,4	 2 600	 1,0

380	 6,3	 2 700	 0,9

390	 6,1	 2 800	 0,9

4p 0 	6,0	 2 900	 0,9

410	 5,8	 3 000	 0,8

420	 5,7	 3 100	 0,8

430	 5,63 200

2440	 5,5	 3 3000 0,8

450	 5,3	 3 409	 0,7

460	 5,2	 3 500	 0,7
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Statistisk Sentralbyr&
Kontoret for intervjuundersøkelser
Oslo-pep,, Oslo 1
Tlf, 41 38 20, 41 36 60 Prosjektnr.

Utvalgsomr&denr.

10 nr,

Karttype

nmommom
An

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Ko l,
1, 2
3 - 5
0 - 8
9-10

11

FLYTTEMOTIVUNDER$01USEN 1972

FLYTTERE

JO's navn

Adresse

Fodselsdag,-mnd. -år 	 Personnummer

For Byret   U. 12 -22      

Intervjuet ble foretatt: Dato   197?             

Intervjutid fro kl. til kl. i alt antall minutter; 23-25      

I alt ble 10 411Psøkt antall ganger: 	 [-I 	26

Intervjuer 	 1nterVjuerens navn
	 '1r

RA - 8033



For Byrået

39

1
9. Hvor bodde De for De flyttet

til Deres nåværende bosted?

Sted 	

Kommune

For Byrået

1

2

3

4

5

9

-7-) 20
13

12. DERSOM DET ER SVART
"TO BOSTEDER" PA SPØRSMÅL 6:
ELLERS:

19 Arstall

BOSTEDER ETTER FYLTE 16 AR

Vi ønsker et par opplysninger om noen av Deres bosteder etter

at De fylte 16 dr.

6. 	 Kan vi først få vite hvor
mange bosteder De i alt
har hatt etter at De fylte

1

2

16 Ar? 3

[DERSOM 10 HAR BODD FLERE 4
GANGER PA SAMME BOSTED,
TELLES HVER GANG SOM ETT
BOSTED. FERIEOPPHOLD,

5

6
VERNEPLIKTTJENESTE 0.L.
REGNES IKKE MED]

7. 	 (VIS 	 KORT NR. 	 1) 1

Hva slags sted bor De
på nå?

2

3

4

5

9

8. 	 Når flyttet De hit?
Oppgi måned og år

19

10. [VIS KORT NR. 1]

Hva slags sted var Deres
forrige bosted?

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by
(over 100 000 innb.)
med forsteder

Vet ikke

44

To bosteder

Tre bosteder

Fire bosteder

Femellerseksbosteder

Sju til ni bosteder

Ti eller flere bosteder

45

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by
(over 100 000 innb.)
med forsteder

Vet ikke

46-47

Måned nr.

48-49

Arstall

11. Når flyttet De til Deres
forrige bosted?
Oppgi måned og år

Født på stedet

13. Hvor hadde De Deres tredje 
siste bosted?

Sted

Kommune
	

59-62

For Byrået

50-53

54

55-56

r—T—IMAned nr.

57-58

ORIENTERING

I denne undersøkelsen vil vi se spesielt på den siste flyttingen 
De har foretatt mellom to kommuner. Det gjelderflyttingen hittil

kommune fra Deres forrige bostedskommune

som var 	 kommune

(SPOR IO HVILKEN KOMMUNE HAN/HUN FLYTTET FRA.)

Gjennom hele undersøkelsen vil vi særlig søke opplysninger om tre

forhold: Situasjonen umiddelbart for flyttingen, selve flyttingen

og situasjonen der De bor nå. Fair vi går løs på dette, vil vi

først stille noen spørsmål om Deres oppvekst.

Til flyttingskommune

27-30

For Byrået

Fraflyttingskommune

31-34

For Byrået

JO's OPPVEKST (INNTIL FYLTE 16 AR)

Hvor bodde De det meste av tiden
for De fylte 16 år?

Sted

Kommune

35-38

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb. )

Stor by
(over 100 000 innb.)
med forsteder

Vet ikke

3. Hvor mange steder hadde De bodd
på for De fylte 16 år?

[DERSOM ID HAR BODD FLERE GANGER
PA SAMME BOSTED, TELLES HVER
GANG SOM ETT BOSTED. FERIEOPP-
HOLD O.L. REGNES IKKE MED.]

4. Hvilket yrke hadde Deres hoved-
forsorger under mesteparten av
Deres oppveksttid?

Yrke

5. Hadde Deres hovedforsørger
noen utdanning utover vanlig
folkeskole?

40

1

2

3

4

Bare ett sted

To steder

Tre steder

Fire eller flere
steder

41-42 

43 
1 	  Ja

2 	 Nei

Yrkeskode

2. (VIS KORT NR. 1)

Hva slags sted var dette
bostedet da De vokste opp
der?

2

3

4

140



22. Til intervjueren:

FR DET PA $PM. 21 SVART "BARE IO"
BADE I DAG OG 	 Ja 	 26
RIT-FLYTTING? 	 Nei 	 23

23. Kan vi få vite de forskje1lige husholdningsmedlemmenes
slektskapsforhold til Dem. (FOR EGNE HJEMMEBOENDE BARN:
SPOR OGSÅ OM ALDER. FOR OPP I RUTENE TALLET PA BARN SOM
FALLER I HVER ALDERSGRUPPE)

korttype 	 Kai, 9-11

IO's far

IO's mor

Ektefelle

Ektefelles far (svigerfar)

Ektefelles mor (svigermor)

Tallet på egne, hjemme-
boende barn 16 år og over

Tallet på egne, hjemme-
boende barn 7-15 år

Tallet på egne, hjemme-
boend6 barn 3-6 år

Tallet på egne, hjemme-
boende barn 0-2 år

Toilet på IO's hjemme-
boende søsken

Andre (antall)

12-13

14-15

16-17

18-19

20 , 21

2?-23

24-25

26-27

28- 29

30-31

32 , 33

24, Til intervjueren:

ER DET PA SPM. 21 SVART
"BARE IO" 	 SVART "BARE IQ" I DAG 	 45
ENTEN I DAG ELLER 	 $VART "BARE 10"
FOR FLYTTING? 	 FOR FLYTTING 	 ---) ?6

16. DERSOM DET ER SVART
"TRE BOSTEDER" PA
SPØRSMÅL 6:
	

20
ELLERS:
	

17

17. Hvor hodde De Deres fjerde
siste bosted:

Sted

Kommune
	

68-71

For Byrået

7 2
18 [VIS KORT NR. I)

Hva OOP sted var Deres
fjerde siste bosted?
($lik Øt vara De
bodde der ? )

1 $Predtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Storre by
(20 000 - 100 000 innb.)

Stor by
(over 100 000 innb,)
med forsteder

Vet ikke  

3

4

5  

9 

Når flyttet De dit?
Oppgi årstallet 

73-74 
19 Arstoll    

141

14, [ VIS KORT NR. 1]

Hva slags sted yar Deres
tredje site bosted?
(Slik det var da De
bodde der.)

15. Når flyttet De dit?
Oppgi maned og år

19

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb,)

Stor by
(over 100 000 innb.)
med forsteder
Vet ikke

64-65

Er-:i MAned nr.

66767

Arstall

	  Født på stedet

21. Hvor mange perspner var
det i husholdningen i
forrige bostedskommune
og hvor mange er det i
den husholdningen De
tilhører i dag?
(TIL HUSHOLDNINGEN
REGNES VANLIGVIS DE
PERSONER SOM BOR I
SAMME LEILIGHET OG
VANLIGVIS SPISER SAMMEN)

63

Bare IC)

To personer

Tre personer

Fire personer

Fem personer

Seks personer

Syv personer

Åtte personer

Niellerflerepersone

FLYTTEMOTIVER

I en del spørsmål framover skal vi ta for oss den flyttingen

vi nevnte innledningsvis. Det gjelder altså flyttingen fro
rT Født på stedet

HUSHOLDNINGN

Vi vil nå stille ngen spørsmål om den husholdningen De tilhører

i dog og den De tilhørte i forrige bostedskommune.

75 	 76
For Ida '

Gift

NMI Tidligere gift

NEE Ugift

kommune til

25. Skyldtes flyttingen
forhold som angikk
bare Dem personlig,
SQM ar717k hele hus-
holdningen 7TEr som
angikk bare andre hus-
holdningsmedlemmer og
ikke Dem selv?

kommune

Forhold spm bare angikk
Dem personlig

Forhold som angikk hele
husholdningen 	 -

Forhold som angikk bare
andrq husholdningsmedlem,
mer og ikke Dem selv,

20. Forst vil vi gjerne vite
om De selv var gift, tid,
ligere gift eller ugift
like for De flyttet, og
om De er det samme i dag.

'

34



53 54 55

51-5247-48 49-50

Ble forfremmet, fikk til-
bud om bedre arbeid på
tilflyttingsstedet

Var misfornøyd med lønns-
forholdene, vanskelig A
oppnå bedre lønnsforhold
på stedet

Var misfornøyd med andre
sider ved arbeidsfor-
holdene

Var vanskelig å avansere/
arbeidet var ikke for-
enlig med ønskene for
framtida

ønsket å få kortere/
lettere arbeidsreise

Flytting var eneste mulig-
het for å få brukbart arbeid

Ble pensjonert

Begynte i arbeid etter av-
sluttet skolegang

Startet egen virksom-
het

Overtok slektningers
virksomhet

Annet (spesifiser):

Var for dårlige utdan-
ningsmuligheter på stedet

Var ingen utdannings-
muligheter på stedet

ønsket kortere eller
lettere vei til utdan-
ningsstedet

Tilflyttingsstedet har
spesielt gode skoler

Annet (spesifiser):

(GA TILBAKE TIL SPM. 28 FOR VIDERE INSTRUKS)

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

26. Hva var de viktigste grunnene til at De/husholdningen
besluttet å flytte fra

(kommunenavn)

27. (DERSOM SVARET PA SPORSMAL 26 ER UPRESIST ELLER LITE UT-
FYLLENDE)
Kan De forklare dette litt nærmere?

(BE ID PEKE UT DET ALLER VIKTIGSTE BLANT SVARENE PA
SPM. 26 OG 27. DETTE SVARET SKAL DE STREKE UNDER!)

35-46

For Byrået

Til intervjuer:

28. (FINN UT OM SVARENE PA SPORS-
MAL 26 OG 27 DIREKTE ELLER
INOIREK11 BERØRER NOEN AV
FORHOLJENE I LISTEN VED SIDEN
AV, KRYSS AV FOR ALLE DE
FORHOLD SOM SVARENE BERØRER.
STILL DERETTER DE SPØRSMÅLENE
DET ER HENVIST TIL FRA OE
FORHOLD SOM ER KRYSSET AV.

NB! NAR ALLE DE AKTUELLE 
SPORSMÅLENE ER STILT, GA 
TIL SPØRSMÅL 37) 

29. (VIS KORT NR. 2)

De har vært inne på arbeidsforhold som flyttegrunn. På dette
kortet er det fort opp noen mulige flyttegrunner som har med
arbeidsforhold A gjøre. Flyttet De/dere på grunn av noe av
det som står på kortet?
Dersom det er flere grunner som passer, kan De nevne inntil
tre, og vi vil gjerne vite hvilken De selv mener er den
ViTtigste, den nest viktigste og den 3. viktigste.

47-48 	 49-50 	 51-52

Arbeidsforhold 	 29

Utdanningsforhold 	 30

Boligforhold 	 31

Bosteds-, miljø-
forhold 	 -->32

Familieforhold 	 ---) 33

Service- og kommunika-
sjonsforhold 	 ---> 34

Helseforhold 	 35 og 36

(GA TILBAKE TIL SPM. 28 FOR VIDERE INSTRUKS)

30. (VIS KORT NR. 3)

De har vært inne på utdanningsforhold som flyttegrunn.
På dette kortet er det fort opp noen mulige flytte-
grunner som har med utdanningsforhold å gjøre. Flyttet
De/dere på grunn av noe av det som står på kortet?
Dersom det er flere grunner som passer, kan De nevne
inntil tre, og vi vil gjerne vite hvilken De selv
mener eT-den viktigste, den nest viktigste og den
3. viktigste.

0 1

02

03

Arbeidsplassen ble flyttet,
nedlagt

Ble oppsagt/permittert/for-
flyttet p.g.a. rasjonaliser-
ing/innskrenkning

Ble oppsagt/permittert/for-
flyttet av andre grunner

Viktigste Nest
grunn viktigste

3.
viktigste

Viktigste
grunn

Nest
viktigste

3.
viktigste

Viktigste
grunn

Nest
viktigste

3.
viktigste

142



Vi tigst
runn

3,
ikti ste

Sterk forurensnipg pA
stedet
Dårlig klima p4
sedet
Pårlig miljo• på
stedet
Dårlig 	p$ stedet
SPOSielt for barna
K4 ente ikke folk på
Stedet
Triydes ikke i boiig-
omrAdet/pA stedet
Onset mi140forandring.
onsket A prove noe flyt
ønsket å bo normere
familie eller venner
Ønsket 4 00 i et
roligere strek

Annet (spesifisir),

""- ',"""

07

09

IQ

11

1?

13

14

15

(GA TILBAKE TIL $PM. Z8 FOR MERE INBTRU)Ç5)

(VIS KORT NR, f$
De har wen inne pi familieforhold som flyttegrunn.
PA Oete kortet Or det fort OPP noen mulige flytter

' grunner som har med' familieforhold A 94Ore, Flyttet
pg/dere p$ grunn av loe av •det som står på kortet?
TirWOrdet er flere grunner som passer, kan De neyne
inntil tre ? og vi vil gjerne vite hyilken De selv
mener eii7en viktigste, den nest viktigste 99 den
3. viktigste,

Gifterm41

Familieforekning
Barneinpen ay berme
flyttet hjemmefra

Flyttet selv hjemmefra

Skil$mi$se/SeParas.ion

0004 11

Uoverensstemmelse
i familien
Flyttet etter andre
familiemedlemmer

Annet (sPeSifiS0r);

'Tr

(PA TILBAKE TIL 	  FQR VIDERE INgRuK4)

68 69 70
kti9st
grunn

z

4

5

iest
ikti st

143

( 11$ KORT Ng, 4)

04 40 vært Oro På boligforhold soon ftYllgruoo, 1/4
dette kortot er Ott fart opp noen moige 130019rtinner •
Pam bar MO 0e 1 i9ferhold 4 lairOT flyttet ROW.
grunn av nee 4v det son) 00, 14 koilet?
Dersom #;10. er flere 9 11010er $00 MS!!! kin De nevne

tre„ og vi Vil OM, vite hvilken pe selv
mener eFn viktigite den nest viktig ste 09 Oln
3. viktigste

5647
kt g t
grunn

Ns
iktigst i k t i l s te   

01

04

Q4

carlig
Beligen var

Onsket A 00 i en mien
h 100(Pe
Fikk tilbul OM 040re 0 1 10
Pi tilflyttingstedet .
For A f$ egen leiligT
het/hus
Boligen var iite egnet
for barn •

04114 forhold tll hus,
eier
B9dde I tjenetebo1i9/
arbeidsgivers 001 4
yar ikkt m1ig A fA
bong 	 sted(4

Annet ($PoSifis4r);

NA 1140AKE TIL 	  FQR VIPERE INSTRUKS)

3?. (VT$ KORT NR! .5 )
De har vart inne på boStedsr 01 miljøforhold som flyttegrunn.
P6 dette korte er det fort opp noen ujtjg flyttegrunne r on
har IRO 4$047 (19 mi1J0fOrno 1 d å gjere flyttet p#,/dere På
runt) ay no av det Som står på kortet?
Berso n det er flere grunner sem passer, 41 (10 nevne inntil
re. 90 Vi vil 9JOrle vite bvilken Pe Oelv mener er Oen

tigste, den nest viktigste 09 den 3, Viktigste,

Ol

02

03

6n4ket A bo mer
s!walt
Onsket å bo mindre
Sentralt
OnOet Oltdreglere fri,
tidsm 11) 1 9heter
OnSket bedre 1114119beter for
114 09 WtfOldelse fr barn
Farlige trafikkforhold p$
stede
Nye soy 09 forstyrrelser
PA ”edet

59 60-61

05

06

07

09

10

11

14

13

Ble oppsagt fra Wigent
r t1ds4egrenset leiekontrakt
Boli gen !rant, ble
kondemnert

aeligen yet, for liten

Boligen var for stor

Boligen ver for dyr
umoderne,



3.
viktigste

Viktigste
grunn

Nest
viktigste

36. Mener De at flyttingen
har fort til for-
bedring eller for-
verring med hensyn
til helseforholdene?

(LES OPP SVAR-
MULIGHETENE)

MOTIVER FÒR STEDSVALGET

37. (VIS KORT NR. 9)

Vi har nå fått vite hvorfor De/dere besluttet A flytte.
På kortet har vi listet opp noen mulige grunner til at
De/dere valgte A flytte nettopp hit til dette stedet.
Kan De si hvilkeh grunn som passer best.

Korttype 030 	 Kol. 9-11

12-13

Eneste eller nærmeste stedet det var
mulig A skaffe brukbar bolig

Bedre'boligtilbud her enn andre steder

Eneste eller nærmeste stedet med bruk-
bare arbeidsmuligheter

Bedre arbeidsmuligheter her enn andre
steder

Eneste eller nærmeste stedet med bruk-
bare skoletilbud

Bedre skoletilbud her enn andre steder

Ble beordret eller forflyttet hit

Nær slekt og venner/gode muligheter for
kontakt med andre

Har selv/ektefelle har tidligere bodd
på stedet

Kulturtilbudet (kino, teater etc.)

Tilbudet av butikker og annen Service'

Klimaet/omgivelsene

Rene tilfeldigheter,(spesifiser):

Andre grunner (spesifis6r):.

01

02

03'

04

06

07

08

09

10

11

12

13

14

77

	 Sterk. forbedring .

2 Forbedring

3 Både forbedring og for-
verring

4 Forverring

5 	 Sterk forverring'

6 Ingen forandring

Vet ikke

14

38. Var det noen gang på
tale A flytte andre
steder enn hit?

Ja

2
	

Nei

(GA TILBAKE TIL SPM. 28 FOR VIDERE INSTRUKS)

35. (VIS KORT NR. 8)

De har vært inne på helseforhold som flyttegrunn. På dette
kortet er det fort opp noen mulige flyttegrunner som har
med helseforhold A gjøre. Flyttet De/dere på grunn av noe
av det som står på kortet? Dersom "TE't er flere grunner som
passer, kan De nevne inntil tre, og vi vil gjerne vite
hvilken De selv mener er den viktigste, den nest viktigste
og den 3. viktigste.

74
	

75
	

76
Viktigste 'Nest 	 3.

grunn viktigste viktigste

(NB! ALLE SOM HAR FATT SPM. 35
SKAL OGSA HA SPM. 36)

Dårlig helsetjeneste
på stedet

Kunne ikke få behandling
på stedet

ønsket A skifte klima av
helsemessige grunner

Skulle pleie/hjelpe syke
familiemedlemmer på til-
flyttingsstedet

Matte bytte arbeid
p.g.a. helsen

Måtte bytte bolig
p.g.a. helsen

Annet (spesifiser):

1

2

3

4

6

7

144

1

2

3

4

6

8

7

5

9

ønsket å bo mer
sentralt

Dårlig servicetilbud
på stedet

Farlige trafikkforhold
på stedet

Langt til nødvendige
kontor el ler forretninger

Langt til nærmeste offent-
lige kommunikasjonsmiddel
(båt, buss, tog 0.1.)

Dyre eller ubehagelige
reiser

Sjeldne ruteav-
ganger

Dårlige eller ingen vei-
forbindelse

Annet (spesifis6r):

34. (VIS KORT NR. 7)

De har vært inne på service- og kommunikasjonsforhold som
flyttegrunn. På dette kortet er det fort opp noen mulige
flyttegrunner som har med service- og kommunikasjonsforhold
å gjOre. Flkttet De/dere på grunn av noe av det som star
på kortet? DersoM7aVE7eT flere grunner som passer, kan De
nevne inntil tre, og vi vil gjerne vite hvilken De selv
mener er den Traigste, den nest viktigste og den
3. viktigste.

71
	

72
	

73



Dar ig-
ere

26

27

?8
29

30
31

32

33

34

35

36

P 7
38

15

1
".•••■•...

2
1.-••■■■.

3

4

5

6

7

1

Problem
fylt

145

OPPLEVELSE AV FLYTTINGEN

44. Vi vil gjerne vite hva De
synes om noen sider ved
flyttingen. Kan De si
om noe av det følgende
var problemfylt, ikke
problemfyltellerbådeog:

39.(VIS KORT NR. 10)

Hvordan fikk De/dere
den kunnskapen om dette
stedet som gjorde at 
det kom EIA tale å
flytte -hit?
Dersom det er flere
Måter, nevn bare
den viktigste.

40. Var De godt kjent, litt
kjent eller ikke kjent
i det hele tatt med
dette stedet for
De kom hit?

41. Kan De angi omtrent
hvor Stor avstand
det er mellom Deres
bosted i dag og
Deres bosted for
flyttingen?
Angi aystand i mil
langs vei.

42. Fikk De/husholdningen
noen form for
økonomisk støtte i
forbindelse med
flyttingen?

43. Hvem fikk De/hushold-
ningen denne støtten
gjennom?
Dersom De har fått
støtte fra flere
hold, er vi bare
interessert i den
Pe selv mener er
den viktigste.

Gjennom slekt og venner
på stedet

Gjennom arbeidsgiver,firma
eller forretningsforbindelser
på stedet

Gjennom radio/TV

Gjennom annonser

Gjennom aviser, blader

Gjennom arbeidsformidlingen

Fikk kunnskap på annen måte
(spesifiser):

Mindre enn to mil

2 - 4 mil

5 - 9 mil

10 - 19 mil

20 - 49 mil

50 mil eller mer

Vet ikke

18

1
	

Ja 	

- 	

43

2
	

Nei 	

- 	

44

Gjennom familie eller
slektninger

Gjennom arbeidsgiver

Gjennom offentlig arbeids-
formidling

Gjennom andre organisa-
sjoner enn 2 og 3

Gjennom andre (spesifiser):

å finne noen til å overta
den boligen De flyttet
fra?

- A skaffe penger til å
dekke utgiftene ved
flyttingen?

løsrive Dem fra bo-
stedet og miljøet der?

- forberedelsene og gjen
nomføringen av selve
flyttingen?

- tilpasse Dem et nytt
sted og nye miljøer?

- A ferdes i uferdig hus
og omgivelser på til-
flyttingsstedet?

45. Mener De at flyttingen har
fort til at De/dere har
fått det dårligere, om-
trent som for eller bedre
når det gjelder følgende
forhold:

(LES OPP HELE LISTEN FOR IO)

01 Arbeidsforhold

02 Egen/andres arbeidsreide

03 Økonomi

04 Råderett over bolig

05 Boligstandard

06 Familieforhold

07 Kontakt med slekt og venner

08 Omgivelser, klima

09 Muligheter for aktivitet og
utfoldelse for barn

10 Muligheter for en rolig livsform

11 Kulturtilbud(kino, teater etc.)

12 Servicetilbud(butikker etc.)

13 Råderett over egen tid

Er det noe annet De vil nevne?
(spesifiser):

14

15

16

AV FLYTTINGEN

39

40

41

16

1 	  Godt kjent

2 	  Litt kjent

3 	 Ikke kjent i det hele tatt

17

2

3

4

5

6

9

ØKONOMISK STØTTE

19

1

2

3

4

5

VURDERING AV RESULTATENE

(DERSOM DET ER KRYSSET I SPALTE 1, "DÅRLIGERE", FOR TO
ELLER FLERE FORHOLD, STILLES SPM. 46. ELLERS GA TIL $PM. 47)

42-4346. Hvilken av forandringene
til det dårligere mener
De er den viktigste? Forhold nr.



1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

46

47

48

44-45

Forhold nr.

Bedre

Omtrent som for

Dårligere

Ja, helt sikkert

Ja, antakelig

Vet ikke

Nei,antakelig ikke 	 ---) 50

Nei ‚helt sikkert ikke ---) 50

Stiller andre krav til
bostedet i dag enn da
jeg/vi flyttet 	 52

Forventningene til
dette stedet er ikke
blitt oppfylt 	 --) 52

Familiesituasjonen har
endret seg siden
jeg/vi flyttet 	 52

Det har skjedd for-
andringer på det sted-
et vi flyttet fra 	 52

Andre grunner,
(spesifisdr):

52

55. Hva er det særlig som gjør at De regner med A
bli boende på dette stedet?
Dersom det er flere grunner, oppgi den viktigste.

For Byrået

57-58 

-)59  

56. Hvorfor regner De med A flytte igjen?
Dersom det er flere grunner, oppgi den viktigste              

59-60      
For Byrået     

61 

	  0-1 år

	  2-4 år

	  5 år eller mer

	  Vet ikke  

57. Hvor lenge tror De
at De blir boende
her på stedet for
De flytter?

1

2

3

9   

62    
58. Har De faste planer

om å flytte herfra?
1 Ja

Nei   2            

Hit til dette stedet

Til et annet sted i denne
kommunen

Til en annen kommune

50

Nåværende bosted

Annet sted:

Sted

Kommune 	

51-54

For Byrået

Foler ingen sterk tilknytning
	  til noe sted

Vet ikke 

49

1

2

3

1

2

3

9

BOLIG OG BOSTED/FORRIGE BOSTEDSKOMMUNE

Vi vil nå stille noen spørsmål om boligforholdene og om bo-
stedet Deres i forrige bostedskommune.

63

59. 	 (VIS 	 KORT NR. 	 11) 1

Hva slags hustype
bodde De i?

2

ÇSVARMULIGHET 7 3

KOMBINERT BOLIG- OG
FORRETNINGSBYGG" 4
KRYSSES AV BARE DERSOM
INGEN AV SVARMULIG-
HETENE 1-6 PASSER]

5

6

7

8

Våningshus på gårdsbruk

Frittliggende enebolig

Kjedehus, rekkehus, inkl.
vertikalt delt tomannsbolig

To- til firemannsbolig,
horisontalt delt

Hus med 5-10 leiligheter
(ikke rekke- eller kjedehus)

Hus med 11 eller flere
leiligheter

Kombinert bolig- og for-
retningsbygg

Annen hustype (spesifis6r):

146

3, "BEDRE", FOR TO ELLER
ELLERS GA TIL SPM. 48)

(DERSOM DET ER KRYSSET I SPALTE
FLERE FORHOLD, STILLES SPM. 47.

47. Hvilken av forandringene
til det bedre mener De
er den viktigste?

48. Mener De at De/hushold-
ningen stort sett har
det bedre eller
dårligere i dag enn
for De/dere forlot
forrige bostedskommune?

49. Tror De at flyttingen
ville kommet i stand
dersom De kunne tatt
hensyn til de
erfaringene De
har i dag?

50. Hvorfor ville De
ikke ha flyttet?
Dersom det er
flere grunner,
oppgi bare den
viktigste.

54. Tror De at De 1
kommer til å
flytte fra dette 2

stedet? 3

4

5

Ja, 	 helt sikkert ->56

Ja, antakelig ---) 56

Vet ikke ---) 59

Nei,antakelig 	 ikke ---) 55

Nei ,hel t sikkert ikke ---) 55

56

53. Alt tatt i betrakt-
ning, vil De i dag
si at De er tilfreds
med å bo her på stedet,
eller ville De egent-
lig bodd på et annet
sted?

1 	 Ti lfreds med å bo her på stedet

2 Både og

3 Ville egentlig bodd på et
	  annet sted

9 	 Vet ikke

51. Tror Je at De ville
ha flyttet hit til
dette stedet, til et
annet sted i denne
kommunen eller til
en" annen kommune?

52. Hvilket sted foler
De Dem alt i alt
sterkest knyttet
til?

FRAMT IDI G FLYTTING

55



64

1 	

2

3

4

5 	

6 	

7

8

65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60. Hvor mange rom
disponerte De/hushold-
ningen i boligen?
(Regn ikke med
kjøkkiii,—Ead, gang,
kott, kjeller, loft
0.1.)

61.EVIS KORT NR. 12]

Hva slags eiendoms-
eller leieforhold
hadde De/hushold-
ningen til boligen?

72

73

74

0-3 minptter

Ca. 5 min. (4-7 min.)

Ca. 10 min. (8-12 min.)

Ca. 15 min. (13-17 min.)

Ca. 20 min, (18-24 min.)

Ca. 	 time

Ca. 3 kvarter

Ca. 1 time ellpr over

0-3 minutter

Ca. 5 min. (4-7 min.)

Ca. 10 min. (8-12 min.)

Ca. 15 min. (13-17 min.)

Ca. 20 min. (18-24 min.)

Ca. 	 time

Ca. 3 kvarter

Ca. 1 time eller over

ARBEIDSFORHOLD FOR FLYTTINGEN

De spørsmålene som kommer nå gjelder noen sider ved Deres ar,
beidsforhold for De flyttet.

Korttype 040. Kol. 9-11
12

Inntektsgivende arbeid
(medregnet arbeid i
egen bedrift) 	 73

Arbeid som familiemed-
lem uteri fast avtalt
lønn i familiebedrift
(f.eks. gårdsarbeid
utført av gårdbrukers
hustru)
	

73

Verneplikttjeneste
	

91

Husarbeid for egen
familie 	 84

Skolearbeid,studier --> 86

Pensjonist, trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd) ---> 91

Hjemmeværend? 	 ---) 91

Arbeidsledig, arbeids-
søkende 	 87

1

2

3

4

5

6

7

8

(VIS KORT NR. 13)

72. Hva var Deres
viktigste gjøremål
eller viktigste kilde
til livsopphold
umiddelbart for De
flyttet?

14 7

Ett rom

To rom

Tre rom

Fire rom

Fem rom

Seks rom

Sju rom

Åtte eller flere rom

Bodde på internat

Hadde tjenestebolig

Bodde på framleie

Vanlig leieforhold
uten innskudd

Andelseier i borettslag eller
aksjeeier i boligselskap

Vanlig leieforhold med
innskudd

Selveierleilighet

Eier av huset

Annet eie- eller leieforhold,
(spesifis4r):

Innlagt vann

Vannklosett

Varmtvannsanlegg

Bad eller dusj

Oppvarming med elektrisitet
eller flytende brensel, event.
sentralfyring

Kjoleskap

Vaskemaskin, vaskeri

66-68

0-3 minutter

Ca. 5 min. (4-7 min.)

Ca. 10 min. (8-12 min.)

Ca, 15 min, (13-17 min.)

Ca. 20 min, (18-24 min.)

Ca. 	 time

Ca. 3 kvarter

Ca. 1 time eller over

67. Hvor lang tid tok
det til vanlig A
komme til nærmeste
barneskole?

68. Hvor lang tid tok
det til vanlig A
komme til kommune-
senteret?

[DERSOM DET ER FLERE
SENTRA, VELGES DET 5
NÆRMESTE. MED KOM-
MUNESENTER MENES HER
ET STED I KOMMUNEN 7
HVOR LIKNINGSKONTORET,
TRYGDEKONTORET, FOR-
MANNSKAPSKONTORET ELLER
ANDRE KOMMUNALE KONTOR
LIGGER]

69. Hva syntes De alt i
alt om kommunika-
sjonsforholdene på
stedet; var de
dårlige, ganske bra
eller gode?

70. Deltok De noen gang
i lags- eller foren-
ingsmøter i løpet av
det siste året for
De flyttet?

71 . Hvor ofte deltok De
i lags- eller foren-
ingsmøter?

[LES SVARMULIGHETENE
OVENFRA TIL DET SOM
PASSER BLIR NEVNT]

62, Fantes noe av det
følgende i
boligen?

[LES OPP SVAR
MULIGHETENE OG
KRYSS AV DER DET
SVARES "JP]

63, Ble De i noen særlig
grad sjenert av
støy i boligen?

64. Måtte De/dere selv
ta særlige hensyn
for ikke å for-
styrre naboene?

65. Hva synes De alt i
alt om de boligfor-
holdene som De/hus-
holdningen hadde
for flyttingen?

66. Hvor lang tid tok
det til vanlig A
komme til nærmeste
kolonialforretning?

001

002

004

008

016

100

200

For Byrået

69

Ja

Nei

70 

1 	 Ja

Nei

71 

1 	  Svært gode

2 	  Gode

3 	 Både og

4 	 Dårlige

5 	 Svært dårlige

1
2

3

4

5

6

7

8

1
2

3

4

6

8

2

3

5

Minst 2 ganger pr. uke

Minst 1 gang pr. uke

Minst 1 gang hver 14. dag

Minst 1 gang pr. måned

Minst 4 ganger pr. år

Sjeldnere

75 

1 	  Dårlige

2 	  Ganske bra

3 	 Gode

76

Ja

Nei

77



Ja

Nei

Ja

Nei

—480

83

Ja

Nei

Ja

Nei

- 91

- 85

91

88. Hva var Deres yrke?

33-34

73. Hva slags virksomhet arbeidet De ved? 23

75. Var De i Deres hoved-
yrke ansatt, selv-
stendig uten leid
hjelp eller selvsten- 	 3
dig med leid hjelp?
(Familiemedlemmer uten
fast avtalt lønn grupperes
som ansatt)

76. LA arbeidsplassen i 	 1
samme kommune som
den De bodde i, eller
lå den i en annen
kommune?

[VIS KORT NR. 14]

77. Hvor lang tid brukte
De vanligvis fra
boligen til arbeids-
plassen én vei?
Regn tideTTFTDe
dro hjemmefra til
De begynte arbeidet, 3
og regn med all vente-
tid og tidstap p.g.a.
dårlig korrespondanse
o.l.
(DERSOM REISTIDEN
VARIERTE MED ÅRSTIDEN
ELLER MED FRAMKOMST-
MIDDEL, REGNES DET MEST 
BRUKTE FRAMKOMSTMIDDEL
OG VANLIGSTE REISETID
I SOKRERHALVARET)

78. Hvor ofte tilbakela
De vanligvis strek-
ningen fra bolig til
arbeidsplass?

79. Var det noen periode
de to siste årene for
De flyttet at De var
helt eller delvis
uten arbeid?

80. Ønsket De arbeid/mer 	 1
arbeid i denne
tiden?

2

20

1

2

3

4

5

21

1

2

22

Selvstendig uten leid hjelp

Selvstendig med leid hjelp

LA i bostedskommunen

LA i en annen kommune
(DERSOM IC) ER I TVIL:
FA OPPGITT STEDSNAVNET:

Bodde på arbeidsstedet --> 79

10 minutter eller mindre

Ca. ett kvarter
(11-22 min.) 	 78

Ca. en halv time
(23-37 min.) 	 78

Ca. tre kvarter
(39-52 min.) 	 78

Ca. en time(53-77 min. ) —478

Ca. halvannen time 	 78

Ca. to timer eller mer 	 78

Varierende frammøtested 	 78

Hver arbeidsdag

To-fire ganger pr. uke

En gang pr. uke

Sjeldnere

Varierende

(VIS KORT NR. 15)

81. Hva var grunnen til at
De ikke hadde arbeid/
mer arbeid i denne
tiden?

Dersom det er flere
grunner, nevn den
viktigste.

82. Hvor lang tid til
sammen hadde De for
lite arbeid/var De
uten arbeid i
løpet av de to
siste årene for De
flyttet?

83. Hadde De noe inntekts-
givende arbeid ved
siden av det De har
oppgitt som hovedyrke?

84. Hadde De noe inntekts-
givende arbeid ved
siden av husarbeidet?

Driftsinnskrenkninger, ra-
sjonalisering, arbeidsstans
p.g.a. tekniske forhold
eller værforhold

Mangel på høvelig arbeids-
tilbud på stedet

Egen sykdom eller skade

Ventet (f.eks. etter avslut-
tet skolegang) på at søk-
nader skulle avgjøres og
jobben kunne overtas)

Andre forhold
(spesifis6r):

1 - 4 uker

5 - 8 uker

9 - 16 uker

17 uker eller lenger

1

2

3

4

2

1
2

24

25

26

17

1 	 Ansatt

2

2

2

19

0

1
.■■•••••••■...

1

2

3

4

5

Skoleslag:

29-30

For Byrået

---) 91

Virksom-
hetens art:

13-14,

Næringskode

74. Hva var Deres hovedyrke?

Hoved-
yrke:

15-16

Yrkeskode

18

4

5

6

7

8

85. Hva slags virksomhet var dette?

Virksom-
hetens art:

27-28

Næringskode

86. Hva slags skole gikk De på for flyttingen?

87. Hva slags virksomhet hadde De arbeid ved for De
ble arbeidsledig?

Virksom-
hetens art:

31-32

Næringskode

Yrkeskode

148



1

2

3

4

5

35

36

1 	 1 - 4 uker

2 	  5- 8 uker

3 	  9 - 16 uker

4 	 17 uker eller lenger

37

1

38

1

2

3

4

5

6

ID selv

Andre

Inntektsgivende arbeid
(medregnet arbeid i
egen bedrift)
	

93

Verneplikttjeneste 	

- 	

98

Skolearbeid, studier 	

- 	

98

Pensjonist, trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd) 98

Arbeidsledig, arbeids-
søkende 	93

Annet (spesifis4r):
	

98

100. Hvor lang tid varte denne 49-50utdanningen i alt? Angi
nærmeste hele år. Antall år 

51 
101.Har De faste planer

om videre utdanning?
1 Ja

Nei
—4 102

--) 103     

102. Hva slags endelig eksamen tar De sikte på?

(NOTER KURSTYPE, LINJE ELLER FAGOMRÅDE OG
EVENTUELT SKOLENS NAVN)

52-53

For Byrået

39-40

Næringskode

94, Hva slags yrke hadde han/hun?

Yrke:

41-42

Yrkeskode

43

95. Var han/hun ansatt,
selvstendig uten
leid hjelp eller
selvstendig med
leid hjelp?

Ansatt

2 	 Selvstendig uten leid hjelp

Selvstendig med leid hjelp

149

(VIS KORT NR, 15)

89. Hva var grunnen til
at De var uten arbeid?

Dersom det er flere
grunner, nevn den
viktigste.

On
rasjonalisering, arbeidsstans
p.g.a. tekniske forhold eller
værforhold

Mangel på høvelig arbeids-
tilbud på stedet

Egon sykdom eller skade

Ventet (f.eks. etter aysluttet
skolegang) på at søknader
skulle avgjøres og jobben
kunne overtas

Andre forhold (spesifis‘r):

96. Hadde han/hun noe
arbeid ved siden av
det De har oppgitt
som hovedyrke?

44

	  Ja 	 97

2 	  Nei 	 —498

97. Hva slags virksomhet var dette?

Virksom-
hetens art:

45-46 

Nmrin skode

UTDANNING

Vi vil nå stille noen spørsmål om utdanning og utdanningsplaner.

47

98. Hvilken allmennutdan-
ning har De fullført?

1 	

(MERK AV FOR HØYESTE 2

UTDANNING IO HAR
FULLFØRT) 3

4

5 	

6 	

48 

99. Har De fullført
noen annen ut-
danning? 2 	

90. Hvor mange uker til
sammen var De uten
arbeid i løpet av
de to siste årene
for flyttingen?

91. Var det De selv eller
andre som normalt
hadde den størte
inntekten i hushold-
ningen i forrige bo-
stedskommune?

(VIS KORT NR, 16)

92, Hva var viktigste
gjøremål eller
viktigste kilde til
livsopphold rett
for flyttingen for
den som hadde størst
inntekt i hushold-
ningen?

Folkeskole

Framhaldsskole eller fort-
settelsesskole

9-årig grunnskole (eventuelt
med 10. frivillig år)

Folkehøgskole, ungdoms-
eller fylkesskole

Real- eller middelskole

Artium eller økonomisk gymnas

Ja

Nei

93. Hva slags virksomhet arbeidet han/hun ved?

Virksom-
hetens art:

103. Til intervjueren:

HVILKEN HUSTYPE BOR
ID I IDAG. MERK AV
HUSTYPE DIREKTE. I
TVILSTILFELLE, RÅDFOR
DEM MED ID.
ÇSVARMULIGHET 7

KOMBINERT BOLIG- OG
FORRETNINGSBYGG"
KRYSSES AV BARE
DERSOM INGEN AV SVAR-
MULIGHETENE 1-6
PASSER]

Våningshus på gårdsbruk

Frittliggende enebolig

Kjedehus, rekkehus inkl.
vertikalt delt tomannsbolig

To- til firemannsbolig,
horisontalt delt

Hus med 5-10 leiligheter
(ikke rekke- eller kjedehus)

Hus med 11 eller flere •
leiligheter

Kombinert bolig- og forret-
ningsbygg

Annen hustype (spesifis6r):

DAGENS BOSTED

Vi har tidligere spurt om forholdene på forrige bosted. NA
følger noen spørsmål om boligen Deres i dag og om en del for
hold ved dette bostedet.

54

1

2

3

4

5

6

7

8



108. Blir De i noen særlig 	 1
grad sjenert av
støy i boligen?

109. MA De/dere ta særlige
hensyn for ikke A
forstyrre naboene?

61

Ja

2 	  Nei

62

Ja

Nei

63

55

1
104. Hvordan skaffet

De/husholdningen
den boligen De/dere
har i dag?

VVIS IC) NEVNER
FLERE SVARMULIG-
HETER, KRYSS AV
BARE VED DEN
VIKTIGSTE]

2

3

4

5

6

7

8

9

105. Hvor mange rom
disponerer De/hus-
holdningen i
boligen?

[REGN IKKE MED
KJØKKENTAD, GANG,
KOTT, KJELLER,
LOFT 0.L.]

[VIS KORT NR. 17]

106. Hva slags eiendoms-
eller leieforhold
har husholdningen
til boligen?

56

1 	

2 	

3 	

4 	

5 	

6 	

7 	

8

57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,I■••••■•■•

107. Finnes noe av
det følgende
i boligen?

[LES SVAR-
MULIGHETENE]

001

002

004

008

016

100
200

150

Ved A bygge selv

Gjennom medlemskap
i boligbyggelag

Gjennom eiendomsmegler
eller advokat

Gjennom arbeidsgiver/arbeid

Bor hos foreldre/sviger-
foreldre

Gjennom slektninger

Gjennom kjente

Gjennom annonsering eller
svar på annonse

PA annen måte:

Ett rom

To rom

Tre rom

Fire rom

Fem rom

Seks rom

Sju rom

Åtte eller flere rom

Bor på internat

Har tjenestebolig

Bor på framleie

Vanlig leieforhold uten
innskudd

Andelseier i borettslag eller
aksjeeier i boligselskap

Vanlig leieforhold med
innskudd

Selveierleilighet

Eier av huset

Annet eie- eller leieforhold
(spesifis‘r):

110. 	 Hvor lang tid tar
det til 	 vanlig å
komme til nærmeste
kolonialforretning?

1 	

2 	

3 	

4 	

5 	

6 	

7 	

8 	

64

111. 	 Hvor 	 lang 	 tid tar
det til 	 vanlig A
komme til 	 nærmeste
barneskole? 3

1 	

2 	

4
.••••+.1

5

6 	

7 	

8 	

65

112. 	 Hvor lang 	 tid tar
det til 	 vanlig A
komme til
kommunesenteret?

1 	

2 	

3 	

[DERSOM DET ER FLERE 4
SENTRA, VELGES DET
NÆRMESTE. 	 MED KOM- 5 	

MUNESENTER MENES 6
HER ET STED I KOM-
MUNEN HVOR LIKNINGS- 7 	

KONTORET, TRYGDE- 8
KONTORET, FORMANN-
SKAPSKONTORET ELLER
ANDRE KOMMUNALE
KONTOR LIGGER]

66

113. 	 Synes De dette
stedet er så godt
å bo på at De ville
råde andre til 	 A
flytte hit?

1

2

0-3 minutter

Ca. 5 min. (4-7 min.)

Ca. 10 min. (8-12 min.)

Ca. 15 min. (13-17 min.)

Ca. 20 min. (18-24 min.)

Ca. 	 time

Ca. 3 kvarter

Ca. 1 time eller over

0-3 minutter

Ca.

Ca.

Ca.

Ca.

Ca.

Ca.

Ca.

5 min. (4-7 min.)

10 min. (8-12 min.)

15 min. (13-17 min.)

20 min. (18-24 min.)

time

3 kvarter

1 time eller over

0-3 minutter

Ca. 5 min. (4-7 min.)

Ca. 10 min. (8-12 min.)

Ca. 15 min. (13-17 min.)

Ca. 20 min. (18:24 min.)

Ca. 	 time

Ca. 3 kvarter

Ca. 1 time eller over

Ja

Nei

Vet ikke

ARBEIDSFORHOLD ETT ER FLYTTINGEN

I noen spørsmål framover skal vi s
forhold etter flyttingen.

nakke litt om Deres arbeids-

67

Innlagt vann

Vannklosett

Varmtvannsanlegg

Bad eller dusj

Oppvarming med elektrisitet
eller flytende brensel, event.
sentralfyring

Kjøleskap

Vaskemaskin, vaskeri

58-60

For Byrået

(VIS KORT NR. 18)

114. Hva er Deres
viktigste gjøre-
mål eller
viktigste kilde
til livsopphold
i dag?

1

2

3

4

5

6

7

8 

Inntektsgivende arbeid
(medregnet arbeid i
egen bedrift) 	 —4115

Arbeid som familiemed-
lem uten fast avtalt
lønn i familiebedrift
(f.eks. gårdsarbeid
utført av gårdbrukers
hustru) 	 —4 116

Vernepliktig 	 —4 137

Husarbeid for egen
familie 	 —4128

Skolearbeid,studier 	 130
Pensjonist,trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd 	 —4 137

Hjemmeværende 	 --> 137
Arbeidsledig,arbeids
søkende 	

-___ 
131 

.■•••■■••■1      



Bedre Samme Dårlig-
ere

Vet
ikke

II

Bor på arbeidsstedet —5126

10 min. eller mindre

Ca. ptt kvarter
(11-22 min.) 	 —4125

Ca. en halv time
(23-37 min.) 	 —4125

Ca. trp kvarter
(38-52 min.) 	 —4125

Ca. en time
(53-77 min.)

Ca. halvannen time

Ca. to timer eller mer

varierende frammøte -

sted 	 —4125

Hver arbeidsdag

To-fire ganger pr. uke

En gang pr. uke
Sjeldnere

Varierende

68

22

23

115. Til intervjueren:
ER DET SVART INN-
TEKTSGIVENDE ARBEID
PA SPM. 72?

1
2

Ja

Nei

----> 116

--) 117  

69
116. Har De skiftet enten 	 1

arbeid, arbeidsgiver
eller arbeidssted i
og med flyttingen?

[BESVARES MED JA SELV OM BARE EN AV DELENE ER SKIFTET.]

117. Hva slags virksomhet arbeider De ved na?

Virksom-
hetens art:

70-71
Neeringskode

118. Hva er Deres hovedyrke?

Hoved-
yrke:

72-73

	  LIIDO Yrkeskode

2
Ja 	 117

Nei 	 --) 123

Ansatt 	 —> 120

Selvstendig uten
leid hjelp 	 --) 122

Selvstendig med
leid hjelp 	 —) 122

Gjennom offentlig arbeids-
formidling

Svarte på annonse/oppslag

Egen annonse

Tok direkte kontakt med ar-
beidsgiveren

Arbeidsgiveren tok direkte
kontakt med Dem

Gjennom familie, venner

På annen måte (spesifis6r):

[ SN. 121 STILLES IKKE DERSOM
PA SPM. 115]

121. Hvis De sammenlikner Deres
arbeidsforhold nå med ar-
beidsforholdene for De
flyttet, vil De si at for-
holdene nå er bedre, dårlig-
ere eller omtrent de samme
når det gjelder:

Ansettelsesvilkår (f.eks.
oppsigelsestid, fast anset-
telse kontra engasjement,
Aremålsansettelse, midler-
tidig ansettelse etc.)

Lønns- eller inntekts-
nivå

Muligheter for lønns-
opprykk 

Muligheter for stillingsopp-
rykk (forfremmelse, avanse-
ment)

(forts.)

Mulipeter for videreut-
danning (opplæring,
1717-s-FF—etc.)

Arbeidstid (lengde, skift-
arbeid, fast arbeidstid
etc.)

Arbeidssituasjon (arbeid
ute/inne, tempo, tyngde,
arbeidstemperatur, for-
urensninger, helserisiko
etc.)

Miljøet på arbeidsplassen 
(kontakt med arbeidskame-
rater, overordnede, under-
ordnede, foreningsliv etc.)

Arbeidsreise (om reisen er
lettere eller vanskeligere
å gjennomføre, bruk av tid
og penger på reisen)

Trygghet på arbeidsplassen 
(bedre eller darliger-

muligheter til A kunne bli
I arbeidet så lenge De
ønsker)

(GA TIL SPM. 123) 

2 	 3 	 9

Dårlig- Vet
Samme ere 	 ikke  Bedre                   

16

17                

18        

19        

20        

21                  

122. Hvis De vurderer 1
dagens arbeid med
tanke på framtida,
vil De si at det er 3
tryggere, mindre trygt
eller omtrent like trygt
som det arbeidet De hadde
for flyttingen?

2

123. Ligger arbeidsplassen
i samme kommune som
den De bor i, eller
ligger den i en annen
kommune?

1 	

2 	

(VIS KORT NR. 20)

124. Hvor lang tid bruker
De vanligvis fra
boligen til arbeids-
plassen én vei?
(Regn tiden fra De
drar hjemmefra til De
begynner arbeidet, og 	 3
regn med all ventetid
og tidstap p.g.a.
dårlig korrespondanse
o.l.
(DERSOM REISETIDEN 	 5
VARIERER MED ÅRSTIDEN
ELLER MED FRAMKOMST-
MIDDEL, REGNES DET
MEST BRUKTE FRAMKOMST -

MIDDEL OG0G -VANLIGSTE 
REISETID I SOMMER-
HALVÅRET)

2

4

6

7

8

125. Hvor ofte tilbake-
legger De vanligvis
strekningen fra
bolig til arbeids-
plass?

25

1

2

3

4

5

Tryggere

Omtrent like trygt

Mindre trygt

Ligger i denne kommune

Ligger i en annen kommune

(DERSOM JO FR I TVIL, FA
OPPGITT STEDSNAVNET:

24

119. Er De i Deres hoved-
yrke ansatt, selvsten-
dig uten leid hjelp
eller selvstendig med
leid hjelp?
(Familiemedlemmer uten
fast avtalt lønn
grupperes som ansatt)

(GA TIL 123 DERSOM
DET ER SVART FAMILIE-
MEDLEM (KODE 2)
PA SPM. 114)

120.(VIS KORT NR. 19)
På hvilken måte
skaffet De Dem det
arbeidet De har
i dag?

74

1

2

3

75

1

2

3

5

6
7

DET ER SVART "NEI"

Korttype 050. Kol. 9-11

1111111111111U1111111MINIEMI

ME II
1111111111MM
111111111

12

13

14

15

151



152

41

42

1

40

Driftsinnskrenkning, ra-
sjonalisering, arbeidsstans
p.g.a. tekniske forhold
eller værforhold

4

5

1

2

3

48

1 	  Ja

2 	 Nei

-3 143

---> 144

1

2

3

4

5

6

7

26 

1 	 Ja

2 	 Nei

9 	 Vet ikke

27

1 	 Ja --> 129

2 	 Nei 137

28

1 	 Ja —4 129

2 Nei 137

Mangel på høvelig arbeids-
tilbud på stedet

3 	 Egen sykdom eller skade

Venter på at søknader på
nytt arbeid skal avgjøres,
f.eks. etter aysluttet
skolegang

Andre forhold (spesifis&):

2

(VIS KORT NR. 21)

136. Hva er grunnen til
at De nå er uten
arbeid?

Dersom det er flere
grunner, nevn den
viktigste.

29-30

Næringskode

- 137

130. Hva slags skole går De på?

Skoleslag:

1

2

3

4

34

1

2

31-32

For Byrået

—> 137

131. Hvor mange uker har
De vært uten ar-
beid etter
flyttingen?

132. Har De hatt inntekts-
givende arbeid etter
flyttingen?

33

- 133

137

1 - 4 uker

5 - 8 uker

9 - 16 uker

17 uker eller lenger

Ja

Nei

135. På hvilken måte kom
De i forbindelse med
denne arbeidsplassen?

[DERSOM FLERE MATER
ANGIS, KRYSSES BARE
AV FOR DEN SOM HADDE
STØRST BETYDNING]

Gjennom offentlig arbeids-
formidling

Svarte på annonse/oppslag

Egen annonse

Tok direkte kontakt med ar-
beidsgiveren

Arbeidsgiveren tok direkte
kontakt med Dem

Gjennom familie, venner

Annet (spesifiser):

141. Er han/hun ansatt,
selvstendig uten
leid hjelp eller
selvstendig med leid
hjelp?

142. Har han/hun noe ar-
beid ved siden av
det De har oppgitt
som hovedyrke?

Virksom-
hetens art:

43-44

Næringskode

140. Hva slags yrke har han/hun?

Hoved-
yrke:

45-46

Yrkeskode

47

Virksom-
hetens art:

35-36

Næringskode

134. Hva var Deres yrke?

37-38

Yrkeskode

39
Ansatt

Selvstendig uten leid hjelp

Selvstendig med leid hjelp

U6. Vil De si at det ar-
beidet De har i dag
er tilfredsstillende
med hensyn til Deres
ønsker for framtida?

127. Har De noe inntekts-
givende arbeid ved
siden av det De har
oppgitt som hovedyrke?

128. Har De noe inntekts-
givende arbeid ved
siden av husarbeidet?

129. Hva slags virksomhet er dette?

Virksom-
hetens art:

137. Er det De selv eller
andre som normalt har
den største inntekten 	 2
i husholdningen i dag?

(VIS KORT NR. 22)

138. Hva er viktigste
gjøremål eller
viktigste kilde til
livsopphold for den
som har størst inn-
tekt i hushold-
ningen?

5

6

1

1

2

3

4

IC) selv 	 —4144

Andre 	 138

Inntektsgivende arbeid
(medregnet arbeid i
egen bedrift) 	 139

Vernepliktig 	 --> 144

Skolearbeid,studier 	 144

Pensjonist,trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd) 	 ---> 144

Arbeidsledig, ar-
beidssøkende 	 ---) 139

Annet (spesifiser):

143. Hva slags virksomhet er dette?

Virksom-
hetens art:

49-50

Næringskode



DERSOM IO IKKE KAN GI
SUMMEN DIREKTE, F.EKS.
I NÆRMESTE 100 KR.,
SPESIFISERES DISPONIBEL
INNTEKT FOR HVER PERSON
OG SUMMERES AV INTERVJUER
(OMTRENTLIGE TALL). SPOR
IO OM SUMMEN SYNES TIL-
NÆRMET RIKTIG. ETTER
EVENTUELL JUSTERING
FORES BELØPET I SVAR-
RUBRIKKEN FOR SPØRSMÅL
145.
MERK: VI ØNSKER
WZIAGSVISE GJENNOM-
SNITTSTALL PR. MANED.

Husholdnings-
medlemmenes
disponible
inntekt

kr.

kr.

kr.

Felleshushold-
ningsinntekter

(f.eks. bostøtte,
barnetrygd o.1.)

kr.

SUM 	 kr.

153

144. Hvor stor var normalt
Deres disponibTE7177
tekt pr. måned det siste
året for flyttingen?
Denne omfatter alle'
former for inntekt fra-
trukket direkte skatter.
Som inntekt regnes f.eks.
lønn, nettonæringsinntekt,
alle former for natural-
inntekt, mottatte renter
og aksjeutbytte, trygder, 	 0009
pensjoner, utdannings-
stipend, underholdsbidrag
og annen stesnad fra private.
For uregelmessige inn-
tekter, f.eks. ferieinn-
tekter, skal det regnes
et gjennomsnitt.

145. Hvor stor var normalt
husholdningens samlede
disponible inntekt
?r. måned det siste
aret for flyttingen?
Ta også med even-
tuelle egne inn-
tekter.

0009

148. Til intervjuer:

DERSOM DET ER SVART "VET IKKE" PA ETT ELLER FLERE AV
SPØRSMÅLENE 145, 146 OG 147, GA TIL 150. ELLERS GA
TIL 149.

149. Til intervjuer:
UTFOR REGNESTYKKET NEDENFOR. PLASSER SVARET DIREKTE
I EN AV INNTEKTSGRUPPENE PA SPM. 150. MERK AV VED
DEN GRUPPEN SOM PASSER BEST OG GA DERETTER TIL SPM. 151
UTEN A STILLE 150.

Samlet disponibel
husholdningsinntekt
(OVERFORT FRA

	SPØRSMÅL 145)	 kr. 	

Samlede reiseutgifter
(OVERFORT FRA

	SPØRSMÅL 146)
	

kr.

Boutgifter
(OVERFORT FRA

	SPØRSMÅL 147)
	

+ kr.

	

Sum fradrag 	 = kr.

Til rådighet pr.
måned når de
ovenstående ut-
giftene var betalt

ØKONOMISKE FORHOLD
	

F Ø R 	 FLYTTINGEN

Hadde ingen inntekt

Vet ikke

Hadde ingen inntekt

Vet ikke

51-54
Månedlig disponibel
inntekt (OVERFØRES
TIL SPM. 145 DERSOM
JO VAR ALENE I HUS-
HOLDNINGEN, SPM. 21)

55-58
Samlet månedlig
disponibel hushold-
ningsinntekt
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 149)

0000

0000

kr.

kr.

(VIS KORT NR. 23)

150. Et av beløpene vi er
interessert i i denne
undersøkelsen er det
De/husholdningen hadde
igjen pr. måned når
boutgiftene og even-
tuelle utgifter til
arbeidsreiser var
trukket fra hushold-
ningens disponible
inntekt. Kan De si
hvilken gruppe på
kortet som passer best
for dette beløpet for
Deres husholdning i
forrige bostedskommune?

MERK: VI ØNSKER ET ANSLAGS-
VIS GJENNOMSNITTSBE-
Ur PR. MANED.

ØKONOMISKE FORHOLD

66-67

01 Ill Under 250 kr.

02 Ill 250 - 	 499 kr.

03 III 	 500 - 	 749 kr.

04 Ill 750 - 	 999 kr.

05 	 1 000- 1 499 kr.

06 Ill 1 500 - 1 999 kr.

07 Ill 2 000 - 2 499 kr.

08 III 2 500 - 2 999 kr.

09 III 3 000 - 3 499 kr.

10 	 3 500 - 3 999 kr.

11 	 4 000 - 4 999 kr.

12 	 5 000 kr. og over

13 	 Vet ikke

14 	 Nekter å oppgi

ET TER 	 FLYTTINGEN

146. Kan De anslå hvor store
reiseutgifter hushold-
ningen samlet hadde til
skole- og arbeidsreiser
pr. måned det siste året
for flyttingen? Ta også
med egne utgifter.

147. Kan De anslå hvor mye
De/husholdningen hadde
i samlede boutgifter
pr. måned. Ta med hus-
leie, renter og avdrag
på boliglån, brensel,
elektrisk strøm og ved-
likeholdsutgifter.
For eneboliger også
vann- og renovasjons-
avgifter.

Samlede månedlige
arbeidsrei seutgifter
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 149)

Ingen reiseutgifter

Vet ikke

Totale månedlige bo-
utgifter.
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 149)

Ingen boutgifter

Vet ikke

151. Hvor stor er normalt 
Deres disponible inn-
tekt pr. måned i
dag?
Denne omfatter alle
former for inntekt
fratrukket direkte 
skatter. Som inntekt
regnes f.eks. lønn,
nettonæringsinntekt,
alle former for
naturalinntekt, mot-
tatte renter og aksje-
utbytte, trygder, pen-
sjoner, utdanningsstipend,
underholdsbidrag og annen
stonad fra private. For
uregelmessige inntekter,
f.eks. ferieinntekter,
skal det regnes et
gjennomsnitt. .

59-61

000

009

62-65

68-71
Månedlig disponibel
inntekt (OVERFØRES
TIL SPØRSMÅL 152
DERSOM ID ER ALENE I
HUSHOLDNINGEN,
SPØRSMÅL 21)

0000
	

Har ingen inntekt

0009
	

Vet ikke

0000

0009



Korttype 060. Kol. 9-11

12-15

=EC Samlet månedlig
disponibel hushold-
ningsinntekt etter
skatt (OVERFØRES
TIL SPØRSMÅL 156)

Har ingen inntekt

Vet ikke

0000
0009

DERSOM ID IKKE KAN
GI SUMMEN DIREKTE,
F.EKS. I NÆRMESTE
100 KR., SPESIFISERES
DISPONIBEL INNTEKT
FOR HVER PERSON OG
SUMMERES AV INTERVJUER
(OMTRENTLIGE TALL).
SPOR ID OM SUMMEN
SYNES TILNÆRMET
RIKTIG. ETTER EVEN-
TUELL JUSTERING
FORES BELØPET I
SVARRUBRIKKEN FOR
SPØRSMÅL 152.

MERK: VI ØNSKER
ANSLAGSVISE GJENNOM-
SNITTSTALL PR. MANED.

Husholdnings-
medlemmenes
disponible
inntekt 

kr.  

kr.  

kr.  

Felleshushold-
ningsinntekter

(f.eks. bostøtte,
barnetrygd 0.1.) 

kr.     

SUM 	 kr.

000r009

19-22

00001	
0009

(VIS KORT NR. 23) 	 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

250 kr.

- 499 kr.

- 749 kr.

- 999 kr.

- 1 499 kr.

- 1 999 - kr.

- 2 499 kr.

- 2 999 kr.

- 3 499 kr.

- 3 999 kr.

- 4 999 kr.

kr. og over

Vet ikke

Nekter å oppgi 

Under

250

500

750

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

5 000

•■••••■•■••••

■•••••••••■

157. Et av beløpene vi er
interessert i i denne
undersøkelsen er det
De/husholdningen har
igjen pr. måned når
boutgiftene og even-
tuelle utgifter til
arbeidsreiser er
trukket fra hushold-
ningens disponible
inntekt. Kan De si
hvilken gruppe på
kortet som passer
best for dette be-
løpet for Deres hus-
holdning?

MERK: VI ØNSKER ET
- ANSLAGSVIS GJENNOM-

SNITTSBELØP PR. MANED.

154

152. Hvor stor er normalt 
husholdningens
samlede disponible
inntekt pr. måned 
i dag?
Ta også med even-
tuelle egne
inntekter.

153. Kan De anslå hvor store
reiseutgifter hushold-
ningen samlet har til
skole- og arbeids-
reiser pr. måned?
Ta også med egne
utgifter.

154. Kan De anslå hvor mye
De/husholdningen har
i samlede boutgifter
pr. måned. Ta med
husleie, renter og
avdrag på boliglån,
brensel, elektrisk
stroll.' og veldikeholds-
utgifter. For ene-
boliger også vann- og
renovasjonsavgifter.

16-18 
Samlede månedlige
arbeidsreiseutgifter
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 156)

Ingen reiseutgifter

Vet ikke

Totale månedlige bo-
utgifter
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 156)

Ingen boutgifter

Vet ikke

Samlet disponibel
husholdningsinntekt
(OVERFØRT FRA
SPØRSMÅL 152)

Samlede reiseut-
gifter (OVERFORT
FRA SPØRSMÅL 153) kr.

Boutgifter
(OVERFØRT FRA

	SPØRSMÅL 154)
	

+ kr.

	

Sum fradrag 	 = kr.

Til rådighet pr.
maned når de
ovenstående ut-
giftene er betalt

158. Vi vil til slutt gjerne

av betydning for Deres
vite om det er forhold 	 1

flytting eller for de 	 2
forandringer som den
har fort med seg som
ikke har kommet godt
nok fram under dette
intervjuet?

155. Til intervjuer:

DERSOM DET ER SVART "VET IKKE" PA ETT ELLER FLERE AV
SPØRSMÅLENE 152, 153 OG 154, GA TIL 157. ELLERS GA
TIL 156.

156. Til intervjuer:

UTFOR REGNESTYKKET NEDENFOR. PLASSER SVARET DIREKTE
I EN AV INNTEKTSGRUPPENE PA SPM. 157. MERK AV VED
DEN GRUPPEN SOM PASSER BEST OG GA DERETTER TIL
SPM. 158 UTEN A STILLE 157.

= kr.

23-24

25 
	 Nei

	  Ja (spesifiser):

kr.

kr.

159.Til intervjuer:

BOR 10 PA DEN ADRESSEN
SOM 10-LISTEN ANGIR,
ELLER BOR HAN/HUN PA*
EN ANNEN ADRESSE?

26    
Bor på den adresse som
10-listen angir   
Bor på annen
adresse
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Vedlegg 4

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Statistisk Sentralbyrå
Kontoret for intervjuundersøkelser
Oslo-Dep., Oslo 1
Tlf. 41 38 20, 41 36 60

Prosjektnr.

Utvalgsområdenr.

IO nr.

Korttype

Kol. 1- 2

3_5

6- 8

9-10

il

FLYTTEMOTIVUNDERSØKELSEN 1972

I KKE —F LYTTERE

IO's navn

Adresse

Fødselsdag,-mnd.,-år 	 Personnummer

For Byrået   Kol. 12-22     

Intervjuet ble foretatt: Dato      1972               

Intervjutid fra kl. 	 til kl.     i alt antall minutter: Kol. 23-25                      

I alt ble JO oppsøkt antall ganger:
	

Kol. 	 26

Intervjuer nr. 	 rntervjuerens navn

RA - 8034



To bosteder

Tre bosteder

Fire bosteder

Fem eller seks bosteder

Sju til ni bosteder

Ti eller flere bosteder

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by (over 100 000innb.)
med forsteder

Vet ikke

38

156

ORIENTERING 7. Kan vi få vite hvor
	

37

I denne undersøkelsen vil vi samle inn noen opplysninger om

det stedet De bor på, om Deres arbeids- og boligforhold, og

om hvordan De selv vurderer Deres/husholdningens leveforhold

her på stedet.

Dersom De noen gang har flyttet, vil vi gjerne vite litt om

dette.

Vi vil innledningsvis stille noen få spørsmål om tiden fram

til De fylte 16 Ar.

ID's OPPVEKST (INNTIL FYLTE 16 AR)

1. Hvor bodde De det meste av tiden for De fylte 16 år?

Sted

Kommune

31

27-30

For Byrået

(VIS 	 KORT NR. 	 1) 1 	 Spredtbygd

2. 	 Hva slags sted var
dette bostedet da

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

De vokste opp der?
3 Liten by
	  (2 000-20 000 innb.)

4
Større by
	  (20 000-100 000 innb.)

5 Stor by 	 (over 100 000 innb.)
med forsteder

9 	 Vet ikke

32
1 	

3. 	 Hvor mange steder
hadde De bodd på
for De fylte

1 	

2 	

Bare ett sted

To steder

16 år? 3 	 Tre steder

[DERSOM ID HAR BODD 4 Fire eller flere steder

mange bosteder De
i alt har hatt etter
at De fylte 16 Ar?

[DERSOM IO HAR BODD

1
2

3
FLERE GANGER PA SAMME
BOSTED, REGNES HVER 4

GANG SOM ETT BOSTED. 5
FERIEOPPHOLD, VERNE-
PLIKTTJENESTE O.L. 6

REGNES IKKE MED]

(VIS KORT NR. 	 1) 1

8. 	 Hva slags sted er
nåværende bosted?

2

3

4

5

9

9. 	 Når flyttet De hit?
Oppgi 	 årstallet. 19

Sted

Kommune

(VIS KORT NR. 1)
	

1

11. Hva slags sted var
	

2
Deres forrige
bosted? 	 3
(Slik det var da
De bodde der) 	 4

5

9

FLERE GANGER PA SAMME
BOSTED, TELLES HVER
GANG SOM ETT BOSTED.
FERIEOPPHOLD OA. REGNES IKKE MED]

39-40

Arstall

41-44

For Byrået

45

1•■•■••••••.
Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by (over100 000 innb. )
med forsteder

Vet ikke

10. Hvor bodde De for De flyttet til Deres nåværende
bosted?

12. Når flyttet De til
Deres forrige
bosted?
Oppgi årstallet 

46-47 
19 Årstall

Født på stedet

5. Hadde Deres hoved-
forsorger noen ut- 	 1
danning utover
vanlig folkeskole?

BOSTEDER ETTER FYLTE 16 AR

Vi ønsker et par opplysninger
at De fylte 16 år.

13. DERSOM DET ER SVART TO BOSTEDER"
PA SPORSMAL 7:
ELLERS:

14. Hvor hadde De Deres tredje siste bosted?

Sted 	

Kommune

2

35

Ja

Nei

4. Hvilket yrke hadde Deres  hovedforsørger under meste-
parten av Deres oppveksttid?

Yrke

33-34

Yrkeskode

22
---> 1 4

48-51

For Byrået

om Deres bosteder etter

36

Ja 	 —+ 7
Nei 	 —4 21

6. Har De bodd andre
steder enn her De
bor i dag etter at
De fylte 16 Ar?



For Byrået

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by (over 100 000 innb.)
med forsteder

Vet ikke

60-61' 
Årstall 	 22

Født på stedet ---> 22

59

Korttype 021. Kol. 9-11

12

Tilfreds med å bo her
på stedet

Både og

Ville egentlig bodd
på et annet sted

Vet ikke

1

2

3

9

27. Tror De at De kommer
til A flytte fra
dette stedet?

1

2

3

4

5

157

52

[US KORT NR. 1] 1 	 Spredtbygd

15. 	 Hva slags sted var
Deres tredje siste

2 Mindre tettsted
	  (200-2 000 innb.)

bosted? Liten by

(Slik det var da 	 (2 000-20 000 innb.)

De bodde der)
4 Større by
	  (20 000-100 000 innb.)

5 Stor by (over 100 000 innb.)
med forsteder

9 	 Vet ikke

16. 	 Når flyttet De dit? 53-54

Oppgi årstallet 19 Årstall

Født på stedet

17. DERSOM DET ER SVART "TRE BOSTEDER"
PA SPØRSMÅL 7: 	 22
ELLERS: 	 --> 18

18. Hvor hadde De Deres fjerde siste bosted?

Sted 	

Kommune

55-58

EVIS KORT NR. 	 1] 1

19. 	 Hva slags 	 sted var 2
Deres fjerde siste
bosted?

3
(Slik det var da
De bodde der)

4

5

9

20. 	 Når flyttet De dit?
Oppgi 	 årstallet 19

[VIS KORT NR. 	 1] 1

2
21. 	 Hva slags 	 sted er

Deres nåværende
bosted?

3

4

5

9

22. 	 Hvilket sted
føler De Dem
alt i 	 alt sterkest
knyttet til?

1

2

Sted

Kommune

64-67

For Byrdet

3 	 Føler ingen sterk tilknytning
til noe sted

9 	 Vet ikke

HUSHOLDNINGrN

Vi vil nå stille noen spørsmål om den
hører i dag.

23. Forst vil 	 vi gjerne
vite om De selv 	 er
gift, 	 tidligere
gift eller ugift.

24. Hvor mange personer
er det i den hus-
holdningen De til-
hører i dag?

3

4

1 	

2 	

3 	

1 	

2 	

68 

69 

(TIL HUSHOLDNINGEN 5 	
REGNES VANLIGVIS DE
PERSONER SOM BOR I SAMME 6 	

LEILIGHET OG VAN- 7 	
LIGVIS SPISER SAMMEN) 8 	

9

25. Kan vi få vite de forskjellige husholdningsmedlemmenes
slektskapsforhold til Dem?

(FOR EGNE HJEMMEBOENDE BARN: SPOR OGSÅ OM ALDER.
FOR OPP I RUTENE TALLET PA BARN SOM FALLER I HVER
ALDERSGRUPPE.

IO's far

IO's mor

Ektefelle

Ektefelles far (svigerfar)

Ektefelles mor (svigermor)

Tallet på egne, hjemmeboende barn
16 år og over

Tallet på egne, hjemmeboende barn
7-15 år

Tallet på egne, hjemmeboende barn
3-6 år

Tallet på egne hjemmeboende barn
0-2 år

Tallet på IO's hjemmeboende
søsken

Andre (antall)

FRAMTIDIG FLYTTING

26. Alt tatt i betraktning,
vil De i dag si at De
er tilfreds med A bo
her på stedet, eller
ville De egentlig bodd
på et annet sted?

13

Ja,helt sikkert -> 29

Ja,antakelig 	 --> 29

Vet ikke 	 ---> 32

Nei, antakelig
ikke 	 28

Nei, helt
sikkert ikke 	 ---) 28

62

63

Spredtbygd

Mindre tettsted
(200-2 000 innb.)

Liten by
(2 000-20 000 innb.)

Større by
(20 000-100 000 innb.)

Stor by (over 100 000 innb.)
med forsteder

Vet ikke

Nåværende bosted

Annet sted:

husholdningen De til-

Gift

Tidligere gift

Ugift

Bare ID
	

26

to personer 	 --> 25

tre personer 	 ->25

fire personer 	 ->25

fem personer 	 ->25

seks personer 	 ->25

syv personer 	 ->25

åtte personer 	 ->25

ni eller flere
personer
	

25

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



Ved å bygge selv

Gjennom medlemskap i
boligbyggelag

Gjennom eiendomsmegler
eller advokat

Gjennom arbeidsgiver/arbeid

Gjennom slektninger

Gjennom kjente

Gjennom annonsering eller
svar på annonse

På annen måte:

21

1

2

3

4

5

6

7

8

28. Hva er det særlig som gjør at De regner med å bli
boende på dette stedet?
Dersom det er flere grunner, oppgi den viktigste.  

14-15

For Byrået     

32

29. Hvorfor regner De med å flytte igjen?
Dersom det er flere grunner, oppgi den viktigste.

16-17

For Byrået

0 - 1 år

2 - 4 år

5 år eller mer

Vet ikke

Ja

Nei

1
2

3

9

19

1
2

18

BOLIG OG BOSTED

Vi vil nå stille noen spørsmål om boligforholdene og om bo-
stedet Deres.

20

Til intervjuer:

32. HVILKEN HUSTYPE
BOR It) I?

MERK AV HUSTYPE
DIREKTE. 	 I TVILS-
TILFELLE, RADFOR
DEM MED ID.

ESVARMULIGHET 7
"KOMBINERT BOLIG-
OG FORRETNINGSBYGG"
KRYSSES AV BARE
DERSOM INGEN AV
SVARMULIGHETENE
1-6 PASSER]

Våningshus på gårdsbruk

Frittliggende enebolig

Kjedehus, rekkehus ink l .
vertikalt delt tomannsbolig

To- til firemannsbolig,
horisontalt delt

Hus med 5-10 leiligheter
(ikke rekke- eller kjedehus)

Hus med 11 eller flere
leiligheter

Kombinert bolig- og forret-
ningsbygg

Annen hustype (spesifiser):

1

2

3

4

5

6

7

8

30. Hvor lenge tror
De at De blir
boende her på
stedet for De
flytter?

31. Har De faste planer
om å flytte
herfra?

33. Hvordan skaffet De/
husholdningen den
boligen De/dere har
i dag?

[HVIS ID NEVNER FLERE
SVARMULIGHETER, KRYSS
AV BARE VED DEN
VIKTIGSTE]

34. Hvor mange rom
disponerer De/hus-
holdningen i
boligen?

[REGN IKKE MED
KJOKKENTBAD, GANG,
KOTT, KJELLER,
LOFT 0.L.]

[VIS KORT NR. 17]

35. Hva slags eiendoms-
eller leieforhold
har husholdningen
til boligen?

36. Finnes noe av det
følgende i boligen?

[LES SVARMULIGHETENE]

22

1

2

3

4

5

6

7

8

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

001

002

004

008

016

100

200

158

Ett rom

To rom

Tre rom

Fire rom

Fem rom

Seks rom

Sju rom

Åtte eller flere rom

Bor på internat

Har tjenestebolig

Bor på framleie

Vanlig leieforhold uten
innskudd

Andelseier i borettslag
eller aksjeeier i bolig-
selskap

Vanlig leieforhold med
innskudd

Selveierleilighet

Eier av huset

Annet eie- eller leiefor-
hold (spesifiser):

Innlagt vann

Vannklosett

Varmtvannsanlegg

Bad eller dusj

Oppvarming med elektrisitet
eller flytende brensel,
event. sentralfyring

Kjøleskap

Vaskemaskin, vaskeri

24-26

For Byrået   
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42

1

2

3

37. Blir De i noen
særlig grad sjenert
av støy i boligen?

38. MA De/dere ta
særlige hensyn for
ikke å forstyrre
naboene?

39. Hva synes De alt
alt om de bolig-
forholdene som
De/husholdningen
har?

40. Hvor lang tid tar
det til vanlig A
komme til
nærmeste kolonial-
forretning?

41. Hvor lang tid tar
det til vanlig A
komme til nærmeste
barneskole?

42. Hvor lang tid tar
det til vanlig A
komme til
kommunesenteret?

[OERSOM DET ER FLERE
SENTRA, VELGES DET
NÆRMESTE. MED KOM-
MUNESENTER MENES HER
ET STED I KOMMUNEN
HVOR LIKNINGSKONTORET,
TRYGDEKONTORET,
FORMANNSKAPSKONTORET
ELLER ANDRE KOMMUNALE
KONTOR LIGGER]

43. Hva synes De alt i
alt om kommunika-
sjonsforholdene her
på stedet, er de
dårlige, ganske bra
eller gode?

44. Har De noen gang
deltatt i lags-
eller foreningsmoter
det siste året?

45. Hvor ofte har De
deltatt i lags-
eller foreningsmøter
det siste året?

[LES SVARMULIGHETENE
OVENFRA TIL DET SOM
PASSER BLIR NEVNT]

46. Synes De dette stedet
er så godt å bo på
at De ville råde
andre til A flytte
hit?

(VIS KORT NR. 18)

47. Hva er Deres viktigste
gjøremål eller
viktigste kilde til
livsopphold i dag?

Minst 2 ganger pr. uke

Minst 1 gang pr. uke

Minst 1 gang hver 14. dag

Minst 1 gang pr. måned

Minst 4 ganger pr. år

Sjeldnere

Ja

Nei

Vet ikke

Inntektsgivende arbeid
(medregnet arbeid i
egen bedrift) 	 ---* 48

Arbeid som familie-
medlem uten fast av-
talt lønn i familie-
bedrift (f.eks.gårds-
arbeid utført av
gårdbrukers hustru) —448

Vernepliktig 	 ---* 68

Husarbeid for egen
familie 	 61

Skolearbeid,
studier 	 ---) 63

Pensjonist, trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd) —p68

Hjemmeværende 	 ---) 68

Arbeidsledig, ar-
beidssøkende 	 64

Ansatt 	 —4 51

Selvstendig uten
leid hjelp 	 —452

Selvstendig med
leid hjelp
	

52

27

1
	

Ja

2
	

Nei

28

1
	

Ja

2
	

Nei

29

1
	

Svært gode
•••••■■••■

2
	

Gode

3
	

Både og

4
	

Dårlige

5
	

Svært dårlige

30

1
	

0-3 minutter

2
	

Ca. 5 min. (4-7 min.)

3
	

Ca. 10 min. (8-12 min.)

4
	

Ca. 15 min. (13-17 min.)

5
	

Ca. 20 min. (18-24 min.)

6
	

Ca. 	 time

7
	

Ca. 3 kvarter

8
	

Ca. 1 time eller over

31

1
	

0-3 minutter

2
	

Ca. 5 min. (4-7 min.)

3
	

Ca. 10 min. (8-12 min.)

4
	

Ca. 15 min. (13-17 min.)

5
	

Ca. 20 min. (18-24 min.)

6
	

Ca. 	 time

7
	

Ca. 3 kvarter

8
	

Ca. 1 time eller over

32

1
	

0-3 minutter

2
	

Ca. 5 min. (4-7 min.)

3
	

Ca. 10 min. (8-12 min.)

4
	

Ca. 15 min. (13-17 min.)

5
	

Ca. 20 min. (18-24 min.)

6
	

Ca. 	 time

7
	

Ca. 3 kvarter

8
	

Ca. 1 time eller over

33 

1 	  Dårlige

2 	  Ganske bra

3 	  Gode

9 	 Vet ikke

34

Ja

Nei

35

1
2

3

4

5
■•■

6

36

1
2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

ARBEIDSFORHOLD

I noen spørsmål framover skal vi snakke litt om Deres arbeids-
forhold.

37

48. Hva slags virksomhet arbeider De ved?

Virksom-
hetens art:

38-39

Næringskode

49. Hva er Deres hovedyrke?

Hoved-
yrke:

40-41

	  LE] Yrkeskode

50. Er De i Deres hoved-
yrke ansatt, selvsten-
dig uten leid hjelp
eller selvstendig med
leid hjelp?
(Familiemedlemmer uten
fast avtalt lønn
grupperes som ansatt)

(GA TIL 52 DERSOM DET ER SVART
FAMILIEMEDLEM (KODE 2) PA SPM. 47)
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4

50

1

2

3

(VIS KORT NR. 	 19)

43 

51. 	 På hvilken måte
skaffet De Dem det 2 	

arbeidet De har 3 	
i 	 dag?

4
■•■■••

5

6

7

Gjennomoffentligarbeids-
formidling

Svarte på annonse/oppslag

Egen annonse

Tok direkte kontakt med
arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren tok direkte
kontakt med Dem

Gjennom familie, venner

På annen måte (spesifiser):

Driftsinnskrenkninger, ra-
sjonalisering, arbeidsstans
p.g.a. tekniske forhold
eller værforhold

Mangel på høvelig arbeids-
tilbud på stedet

Egen sykdom eller skade

Ventet (f.eks. etter avslut-
tet skolegang) på at søknader
skulle avgjøres og jobben
kunne overtas

(VIS KORT NR. 21)

58. Hva var grunnen til
at De ikke hadde nok
arbeid/mer arbeid i
denne tiden?

Dersom det er flere
grunner, nevn den
viktigste.

5 I 	Andre forhold (spesifiser):

52. Ligger Deres arbeids- 	 1
plass i den kommunen
som De bor i, eller
ligger den i en
annen kommune?

44

Ligger i bostedskommunen

Ligger i en annen kommune

(DERSOM ID ER I TVIL, FA
OPPGITT STEDSNAVNET:

59. Hvor lang tid til
sammen har De hatt
for lite arbeid/
har De vært uten
arbeid i løpet av
de to siste årene?

2

51

1

2

3

4

.■••■■■■■■•■•

1 - 4 uker

5 - 8 uker

9 -16 uker

17 uker eller lenger

45

(VIS KORT NR. 20) 	 0

53. Hvor lang tid bruker 	 1
De vanligvis fra
boligen til arbeids- 	 2
plassen én vei?

drar hjemmefra til
(Regn tiden fra De 	 3

De begynner arbeidet,
og regn med all 	 4
ventetid og tidstap
p.g.a. dårlig kor- 	 5respondanse o.1.)

(DERSOM REISETIDEN 	 6
VARIERER MED ÅRSTIDEN 	 7ELLER MED FRAMKOMST-
MIDDEL, REGNES DET 	 8MEST BRUKTE FRAMKOMST-
MIDDEL OG VANLIGSTE 
REISETID I SOMMERHALVÅRET)

Bor på arbeidsstedet --> 55

10 min. eller mindre
	

54

Ca. ett kvarter
(11-22 min.) 	 —4 54

Ca. en halv time
(23-37 min.)
	

54

Ca. tre kvarter
(38-52 min.)
	

54

Ca. en time
(53-77 min.)
	

54

Ca. halvannen time 	 —4 54

Ca. to timer el ler mer —4 54

Varierende frammøte-
sted 	 --> 54

52
60. Har De noe inntekts-

givende arbeid ved
	 1

siden av det De har
	

2
oppgitt som hoved-
yrke?

53
1.•■■••■•/

61. Har De noe inntekts- 	 1
givende arbeid ved 2siden av husarbeidet?

62. Hva slags virksomhet er dette?

Virksom-
hetens art:

Ja

Nei

Ja

Nei

62

—> 68

62

--4 68

54-55

Næringskode

—368

63. Hva slags skole går De på?
46 

54. 	 Hvor ofte tilbake-
legger De vanligvis
strekningen fra
bolig 	 til 	 arbeids-
plass?

1 	

2 	

3 	

4 	

5 	

47
55. 	 Vil 	 De si 	 at det

arbeidet De har i
dag er tilfredsstil-
lende med hensyn til
Deres ønsker for
framtida?

1 	

2 	

9 	

48
56. 	 Er det noen periode

de to siste årene at
De har vært helt
eller delvis uten
arbeid?

2 	

49
57. Ønsket De arbeid/mer

arbeid i denne
tiden?

1 	

2 	

Hver arbeidsdag

To-fire ganger pr. uke

En gang pr. uke

Sjeldnere

Varierende

Skole-
slag:

56-57

For Byrået

—468

64. Hva slags virksomhet hadde De arbeid ved for De
ble arbeidsledig?

Ja

Nei

Vet ikke

Virksom-
hetens art:

58-59

Næringskode

Ja

Nei

Ja

Nei

—>57

---> 60

- 58

- 60

65. Hva var Deres yrke?

60-61

Yrkeskode



73. Har han/hun noe
arbeid ved siden
av det De har opp-
gitt som hovedyrke?

74. Hva slags virksomhet er dette?

Virksom-
hetens art:

72-73

Næringskode 

71  
1

2 
Ja

Nei

--> 74

75    
(VIS KORT NR. 21)

66. Hva er grunnen til
at De er uten
arbeid?

(Hvis det er flere
enn en grunn,
nevn den viktigste)

2

3

4

5

62

75. Hvilken allmenn- 	 1
utdanning har De
fullført? 	 2

(MERK AV FOR HØYESTE
UTDANNING JO HAR 	 3
FULLFØRT)

4

5

6

Folkeskole

Framhaldsskole eller fort-
settelsesskole

9-årig grunnskole (eventuelt
med 10. frivillig år)

Folkehøgskole, ungdoms-
eller fylkesskole

Real- eller middelskole

Artium ellerøkonomiskgymnas

76. Har De fullført
noen annen ut-
danning?

77. Hvor lang tid varte
denne utdanning i
alt? Angi nærmeste
hele år.

78. Har De faste
planer om videre
utdanning?

75

1

2

Ja

Nei

76-77

Antall år

78 

1 	  Ja 	 79

2 	 Nei 	 -380

77

---> 78

67. Hvor mange uker
til sammen var De
uten arbeid i
løpet av de to
siste årene?

68. Er det De selv
eller andre som
normalt har den
største inntekten
i husholdningen?

(VIS KORT NR. 22)

69. Hva er viktigste
gjøremål eller
viktigste kilde
til livsopphold
for den som har
størst inntekt
i husholdningen?

63

1

2

3

4

64

65

1

2

3

4

5

6

66-67

Næringskode

71. Hva slags yrke har han/hun?

Hoved-
yrke:

68-69

Yrkeskode

70
72. Er han/hun ansatt,

selvstendig uten
leid hjelp eller
selvstendig med
leid hjelp?

1 	 Ansatt

2 	 Selvstendig uten leid hjelp

3 	 Selvstendig med leid hjelp

161

Driftsinnskrenkninger, ra-
sjonalisering, arbeidsstans
p.g.a. tekniske forhold
eller værforhold

Mangel på høvelig arbeids-
tilbud på stedet

Egen sykdom eller skade

Ventet (f.eks. etter aysluttet
skolegang) på at søknader
skulle avgjøres og jobben
kunne overtas

Andre forhold (spesifiser):
•••

UTDANNING

Vi vil nå stille noen spørsmål om utdanning og utdannings-
planer.

74

1 - 4 uker

5 - 8 uker

9 -16 uker

17 uker eller lenger

JO selv 	 75

Andre 	 ---> 69

Inntektsgivende arbeid (med-
regnet arbeid i egen
bedrift) 	 ---> 70

Vernepliktig 	 ---> 75

Skolearbeid,studier ----> 75

Pensjonist, trygdet
(ikke arbeidsledig-
hetstrygd) 75

Arbeidsledig, ar-
beidssøkende 	 70

Annet (spesifiser):

--> 75

79. Hva slags endelig eksamen tar De sikte pa?
(NOTER KURSTYPE, LINJE ELLER FAGOMRÅDE
OG EVENTUELT SKOLENS NAVN)

70. Hva slags virksomhet arbeider han/hun ved?

Virksom-
hetens art: 79-80

For Byrået

ØKONOMISKE FORHOLD

Korttype 031. 	 Kol . 9-11

80. Hvor stor er normalt
	

12-15
Deres disponible inn-

	 Månedlig disponibel
tekt pr. måned?
	

inntekt (OVERFØRES
Denne omfatter alle

	
TIL SPØRSMÅL 81 DERSOM

forMer for inntekt
	

ID ER ALENE I HUSHOLD-
fratrukket direkte 
	

NINGEN, SPØRSMÅL 24)
skatter. Som inntekt
regnes f.eks. lønn,
nettonæringsinntekt,
alle former for
naturalinntekt,mottatte 	 0009
renter og aksjeutbytte,
trygder,pensjoner,utdan-
ningsstipend,underholdsbidrag og annen stem -lad fra
private. For uregelmessige inntekter,f.eks. ferie-
inntekter, skal det regnes et gjennomsnitt.

0000 Har ingen innteki

Vet ikke



DERSOM IO IKKE KAN
GI SUMMEN DIREKTE,
F.EKS. I NÆRMESTE
100 KR., SPESIFISERES
DISPONIBEL INNTEKT
FOR HVER PERSON OG
SUMMERES AV INTER-
VJUER (OMTRENTLIGE
TALL). SPOR IO OM
SUMMEN SYNES TIL-
NÆRMET RIKTIG.
ETTER EVENTUELL
JUSTERING FORES BE-
LØPET I SVARRUBRIK-
KEN FOR SPØRSMÅL 81.

MERK:VI ØNSKER ANSLAGS-
VISE GJENNOM-
SNITTSTALL PR.MANED.

Husholdnings-
medlemmenes
disponible
inntekt

kr.

kr.

kr.

Felleshushold-
ningsinntekter
(f.eks. bo-
støtte, barne-
trygd o.1.)

kr.

Sum 	 kr.

16-19

81. Hvor stor er normalt 
husholdningens
samlede disponible
inntekt pr. måned?
Ta også med even-
tuelle egne inn-
tekter.

Samlet månedlig
disponibel hushold-
ningsinntekt etter skatt
(OVERFØRES TIL
SPØRSMÅL 85)

Har ingen inntekt

Vet ikke

0000

0009

82. Kan De anslå hvor
store reiseut-
gifter husholdningen
samlet har til
skole- og arbeids-
reiser pr. måned?
Ta også med egne
utgifter.

000

009

23-26

162

84. Til intervjueren:

DERSOM DET ER SVART "VET IKKE" PA ETT ELLER FLERE AV
SPØRSMÅLENE 81, 82 OG 83, GA TIL 86. ELLERS GA TIL 85.

85. Til intervjueren:

UTFOR REGNESTYKKET NEDENFOR. PLASSER SVARET DIREKTE
I EN AV INNTEKTSGRUPPENE PA SPM. 86. MERK AV VED DEN
GRUPPEN SOM PASSER BEST OG INTERVJUET AVSLUTTES.

83. Kan De anslå
hvor mye De/hus-
holdningen har i
samlede boutgifter
pr. måned. Ta med
husleie, renter og
avdrag på boliglån,
brensel, elektrisk
strøm og vedlike-
holdsutgifter. For
eneboliger også vann-
og renovasjonsavgifter.

20-22
Samlede månedlige arbeids-
reiseutgifter. (OVERFØRES
TIL SPØRSMÅL 85)

Ingen reiseutgifter

Vet ikke

Totale månedlige bout-
gifter.
(OVERFØRES TIL  SPØRSMÅL 85)

0000 	 Ingen boutgifter

0009 	 Vet ikke

Samlet disponibel
husholdningsinntekt
(OVERFORT FRA
SPØRSMÅL 81)

Samlede reiseutgifter
(OVERFØRT FRA

	SPØRSMÅL 82) 	 kr .

Boutgifter
(OVERFORT FRA

	SPØRSMÅL 83) 	 + kr.

	

Sum fradrag 	 kr.

Til rådighet pr.
måned når de
ovenstående ut-
giftene er betalt

(VIS KORT NR. 23)

86. Et av beløpene vi er
interessert i i denne
undersøkelsen er det
De/husholdningen har
igjen pr. måned når bo-
utgiftene og eventuelle
utgifter til arbeids-
reiser er trukket fra
husholdningens disponible
inntekt. Kan De si
hvilken gruppe på kortet
som passer best for
dette beløpet for Deres
husholdning?

MERK: VI ØNSKER ET ANSLAGS-
- VIS GJENNOMSNITTS-

BELOP PR. MANED.

87. Til intervjueren:

BOR ID PA DEN ADRESSEN SOM
10-LISTEN ANGIR, ELLER BOR
HAN/HUN PA EN ANNEN ADRESSE?

29

1

2

kr.

kr.

= kr.

Under 250 kr.

	

250 - 	 499 kr.

	

500 - 	 749 kr.

	

750 - 	 999 kr.

1 000 - 1 499 kr.

1 500 - 1 999 kr.

2 000 - 2 499 kr.

2 500 - 2 999 kr.

3 000 - 3 499 kr.

3 500 - 3 999 kr.

4 000 - 4 999 kr.

5 000 kr. og over

Vet ikke

Nekter å oppgi

Bor på den adresse
som ID-listen angir

Bor på annen
adresse

27-28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
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Vedlegg 	 5

Appendix 5

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1973

Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1973

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII 	 Boktrykk 1973

Nr. 275 	 Økonomisk utsyn over året 1972 Economic Survey Sidetall 162 Pris kr. 15,00
- 276 	 Statistisk årbok 1973 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 477 Pris kr. 15,00

Rekke A	 Offsettrykk 1973

Nr. 527 	 Psykiatriske sykehus 1971 Mental Hospitals Sidetall 49 Pris kr. 7,00
- 528 	 BOndenes inntekt og formue 1970 The Holders' Income and Property Sidetall 45 Pris kr. 8,00
- 529 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1971 Construction Statistics Sidetall 27 Pris kr. 7,00
- 530	 Industristatistikk 1971 Industrial Statistics Sidetall 157 Pris kr. 9,00
- 531 	 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1971 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 71 Pris kr. 7,00
- 532 	 DOdsårsaker 1971 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 533 Regnskapsstatistikk 197.1 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining

and Manufacturing Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 534 	 Regnskapsstatistikk 1971 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade

Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 535	 LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1972 Wage

Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture
Sidetall 39 Pris kr. 7,00

- 536 	 SjOulykkesstatistikk 1972 Marine Casualties 	Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 537 	 Undervisningsstatistikk Universiteter og hOgskoler HOstsemesteret 1970 Educational Statistics

Universities Autumn Term Sidetall 211 Pris kr. 8,00
- 538 	 Legestatistikk 1972 Statistics on Physicians	 Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 539	 Sykehusstatistikk 1971 Hospital Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 540 	 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 VII Oversikt Census of Agriculture VII General Survey

Sidetall 191 Pris kr. 9,00
- 541	 Varehandelsstatistikk 1971 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 103 Pris kr. 8,00
- 542 	 Formuesstatistikk 1970 Personlige inntektstakere og husholdninger Property Statistics

Personal Income Earners and Households 	Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 543 	 Inntektsstatistikk 1970 Personlige inntektstakere og husholdninger Income Statistics Personal

Income Earners and Households	 Sidetall 119 Pris kr. 9,00
- 544 Folkeaystemningen om EF II The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC II

Sidetall 115 Pris kr. 9,00
- 545 	 Finansinstitusjoner 1971 Financial Institutions Sidetall 117 Pris kr. 9,00
- 546

	

	 LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1972 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 31 Pris kr. 7,00

- 547 	 Barneomsorg 1971 Child Welfare Statistics Sidetall 61 Pris kr. 7,00
- 548 	 LOnnsstatistikk for sjOfolk på skip i innenriks rutefart november 1972 Wage Statistics

for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 33 Pris kr. 5,00
- 549	 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1970 Educational Statistics

Adult Education and Popular Education Sidetall 51 Pris kr. 7,00
- 550 	 Kriminalstatistikk Fanger 1971 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 551 	 Sosialhjelpstatistikk 1970 Social Care Statistics Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 552 	 Folketallet i kommunene 1972-73 Population in Municipalities Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 553 	 Hotellstatistikk 1972 Hotel Statistics Sidetall 67 Pris kr. 7,00
- 554 	 Helsestatistikk 1971 Health Statistics Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 555 	 De offentlige sektorers finanser 1968-1970 Public Sector Finances Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 556 	 Statistikk over lavinntektsgrupper 1970 Statistics on Low Income Groups Sidetall 135

Pris kr. 9,00
- 557	 Kredittmarkedstatistikk 1970-1971 Credit Market Statistics Sidetall 271 Pris kr. 11,00
- 558 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1970 Educational Statistics Matriculation Examinations

Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 559	 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 I Tallet på fiskere, deltaking i fiske m.v. Fishery Census I

Number of Fishermen, Participation in Fishery etc. Sidetall 137 Pris kr. 9,00
- 560	 Utenrikshandel 1972 I External Trade I Sidetall 233 Pris kr. 11,0G
- 561 	 Veitrafikkulykker 1972 Road Traffic Accidents Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 562	 Arbeidsmarkedstatistikk 1972 Labour Market Statistics Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 563	 Jaktstatistikk 1972 Hunting Statistics Sidetall 71 Pris kr. 7,00
- 564	 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1971-72 Roundwood Cut for Sale and

Industrial Production Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 565	 Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og hOgskoler 1. oktober 1971  Educational

Statistics Vocational Schools and Colleges Sidetall 139 Pris kr. 8,00
- 566 	 Lønnsstatistikk 1972 Wage Statistics Sidetall 67 Pris kr. 8,00
- 567 	 Kommunerekneskapar 1971 Municipal Accounts Sidetall 121 Pris kr. 9,00
- 568	 Utdanningsstatistikk FolkehOgskolar, realskolar og gymnas 1. oktober 1972 Educational

Statistics Folk High Schools and Secondary Schools Sidetall 67 Pris kr. 8,00
- 569

	

	 Folkeaystemningen om EF III The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC III
Sidetall 81 Pris kr. 8,00

- 570 	 Alkoholstatistikk 1972 Alcohol Statistics Sidetall 43 Pris kr. 7,00
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Rekke A 	 Offsettrykk 1973 (forts.)

Nr. 571 	 Utenrikshandel 1972 II External Trade II Sidetall 253 Pris kr. 11,00
- 572 	 Jordbruksstatistikk 1972 Agricultural Statistics Sidetall 105 Pris kr. 9,00
- 573 	 Skattestatistikk 1971 Kommuner og handelsdistrikter Tax Statistics Municipalities and

Trade Districts Sidetall 97 Pris kr. 9,00
- 574 	 Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1973 Wage Statistics for Local

Government Employees Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 575 	 Sivilrettsstatistikk 1972 Civil Judical Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 576 	 Undervisningsstatistikk Avsluttet utdanning 1971-72 Educational Statistics Education

Finished Sidetall 149 Pris kr. 9,00
- 577 	 Flyttestatistikk 1972  Migration Statistics Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 578 	 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1972 Population by Age and

Marital Status Sidetall 109 Pris kr. 8,00
- 579 	 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1973 Wage Statistics for Employees in

Wholesale and Retail Trade Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 580 	 Skattestatistikk 1971 Tax Statistics Sidetall 125 Pris kr. 9,00
- 581 	 Veterinærstatistikk 1972 Veterinary Statistics Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 582 	 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 II Tallet på fiskebåter, deltaking i fiske m.v.

Fishery Census II Number of Fishing Boats, Participation in Fishery etc. Sidetall 135
Pris kr. 9,00

- 583 	 BOndenes inntekt og formue 1971 The Holders' Income and Property Sidetall 51 Pris kr. 8,00
- 584 	 Skogstatistikk 1972 Forestry Statistics Sidetall 139 Pris kr. 9,00
- 585 	 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1972 Criminal Statistics

Crimes Investigated by the Police Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 586 	 Folkemengdens bevegelse 1972 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 57

Pris kr. 8,00
- 587 	 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1971 Educational Statistics

Adult Education and Popular Education Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 588 	 Byggearealstatistikk 1972 Building Statistics Sidetall 101 Pris kr. 8,00
- 589 	 Statistisk fylkeshefte 1973 Østfold Sidetall 169 Pris kr. 9,00
- 590 	 Statistisk fylkeshefte 1973 Hedmark Sidetall 159 Pris kr. 9,00
- 593 	 Statistisk fylkeshefte 1973 Telemark Sidetall 161 Pris kr. 9,00
- 594 	 Statistisk fylkeshefte 1973 Aust-Agder Sidetall 163 Pris kr. 9,00
- 595 	 Statistisk fylkeshefte 1973 Vest-Agder Sidetall 147 Pris kr. 9,00
- 600 	 Sosial hjemmehjelp 1972  Social Home -Help Services Sidetall 37 Pris kr. 7,00
- 601 	 Laks- og sjOaurefiske 1972 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 602 	 Elektrisitetsstatistikk 1972 Electricity Statistics Sidetall 51 Pris kr. 8,00
- 603 	 LOnnsstatistikk for sj0folk på skip i utenriksfart Mars 1973 Wage Statistics for Seamen

on Ships in Ocean Transport Sidetall 37 Pris kr. 7,00
- 604 	Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1971 Educational Statistics Matriculation Examinations

Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 605 	 Sosialhjelpstatistikk 1971 Social Care Statistics Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 606 	 Stortingsvalget 1973 I Storting Elections Sidetall 143 Pris kr. 9,00

Rekke XII 	 Boktrykk 1974

Nr. 277 	 Økonomisk utsyn over året 1973 Economic Survey Sidetall 166 Pris kr. 15,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1974

Nr. 607 	 Psykiatriske sykehus 1972  Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 608 	 Rutebilstatistikk 1972 Scheduled Road Transport Sidetall 41 Pris kr. 7,00
- 609 	 Dødsårsaker 1972 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 610 	 Finansinstitusjoner 1972 Financial Institutions Sidetall 115 Pris kr. 9,00
- 611 	 Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg 1. mai 1973 Wage Statistics of

Employees in Health Services and Child Nursing Sidetall 93 Pris kr. 8,00
- 612 	 Sykehusstatistikk 1972 Hospital Statistics Sidetall 37 Pris kr. 7,00
- 613 	 Stortingsvalget 1973 II Storting Elections II Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 614 	 LOnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1973 Wage Statistics

for Salaried Employees in Insurance Activity Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 615 	 Publikasjoner i serien Norges offisielle statistikk 1950-1973 Publications in the Series

Norwegian Official Statistics Sidetall 25 Pris kr. 5,00
- 616 	 LOnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet I. september 1973 Wage Statistics for

Bank Employees Sidetall 43 Pris kr. 7,00
- 617 	 FlyttemotivundersOkelsen 1972 Survey of Migration Motives Sidetall 167 Pris kr. 9,00
- 61P 	 LOnnsstatistikk for sjOfolk på skip i innenriks rutefart november 1973 Wage Statistics

for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 27 Pris kr. 7,00
- 620

	

	 Regnskapsstatistikk 1972 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 53
Pris kr. 8,00

- 621 	 Regnskapsstatistikk 1972 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and
Manufacturing Sidetall 71 Pris kr. 7,00

- 622 	 SjOulykkesstatistikk 1973 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8,00
- 623 	 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1973 Wage Statistics

for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 624

	

	 LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1973 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr. 7,00

- 626 	 Barneomsorg 1972 Child Welfare Statistics Sidetall 55 Pris kr. 7,00
628 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1972 Construction Statistics Sidetall 43 Pris kr. 7,00

- 630 	 Folketallet i kommunene 1973-1974 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr. 7,00
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I serien SamfunnsOkonomiske studier (SOS):

Nr. 22 Forsvarets virkninger på norsk Okonomi The IMpact of the Defence on the Norwegian Economy
Sidetall 141 Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

Nr. 50 National Accounting and the Environment Nasjonalregnskap og miljøverdier Sidetall 60
Pris kr. 8,00

- 51 	 Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates Analytisk glatting av aldersspesifikke
fødselsrater Sidetall 49 Pris kr. 8,00

- 52 	 Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene 1972-2000
Comments to the Regional Population Projections for Norway Sidetall 29 Pris kr. 7,00

- 53 	 Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata 1865-1968 Estimating
Consumption Functions from National Accounts Data Sidetall 60 Pris kr. 8,00

- 54 Usikkerhet ved befolkningsprognoser Inaccuracy of Population Projections Sidetall 63
Pris kr. 8,00

- 55 	 Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum Long Term
Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption Sidetall 71
Pris kr. 8,00

- 56 	 Inhomogeneous Semi-Markov Processes, Select Actuarial Tables,and Duration-Dependence in
Demography Inhomogene semimarkovprosesser, selekte aktuartabeZZer og varighetsavhengighet
i demografi Sidetall 54 Pris kr. 8,00

- 57 	 Revisjon av indeksene for utenrikshandelen Revision of Indices for Foreign Trade Sidetall
47 Pris kr. 7,00

	

58 	 Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersOkelser: Elementer av det matematiske grunnlaget
The Sample Surveys of the Central Bureau of Statistics of Norway: Basic Mathematical
Elements Sidetall 59 Pris kr. 8,00

- 59 	 Aktuelle skattetall 1973 Current Tax Data Sidetall 63 Pris kr. 8,00
- 60 	 Om oppstilling og bruk av regionalt nasjonalregnskap Construction and Use of Regional

National Accounts Sidetall 74 Pris kr. 7,00
- 61 	 Levels of Error in Population Forecasts Usikkerhetsnivezer ved befolkningsprognoser

Sidetall 46 Pris kr. 8,00
- 62 	 Statistisk Sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger Nåværende opplegg og

utviklingsplaner 1974 The Regional Population Projections of the Central Bureau of
Statistics of Norway Current Procedure and Plans for the Future Sidetall 25
Pris kr. 7,00

- 64 	 Hvem har nytte av forbrukerservice? To Whose Benefit is the Consumer Service?
Sidetall 22 Pris kr. 5,00

I serien Statistiske analyser (SA):

	

Nr. 3 	 Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak Profit Rates and Composition of
Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises Sidetall 55 Pris kr. 7,00

- 4 	 LavinntektsundersOkelsen 1967 Survey of Low Income Groups Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 5 	 Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av

bruka Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these Factors
Influence the Operation of the Holdings Sidetall 69 Pris kr. 3,00

- 6 	 LOnnsstruktur og lønnsutvikling 1960-1971 Wage Structure and Wage Development Sidetall 101
Pris kr. 9,00

	

7 	 Driftsformer i jordbruket Types of Farming Sidetall 99 Pris kr. 8,00
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Vedlegg6

Appendix 6

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH)

Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

	Nr. 4	 InnfOring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner

	5 	 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner

	8 	 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

	

9	 Standard for næringsgruppering

	

13	 Standard for handelsområder

	

19	 Varenomenklatur for industristatistikken

	

22	 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

	

23 	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk

	24	 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dOdsårsaker i offentlig norsk statistikk

	26	 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

	27	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelsen 1958

	

28 	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

	29	 Norsk-Engelsk ordliste

	30	 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

	32	 Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art



,*6

Pris kr. 9,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.
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