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Forord

Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen - er den femte årgangen med
datainnsamling i Statistisk sentralbyrås nye opplegg for levekårsrelaterte undersøkelser.
Statistisk sentralbyrås Seksjon for levekårsstatistikk har vært oppdragsgiver for en del av
undersøkelsen. Boforhold, nærmiljø og fritid har vært hovedtema i denne delen. I tillegg har
undersøkelsen bestått av spørsmål om ulike tema fra eksterne oppdragsgivere. Den eksterne
finansieringen har også gjort det mulig å utvide utvalget av personer som undersøkelsen
baserer seg på.
Ved Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå har Liva Vågane vært
prosjektleder, Thore Nafstad-Bakke har trukket utvalget og Berit Svanøe-Hafstad har vært
ansvarlig for den elektroniske behandlingen av data. Kari Grøholt har vært intervjuerkontakt.
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Bakgrunn og formål

Hovedformålet med tverrsnittsundersøkelsen er at den over tid skal dekke alle viktige
levekårsområder. Hovedtemaet i hver undersøkelse vil derfor rotere fra år til år etter en
bestemt plan. Statistisk sentralbyrås Seksjon for levekårsstatistikk er ansvarlig for
utformingen av spørsmålene som inngår i den internt finansierte delen av tverrsnittsundersøkelsen. Boforhold, nærmiljø og fritid var tema for den temaroterende
levekårsundersøkelsen i 1997, og det er mye de samme spørsmålene som stilles denne gangen.
Undersøkelsen er lagt opp slik at eksterne oppdragsgivere kan betale for tilleggsspørsmål.
Dette betyr i praksis at undersøkelsen er samkjørt med Statistisk sentralbyrås
omnibusundersøkelse nr. 3. Oppdragsgivere som deltar, kan i tillegg til datafiler med sine
egne spørsmål, i ettertid få tilgang til Statistisk sentralbyrås spørsmål. Det gjør det spesielt
interessant å delta for oppdragsgivere som arbeider innenfor felt som faller sammen med
temaene som tverrsnittsundersøkelsen setter fokus på fra år til år.
Den oppdragfinansierte delen av årets tverrsnittsundersøkelse har hatt følgende
oppdragsgivere og tema:
Oppdragsgiver

Kontaktperson

Tema

Statens tobakksskaderåd

Rita Lindbak

Røykevaner

SSB - Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk

Tom Granseth

Reiser siste tre måneder

SSB - Seksjon for demografi og levekårsforskning

Turid Noack

Samlivshistorie

Statens forurensningstilsyn SFT/Transportøkonomisk
institutt TØI (Finansiert av Norges forskningsråd)
Kommunal- og regionaldepartementet

Henrik Cenar

Justis- og politidepartementet

Knut Olsgard

Høgskolen i Telemark

Alf Odden

2

Støy og forurensning
Boforhold, flytteplaner
+ Tilleggsutvalg
Utsatthet for kriminalitet
Friluftslivsaktiviteter (i
postalt skjema)

Utvalg og delutvalg

Til hovedutvalget ble det trukket 5 000 personer i alderen 16 år og eldre pr. 31.12.2001 fra
BEBAS1. Innenfor dette utvalget ble det trukket 2 000 personer i alderen 16-79 år til
omnibusutvalget. I tillegg til hovedutvalget ble det trukket et tilleggsutvalg på 2 000 personer i
alderen 18-79 år fra Oslo og Akershus.
Hovedutvalget på 5 000 ble trukket i henhold til utvalgsplanen2. I utvalgsplanen er hele landet
inndelt i et sett av utvalgsområder, som igjen er gruppert i 109 strata. Utvalgsområdene er
kommuner eller grupper av kommuner. Kommuner med lavt innbyggertall er slått sammen
1

BEBAS er den sentrale demografi-/befolkningsdatabasen i SSB. Den oppdateres flere ganger i måneden med
opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret.
2
Utvalgsplanen er nærmere beskrevet i Hoel, T., Lie, J-A., og Opdahl, S. (1995): Revisjon av SSBs utvalgsplan.
Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjonsrapport.
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med andre kommuner, slik at alle utvalgsområder har minst 7 prosent av samlet innbyggertall
i det stratumet området tilhører. I en del tilfeller er mindre omegnskommuner til folkerike
kommuner slått sammen med den store kommunen til ett område. Alle kommuner med mer
enn 30 000 innbyggere og en del kommuner med mellom 25 000 og 30 000 innbyggere er tatt
ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert innen hvert fylke etter
næringsstruktur, bosettingstetthet, sentralitet, pendlings- og handelsmønstre, mediadekning og
kommunikasjoner. I første trinn trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder
som utgjør egne strata er trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut
med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i utvalgsområdet. I andre trinn er
utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 109 utvalgsområdene. Trekkingen på andre trinn
foregår slik at utvalget er selvveiende når begge trinn ses under ett.
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Datainnsamling

Dataene er samlet inn ved besøks- og telefonintervju. Blant annet på grunn av stor
arbeidsmengde blant intervjuerne ble mesteparten av intervjuene (77 prosent) tatt over telefon.
Intervjutiden var i gjennomsnitt 35 minutt, og det var derfor forsvarlig å gjennomføre
intervjuene over telefon. Alle intervjuene på tilleggsutvalget i Oslo og Akershus ble foretatt av
vårt sentrale telefonkorps.
Intervjuene ble foretatt i perioden 27. august 2001 til 31. januar 2002. Figur 1 viser hvordan
svarprosenten utviklet seg i løpet av intervjuperioden. Intervjuperioden var opprinnelig satt til
ut 2001, men på grunn av dårlig svarinngang utvidet vi fristen til 31. januar. Svarinngangen
tok seg betraktelig opp etter nyttår.
Figur 1: Oversikt over svarinngangen for hovedutvalget.
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3.1 Postale skjema
De som var blitt intervjuet til hovedundersøkelsen og var under 80 år, fikk i etterkant av
intervjuet tilsendt et spørreskjema om fritid og friluftsliv. Skjemaene ble sendt ut i fem puljer.
De som var i de to siste puljene og ikke hadde svart innen 22. mars ble purret med nytt
skjema. Vi sendte ut skjema til 3 125 personer, og fikk 1 925 utfylte skjema i retur.
5
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Frafall

Vi kan ikke forvente å få svar fra alle som er trukket ut til undersøkelsen. Av de 5 000 som
var trukket ut til å delta i hovedundersøkelsen, var 141 døde, bosatt i utlandet eller på
institusjon. I tillegg til avganger er det også en stor del som av ulike grunner ikke kan delta i
undersøkelsen, enten fordi de ikke ønsker å delta, eller fordi de av en eller annen grunn er
forhindret fra å delta. I denne undersøkelsen gjaldt det 1 609 personer, som utgjorde 33
prosent av bruttoutvalget. Tabell 1 viser hvordan svar, frafall og avganger fordeler seg i hvert
delutvalg.
Tabell 1: Oversikt over svar, frafall og avgang for delutvalgene.
Antall

Prosent

Hovedutvalget
Personer trukket ut for intervju
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet eller på institusjon)
Bruttoutvalg
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)
Frafall

5 000
141
4 859
3 250
1 609

100,0

Omnibusutvalget
Personer trukket ut for intervju
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet eller på institusjon)
Bruttoutvalg
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)
Frafall

2 000
39
1 961
1 295
666

100,0
66,0
34,0

Postalt tillegg
Utsendte skjema
Frafall postalt tillegg
Nettoutvalg postalt tillegg

3 125
1 200
1 925

100,0
38,4
61,6

Tilleggsutvalget i Oslo og Akershus
Personer trukket ut for intervju
Avgang (døde, personer bosatt utenfor regionen eller på institusjon)
Bruttoutvalg
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)
Frafall

2 000
49
1 951
1 188
7633

100,0

100,0
66,9
33,1
100,0

100,0
60,9
39,1

Tabell 2-4 viser hvordan svarprosent og frafallsårsaker fordeler seg for de ulike utvalgene.
Her har vi tatt utgangspunkt i bruttoutvalget, og ser hvordan svarprosenten og ulike
frafallsårsaker varierer med kjønn, alder og bosted.

3

Dette inkluderer 289 IO som ikke ble forsøkt intervjuet pga. manglende telefonnummer. Frafallet uten disse var
på 28,5 prosent.
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Tabell 2: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget.
Prosent av bruttoutvalg.
I alt Intervju

Ønsker Forhindret Ikke
ikke å
truffet
delta
19,9
3,9
8,1

I alt

100,0

66,9

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

66,6
67,1

18,8
20,9

3,6
4,3

Alder
16-25 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og over

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

66,7
69,7
67,8
61,8
52,5

14,7
16,8
22,5
26,4
27,7

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

62,7
64,1
65,4
69,9
67,5
72,4
71,2

18,3
21,2
21,6
21,6
21,6
18,5
15,4

Annet
Antall
frafall personer
1,2

4 859

9,3
7,0

1,7
0,6

2 372
2 487

1,4
2,4
2,8
9,5
16,8

14,7
9,8
6,3
1,7
2,5

2,6
1,3
0,5
0,7
0,4

702
1 854
1 473
592
238

3,4
5,0
5,0
3,2
4,4
2,1
4,1

13,4
9,5
7,2
5,2
4,8
5,3
9,1

2,2
0,2
0,8
0,2
1,6
1,8
0,2

1 092
401
931
654
850
438
493

Tabell 3: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibusutvalget.
Prosent av bruttoutvalg.
I alt Intervju

Ønsker Forhindret Ikke
ikke å
truffet
delta
21,0
3,6
8,3

I alt

100,0

66,0

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

66,0
66,1

19,4
22,6

3,4
3,8

Alder
16-25 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

100,0
100,0
100,0
100,0

68,6
66,7
66,9
58,5

15,5
19,2
22,6
29,4

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
1000
100,0
100,0
100,0

62,3
59,5
66,8
73,4
64,0
71,6
67,5

20,0
23,9
22,5
18,7
23,4
20,5
17,7

Annet
Antall
frafall personer
1,1

1 961

9,8
6,7

1,4
0,8

978
983

1,9
2,8
2,8
10,1

11,3
10,0
7,3
1,6

2,6
1,3
0,5
0,4

309
757
646
249

3,1
6,1
3,5
3,2
3,8
2,3
3,9

12,6
10,4
6,4
4,8
7,0
4,0
10,3

2,0
0,8
1,8
1,7
0,5

451
163
374
252
342
176
203

Vi ser at de som ikke ønsker å delta utgjør den største gruppen av frafall i
hovedundersøkelsen. Dette omfatter over halvparten av frafallet, eller nesten hver femte
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person i bruttoutvalget. Videre skyldes rundt en fjerdedel av frafallet at de potensielle
respondentene ikke ble truffet i feltperioden. Dette utgjør 8 prosent av bruttoutvalget.
Svarprosenten er lavest i Oslo og Akershus, blant annet på grunn av høy andel som ikke er
truffet, og blant de eldste der både andelen som ikke ønsker å delta og andelen som er
forhindret (bl.a. pga. sykdom) er høy.
Tabell 4: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for tilleggsutvalget i Oslo
og Akershus. Prosent av bruttoutvalg.
I alt

Intervju

Ønsker Forhindret
ikke å
delta
11,7
2,1

Ikke
truffet4

Annet
frafall

Antall
personer

Totalt

100,0

60,9

25,2

0,1

1 951

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

59,5
62,3

11,3
12,2

1,7
2,5

27,5
22,8

0,2

975
976

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

100,0
100,0
100,0
100,0

51,4
59,4
65,9
60,0

5,5
7,8
14,7
24,8

1,1
1,4
2,9
3,3

42,0
31,2
16,5
11,9

0,2
-

181
901
659
210

Økonomisk region
Follo
Bærum/Asker
Lillestrøm
Ullensaker/Eidsvoll
Oslo

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

63,0
68,2
66,9
64,6
56,3

14,1
12,6
13,3
13,5
10,4

2,2
1,7
1,2
1,0
2,6

20,7
17,5
18,4
20,8
30,6

0,3
0,1

184
286
332
96
1 053

For tilleggsutvalget er en fjerdedel av bruttoutvalget ikke truffet. Dette henger sammen med at
vi ikke forsøkte å kontakte de vi ikke fikk telefonnummer til. Som ventet er denne andelen
høy i Oslo og blant den yngste aldersgruppen, som dermed får lavest svarprosent.
4.1 Frafall postale skjema
Av de 3 125 personene vi sendte ut skjema til, ga 199 personer beskjed om at de ikke ønsket å
fylle ut skjemaet, eller returnerte det blankt. En del fikk vi tilbake med "adresse ukjent", mens
for 817 personer vet vi ikke hva frafallet skyldes, annet enn at skjemaene ikke ble returnert.
Tabell 5 viser hvordan svarprosenten på det postale tillegget fordelte seg etter kjønn, alder og
landsdel. Svarprosenten er høyest i Oslo og Akershus og i aldersgruppen 45-66 år, og lavest i
den yngste aldersgruppen.

4

Den store andelen ikke truffet, skyldes at mange ikke ble forsøkt kontaktet pga. manglende telefonnummer. Se
note 3.
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Tabell 5: Svarprosent etter kjønn, alder og landsdel for det postale tillegget. Prosent
Totalt

I alt
100,0

Svarskjema
61,6

Frafall
38,4

Antall
personer
3 125

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

62,2
61,0

37,8
39,0

1 540
1 585

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

100,0
100,0
100,0
100,0

55,1
61,5
65,8
58,7

44,9
38,5
34,2
41,3

468
1 292
999
366

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

64,1
61,7
57,8
62,3
60,2
62,8
63,5

35,9
38,3
42,2
37,7
39,8
37,2
36,5

663
248
588
432
548
304
342

5

Utvalgsskjevhet

Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant
dem som svarte (nettoutvalget) enn blant de som er trukket ut til undersøkelsen
(bruttoutvalget). Utvalgsskjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at
nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar
mellom fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti
for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.
Vi kan også snakke om utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er
annerledes i bruttoutvalget enn i populasjonen som undersøkelsen skal si noe om. Slik
utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen, hvor tilfeldigheter kan føre til at fordelingen
av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i populasjonen (utvalgsvarians).
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene mellom
nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen. Avvikene mellom
bruttoutvalget og populasjonen skyldes tilfeldig utvalgsvarians, og en kan forvente at de
personene som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de som
ikke trekkes ut. Dersom en ønsker å presentere data for et tverrsnitt av det norske folk, vil
grupper som er underrepresentert i bruttoutvalget veie for lite i de samlede resultatene.
Innenfor hver gruppe vil personene som er trukket ut være representative for sin gruppe. Slike
skjevheter er erfaringsmessig små, og vi vil derfor ikke gå nærmere inn på dette. I
sammenlikninger mellom nettoutvalget og bruttoutvalget har man i tillegg en risiko for at de
personene i en befolkningsgruppe som faktisk har deltatt (nettoutvalget), skiller seg
systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet).
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I tabell 6 til 9 har vi tatt for oss kjennemerkene kjønn, alder og landsdel, og sett på fordelingen
i bruttoutvalget, nettoutvalget og blant frafallet, for å se om det er skjevheter. Hvis temaet en
studerer (den avhengige variabelen) har en særlig sterk sammenheng med kjennetegn som er
skjevt fordelt i utvalget, kan en vurdere å vekte datamaterialet for å minske effekten av
skjevhetene. I de fleste tilfeller vil skjevhetene være for små til at dette har noen hensikt.
Avvikene i denne undersøkelsen er relativt små, og vil i de fleste sammenhenger ikke ha
betydning for resultatet. For hovedutvalget (tabell 6) er forskjellen mellom netto- og
bruttoutvalget relativt liten når det gjelder kjønn. Forskjellene er litt større når det gjelder
alder og landsdel, det gjelder særlig Akershus og Oslo som er underrepresentert i
nettoutvalget, og personer i alderen 25-44 år som er noe overrepresentert, mens personer over
80 år er underrepresentert, men forskjellene er ikke store.
I omnibusutvalget (tabell 7) er aldersgruppen 67-79 år noe underrepresentert. Det samme
gjelder de som bor i Oslo og Akershus, mens Agder og Rogaland er mest overrepresentert i
dette utvalget. Forskjellene er heller ikke her store.
For det postale tillegget (tabell 8) er fordelingen mellom netto- og bruttoutvalg noe
annerledes. Det er naturlig siden bruttoutvalget her tilsvarer nettoutvalget til hovedutvalget
(med unntak av personer over 80 år). Her er det de i aldersgruppen 45-66 år som er
overrepresentert, og det samme gjelder til en viss grad Oslo og Akershus. Den yngste
aldersgruppen er noe underrepresentert
Når det gjelder tilleggsutvalget (tabell 9), er det en del forskjeller. Kvinner er overrepresentert,
det samme gjelder personer i alderen 45-66 år. Oslo er underrepresentert med 4,1
prosentpoeng. Dersom en skal studere variable som en antar har sammenheng med disse
bakgrunnsvariable i dette utvalget, bør en her vurdere om datamaterialet skal vektes.
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Tabell 6: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent.
Bruttoutvalg
100,0

Nettoutvalg
100,0

Kjønn
Mann
Kvinne

48,8
51,2

48,6
51,4

49,2
50,8

-0,2
0,2

Alder
16-25 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og over

14,4
38,2
30,3
12,2
4,9

14,4
39,8
30,7
11,3
3,8

14,5
34,9
29,5
14,0
7,0

0,0
1,6
0,4
-0,9
-1,1

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

22,5
8,3
19,2
13,5
17,5
9,0
10,1

21,1
7,9
18,7
14,1
17,7
9,8
10,8

25,3
8,9
20,0
12,2
17,2
7,5
8,8

-1,4
-0,4
-0,5
0,6
0,2
0,8
0,7

4 859

3 250

1 609

Totalt

Antall personer

Frafall Netto - brutto
100,0

Tabell 7: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for omnibusutvalget. Prosent.
Totalt

Bruttoutvalg Nettoutvalg
100,0
100,0

Frafall
100,0

Netto - brutto

Kjønn
Mann
Kvinne

49,9
50,1

49,8
50,2

50,0
50,0

-0,1
0,1

Alder
16-25 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

15,8
38,6
32,9
12,6

16,4
39,0
33,4
11,2

14,6
37,8
32,1
15,5

0,6
0,4
0,5
-1,4

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

23,0
8,3
19,1
12,9
17,4
9,0
10,4

21,7
7,5
19,3
14,3
16,9
9,7
10,6

25,5
9,9
18,6
10,1
18,5
7,5
9,9

-1,3
-0,8
0,2
1,4
-0,5
0,7
0,2

1 961

1 295

666

Antall personer
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Tabell 8: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for det postale tillegget. Prosent
Totalt

Bruttoutvalg Nettoutvalg Frafall Netto - brutto
100,0
100,0
100,0

Kjønn
Mann
Kvinne

49,3
50,7

49,8
50,2

48,5
51,5

0,5
-0,5

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

15,0
41,3
32,0
11,7

13,4
41,3
34,1
11,2

17,5
41,4
28,5
12,6

-1,6
0,0
2,1
-0,5

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

21,2
7,9
18,8
13,8
17,5
9,7
10,9

22,1
7,9
17,7
14,0
17,1
9,9
11,3

19,8
7,9
20,7
13,6
18,2
9,4
10,4

0,9
0,0
-1,1
0,2
-0,4
0,2
0,4

3 125

1 925

1 200

Antall personer

Tabell 9: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og bosted for tilleggsutvalget i Oslo og Akershus. Prosent.
Bruttoutvalg
100,0

Nettoutvalg
100,0

Kjønn
Mann
Kvinne

50,0
50,0

48,8
51,2

51,8
48,2

-1,2
1,2

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

9,3
46,2
33,8
10,8

7,8
45,0
36,5
10,6

11,5
48,0
29,5
11,0

-1,5
-1,2
2,7
-0,2

Økonomisk region
Follo
Bærum/Asker
Lillestrøm
Ullensaker/Eidsvoll
Oslo

9,4
14,7
17,0
4,9
54,0

9,8
16,4
18,7
5,2
49,9

8,9
11,9
14,4
4,5
60,3

0,4
1,7
1,7
0,3
-4,1

1 951

1 188

763

Totalt

Antall personer

Frafall Netto-brutto
100,0
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6

Utvalgsvarians

Fordi resultatene bygger på opplysninger om et utvalg av den befolkningen som
undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles
utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å
beregne hvor stor utvalgsvariansen kan ventes å bli.
Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardavviket til den
observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av
tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til det
aktuelle kjennemerket i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er
mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Tabell 10 viser
likevel størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser
for et utvalg som er trukket etter SSBs utvalgsplan. Av tabellen går det fram at usikkerheten
øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.
Tabell 10: Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser.
Antall
observasjoner
25
50
100
200
300
500
1000
1200
1500
2000
2500
3000
4000
5000

5/95

10/90

15/85

20/80

25/75

30/70

35/65

40/60

50/50

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

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

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

10,0
7,0
4,9
3,5
2,8
2,2
1,5
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

10,8
7,6
5,3
3,8
3,1
2,4
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7

11,5
8,0
5,6
4,0
3,2
2,5
1,8
1,6
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8

11,9
8,3
5,9
4,1
3,4
2,6
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9
0,8

12,2
8,6
6,0
4,3
3,5
2,7
1,9
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9
0,8

12,5
8,7
6,2
4,3
3,5
2,7
1,9
1,8
1,6
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9

Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en bestemt
sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått
dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller
kalles konfidensintervaller hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den
beregnede størrelsen og S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet med
grensene (M-2S) og (M+2S), vil med omtrent 95 prosents sannsynlighet inneholde den sanne
verdien.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke Tabell 10 for å finne konfidensintervaller:
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 1,0 når antall observasjoner er
3000. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2 x 1,0. Det vil si at
intervallet som strekker seg fra 68 til 72 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den
tallstørrelsen en ville fått om hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen.
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Konfidensintervall kan konstrueres for ulike sikkerhetsnivå. Et konfidensintervall med
grensene (M+S) og (M-S) vil med 68 prosent sannsynlighet inneholde populasjonens sanne
verdi. Et konfidensintervall med grensene (M+2,6S) og (M-2,6S) vil med 99 prosent
sannsynlighet inneholde populasjonens sanne verdi.
Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Når to usikre tall
sammenliknes, vil usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn
usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall. Standardavviket til forskjeller mellom to prosenttall
er lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavvikene til enkelttallene. Når en har
anslag for standardavviket til slike forskjeller, kan en konstruere konfidensintervall for den
sanne verdi på samme måte som beskrevet ovenfor.

7

PC-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil

I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar
som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen.
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av PC. CAI-baserte undersøkelser
(computer assisted interviewing) foregår på den måten at intervjuerne benytter PC under
intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte.
En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjemaet
programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil
spørsmål til feil personer. En så komplisert oppbygd intervjuundersøkelse som
levekårsundersøkelsen hadde det vært vanskelig å gjennomføre med bruk av papirskjema, da
manuell administrasjon av ulike undergrupper og svarruter i skjemaet hadde skapt stor
usikkerhet med hensyn til svarkvaliteten.
Samtidig ligger det farer i det at hoppene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i
programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse.
En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse ordlyden i
spørsmålene avhengig av intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Typisk
bruk av slike tilpasninger er at det riktige ordet blir stående i spørsmålsformuleringene i stedet
for at spørsmålene inneholder skråstreker (han/hun, du/dere, ektefelle/samboer). Dette gir
intervjusituasjonen et mer personlig preg.
Endelig gir PC-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom
ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I tillegg er det
bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er
inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del
feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Dette kan brukes f.eks. ved aldersgrenser.
Andre ganger legges det inn advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra.
Alle disse sidene ved PC-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som
skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi
unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved
at mulighetene for hoppfeil reduseres.
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Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes
vansker med å huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes at av spørsmål blir
misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en
regne med å få en del feilaktige svar. I denne undersøkelsen gjelder det i første rekke spørsmål
om boliglån og boligøkonomi, som mange mente var for komplisert å svare på.
Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige.
Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til
grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig.
Vi har imidlertid ikke hatt spesielle tilbakemeldinger om problemer på dette området i denne
undersøkelsen.
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt
rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger (omkodinger). Gjennom
ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp.
Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske resultatene i de
fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil.
Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller, og det er klart at ikke alle feil
oppdages.
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Oslo, august 2001
Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2001
I løpet av høsten vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå kontakte deg for å avtale et intervju i
forbindelse med vår årlige undersøkelse om levekår i Norge. Du er en av 5 000 som er trukket ut
til å delta i undersøkelsen. Årets undersøkelse dreier seg bl.a. om bolig og nærmiljø. Det er
frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, men for at vi skal få gode
resultater er det viktig at dere som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
Intervjueren som tar kontakt med deg kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at han/hun arbeider
for Statistisk sentralbyrå.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn
opplysninger fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt registre i
Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registrene inneholder bl.a.
opplysninger om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysninger om boligen fra Folke- og boligtellingen. De som foretar
registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Senest ett år etter at
datainnsamlingen er avsluttet vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med
opplysninger i registrene.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en epost til vli@ssb.no.
Vi håper du vil svare - da teller du med!
Med vennlig hilsen

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, august 2001
Saksbehandlar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkinga 2001
I løpet av hausten vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå kontakte deg for å avtale eit intervju i
samband med vår årlege undersøking om levekår i Noreg. Du er ein av 5 000 som er trekt ut til å
delta i undersøkinga. Undersøkinga dreier seg i år m.a. om bustad og nærmiljø. Det er frivillig å
delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga, men for at vi skal få gode resultat er
det viktig at de som er trekt ut blir med. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan.
Undersøkinga er godkjent av Datatilsynet og personopplysningar vil bli handsama etter lovfesta
reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Vi vil
aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Intervjuaren
som tar kontakt med deg kan fortelje deg korleis du får stadfest at han/ho arbeider for Statistisk
sentralbyrå.
For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi også hente inn
opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt register
i Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registra inneheld m.a.
opplysningar om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysningar om bustaden frå Folke- og boligtellinga. Dei som gjer
registerkoplingane, får ikkje vite kva personar opplysningane gjeld. Seinast eitt år etter at
datainnsamlinga er avslutta vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanheng med
opplysningar i registra.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein epost til vli@ssb.no.
Vi vonar du vil svare - då tel du med!
Med venleg helsing

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, august 2001
Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2001
Statistisk sentralbyrå gjennomfører for tiden vår årlige undersøkelse om levekår i Norge. Til
undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra hele landet på 5 000 personer. En datter eller
sønn under 18 år i din husholdning er kommet med i utvalget. Han/hun får et eget brev om
undersøkelsen, og vi ber om at han/hun får samtykke til å delta. Det er frivillig å delta, og man
kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen, men for at vi skal få gode resultater er det viktig at
de som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte de som er kommet med i utvalget med
andre.
Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn
opplysninger fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt registre i
Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registrene inneholder bl.a.
opplysninger om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysninger om boligen fra Folke- og boligtellingen. De som foretar
registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Senest ett år etter at datainnsamlingen er avsluttet vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet. Fødselsnummeret
vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med
opplysninger i registrene.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en epost til vli@ssb.no.
Vi håper din datter/sønn vil delta.
Med vennlig hilsen

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, august 2001
Saksbehandlar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkinga 2001
Statistisk sentralbyrå gjennomfører for tida vår årlege undersøking om levekår i Noreg. Til
undersøkinga er det trekt eit tilfeldig utval frå heile landet på 5 000 personer. Ei dotter eller ein
son under 18 år i ditt hushald har kome med i utvalet. Han/ho får eit eige brev om
undersøkinga, og vi bed om at han/ho får samtykke til å delta. Det er frivillig å delta, og ein
kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga, men for at vi skal få gode resultat er det viktig at
dei som er trekt ut blir med. Vi kan ikkje erstatte nokon i utvalet med andre.
Undersøkinga er godkjend av Datatilsynet og personopplysningar vil bli handsama etter lovfesta
reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Vi vil
aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart.
For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi også hente inn
opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt register
i Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registra inneheld m.a.
opplysningar om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysningar om bustaden frå Folke- og boligtellinga. Dei som gjer registerkoplingane, får ikkje vite kva personar opplysningane gjeld. Seinast eitt år etter at datainnsamlinga
er avslutta vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta
med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanheng med opplysningane i registra.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein epost til vli@ssb.no.
Vi vonar di dotter/din son vil delta.
Med venleg helsing

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, desember 2001
Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2001 er ikke avsluttet
I august sendte vi deg et brev om at du var trukket ut til levekårsundersøkelsen 2001. Nå vil vi
bare gjøre oppmerksom på at undersøkelsen fortsatt pågår, og håper du er villig til å delta når en av
våre intervjuere kontakter deg i løpet av de nærmeste ukene for å be om et intervju. Undersøkelsen
vil fortsette noen uker inn i år 2002.
Du er en av 5 000 som er trukket ut til å delta i vår årlige undersøkelse om levekår i Norge. Årets
undersøkelse dreier seg bl.a. om bolig og nærmiljø. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst
trekke deg fra undersøkelsen, men for at vi skal få gode resultater er det viktig at dere som er
trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
Intervjueren som kontakter deg kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at han/hun arbeider for
Statistisk sentralbyrå.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn
opplysninger fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt registre i
Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registrene inneholder bl.a.
opplysninger om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysninger om boligen fra Folke- og boligtellingen. De som foretar
registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Senest ett år etter at
datainnsamlingen er avsluttet vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med
opplysninger i registrene.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en epost til vli@ssb.no.
Vi håper du vil svare - da teller du med!
Med vennlig hilsen
Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
planlegger
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Oslo, desember 2001
Saksbehandlar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkinga 2001 er ikkje avslutta
I august sende vi deg eit brev om at du var trekt ut til levekårsundersøkinga 2001. No vil vi berre
gjere merksame på at undersøkinga framleis held fram, og vonar du er villig til å delta når ein av
våre intervjuarar kontaktar deg i løpet av de næraste vekene for å be om eit intervju. Undersøkinga
vil òg halde fram nokre veker inn i år 2002.
Du er ein av 5 000 som er trekte ut til å delta i undersøkinga. Undersøkinga dreier seg i år m.a. om
bustad og nærmiljø. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga,
men for at vi skal få gode resultat er det viktig at de som er trekt ut blir med. Vi kan ikkje erstatte
deg med ein annan.
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovfesta
reglar. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Vi vil
aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Intervjuaren
som kontaktar deg kan fortelje deg korleis du får stadfest at han/ho arbeider for Statistisk
sentralbyrå.
For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi også hente inn
opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, samt register
i Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og Det sentrale folkeregisteret. Registra inneheld m.a.
opplysningar om inntekt, formue, trygder, stønader, arbeidsforhold, utdanning og fødselshistorie. I
tillegg vil vi hente opplysningar om bustaden frå Folke- og boligtellinga. Dei som gjer
registerkoplingane, får ikkje vite kva personar opplysningane gjeld. Seinast eitt år etter at
datainnsamlinga er avslutta vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanheng med
opplysningar i registra.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein epost til vli@ssb.no.
Vi vonar du vil svare - då tel du med!
Med venleg helsing
Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
planleggjar
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Oslo, september 2001
Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Undersøkelse om boforhold i Oslo og Akershus
I løpet av høsten vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå ta kontakt for å be om et intervju.
Bakgrunnen er at du er en av 2 000 personer i Oslo og Akershus som er trukket ut til å delta i en
undersøkelse om boforhold. Intervjuet vil bli foretatt over telefon. Undersøkelsen gjennomføres på
oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og er en tilleggsundersøkelse til vår årlige
levekårsundersøkelse. På baksiden av dette arket kan du lese mer om undersøkelsen.
Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, men for at vi skal få
et så riktig bilde som mulig av situasjonen i Oslo og Akershus, er det viktig at dere som er trukket
ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt.
Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn noen opplysninger om boligen fra Folke- og
boligtellingen. I tillegg henter vi opplysninger om inntekt, formue, trygder, stønader og utdanning
fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk som blant annet er basert på
Det sentrale folkeregisteret og registre i Rikstrygdeverket. Senest ett år etter at datainnsamlingen er
avsluttet vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet, og fødselsnummeret vil bli erstattet
med et kodenummer. Oppdragsgiver vil bare få tilgang på anonymiserte data, det vil si at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en
e-post til vli@ssb.no.
Vi håper du vil svare - da teller du med!
Med vennlig hilsen

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Boforhold, boligøkonomi og fremtidsplaner i Oslo og Akershus

Prosent

Andel av husholdninger som...
100
80
60
40
20
0

Oslo/Akershus
Hele landet
... har bolig under
60 kvadratmeter

... er selveier

... har minst ett rom ... bruker under 15
pr. person
prosent av
bruttoinntekt til
boutgifter

... bor i bolig med
privat hage/tomt

(Kilder: Boforholdsundersøkelsen 1995, Levekårsundersøkelsen 1997)

♦ Stemmer dette fortsatt?
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hvilke flytteplaner har befolkningen i Oslo og Akershus?
Hvor lenge er det vanlig å bo i en bolig?
Har det skjedd viktige ting i livet som har ført til at boligbehovet er endret?
Hvordan samsvarer boligtilbudet med boligbehovet?
Vil boligbehovet være det samme noen år fram i tid?
Hvilken type boliger er det størst behov for?

Ved å delta i denne undersøkelsen har du muligheten til å hjelpe oss med de svarene vi
mangler, og samtidig bekrefte om forholdene har endret seg siden 1995 og 1997.
For å få best mulig resultater er det viktig at alle grupper i Oslo og Akershus er godt
representert. Det er viktig å få svar fra folk i alle aldersgrupper og livsfaser, og folk fra alle
typer boliger, enten du leier en hybel eller eier din egen enebolig.
Alle spørsmålene i denne undersøkelsen er også stilt i årets levekårsundersøkelse. Dermed har
vi et solid grunnlag for å sammenligne resultatene i Oslo og Akershus med resultatene i resten
av landet, og vi kan finne ut om boforholdene i Oslo og Akershus skiller seg ut fra andre deler
av landet.
Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli brukt både i stortingsmeldinger og andre viktige
dokumenter som brukes som grunnlag for viktige politiske beslutninger i Osloregionen. Med
et godt datagrunnlag basert på informasjon fra virkeligheten, kan politikerne treffe
beslutninger med et best mulig dokumentert utgangspunkt, og ikke bare basert på antagelser
eller opplysninger fra mange år tilbake.
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Du kan også ringe til Seksjon for intervjuundersøkelser, telefon nr.
21 09 46 67. Intervjueren som tar kontakt med deg kan også
svare på mange spørsmål.

Besøksadresse:
Kongens gate 7
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

http://www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for intervjuundersøkelser
Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo

Seksjon for intervjuundersøkelser er ansvarlig forgjennomføringen
av Statistisk sentralbyrås intervjuundersøkelser. Vi gjennomfører
også enkeltoppdrag for forvaltning, forskning, organisasjoner og
bedrifter. Datainnsamlingen foregår ved hjelp av besøksintervju,
telefonintervju eller skjema som sendes i posten.

Seksjon for intervjuundersøkelser

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå er Norges sentrale organ for utarbeiding og
spredning av statistikk. Gjennom innsamling og formidling av
statistikk og analyser, bidrar Statistisk sentralbyrå til at offentlig
planlegging, samfunnsstyring og forskning er basert på et best
mulig faktagrunnlag. Vi gjennomfører faste intervjuundersøkelser
om levekår, forbruk, arbeidskraft og tidsbruk.

– følger utviklingen
i samfunnet

Levekårsundersøkelsen

Hvordan er boligsituasjonen for de eldste?
Har småbarnsfamilier stor nok bolig?
Har eldre mer økonomiske problemer enn unge?
Hvordan påvirker arbeidsmiljøet helsen?
Hvordan endrer familiesammensetninger seg over tid?
I hvilke deler av landet er helseproblemene størst?

• Statistisk sentralbyrå vil publisere statistikk fra undersøkelsen i
våre egne publikasjoner
• Departementene bruker statistikken i sitt planleggings- og
utviklingsarbeid
• Universiteter og forskningsmiljøer bruker statistikken til
undervisning og til å forske på samfunnet
• Ulike interesseorganisasjoner bruker statistikken i sitt arbeid
• Mediene bruker statistikken i artikler og reportasjer

Resultatene fra levekårsundersøkelsene har mange brukere, og vil
dermed få betydning for folk flest:

Hva skal undersøkelsen brukes til?

•
•
•
•
•
•

Formålet med undersøkelsene er å finne svar på spørsmål som:

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser dekker ulike tema
som varierer fra år til år. Formålet er å sammenlikne viktige
levekårsområder for ulike grupper i samfunnet. Boforhold,
boligøkonomi, nærmiljø, fritid, helse og arbeidsforhold er noen
av temaene som undersøkelsene tar opp.

Hva handler levekårsundersøkelsene om?

Statistisk sentralbyrå gjennomfører årlig levekårsundersøkelser.
Disse undersøkelsene gir oss nyttig kunnskap om utviklingen i
folks levekår, og om årsakene til at folk har forskjellige levekår.
Undersøkelsene gir derfor mulighet til å påvirke utviklingen i
samfunnet.

Levekårsundersøkelsen følger utviklingen i
velferdssamfunnet
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I tillegg til informasjonen vi samler inn ved hjelp av intervjuet, vil vi
hente inn opplysninger fra offentlige registre. Hovedårsaken til at
vi henter inn slike opplysninger er at vi ønsker å gjøre intervjuet
kortere. Statistikkloven gir regler for hvordan Statistisk sentralbyrå
kan bruke disse opplysningene.

Dersom du ønsker flere opplysninger om selve undersøkelsen eller
om hva resultatene skal brukes til, kan du ringe det grønne
telefonnummeret som er oppgitt øverst på brevet du har mottatt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet, og opplysningene vi
samler inn vil bli behandlet og oppbevart etter lovbestemte regler.
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og det
vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hva enkeltpersoner
har svart. De som skal bruke resultatene vil bare få tilgang til dem i
form av statistikk. Det betyr at opplysninger som kan identifisere
enkeltpersoner er fjernet.

Du er garantert anonym

Hver enkelt i utvalget representerer en større gruppe mennesker.
For at alle grupper skal telle med, er det derfor viktig at dere som
er trukket ut svarer. Dersom det er mange eldre som ikke svarer,
får vi for eksempel mindre sikre opplysninger om hvordan de eldre
har det. Av erfaring vet vi også at folk som har det vanskelig deltar
i mindre grad enn andre. Det betyr at statistikken i noen tilfeller
gir et for lyst bilde av befolkningens levekår. Derfor er det viktig at
både de som er fornøyd og de som er misfornøyd med levekårene
sine blir med i undersøkelsen.

NB
!

Vi kan ikke intervjue alle. Derfor trekker vi et utvalg fra Statistisk
sentralbyrås utvalgsregister. Alle typer mennesker fra alle deler av
landet er med. Utvalget gir et bilde i miniatyr av den voksne
befolkningen i Norge. Derfor vil resultatene fortelle noe om
forholdene for hele befolkningen, selv om vi bare spør et utvalg.

Statistisk sentralbyrå har lokale intervjuere over hele landet, i tillegg til et sentralt intervjukorps i Oslo, og en av dem vil ta kontakt
i nær framtid for å avtale et intervju. Det er for det meste enkle
faktaspørsmål om din og husstandens situasjon. En del av spørsmålene må besvares av den som er trukket ut, men dersom du
ønsker det kan du få hjelp av en annen i husstanden til å svare på
spørsmål som gjelder hele husstanden.

Vi kan ikke erstatte en som ikke svarer med en annen
person!

Hvorfor kontakter vi akkurat deg?

Slik gjennomføres levekårsundersøkelsen
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1) Samordnet levekårsundersøkelse 2001
For fem år siden gjennomførte vi for første gang en samordnet levekårsundersøkelse. Ordet
"samordnet" er med i navnet fordi undersøkelsen er utformet i samarbeid mellom oss og andre
som er interessert i å undersøke folks levekår. Vi finansierer 30 min. av undersøkelsen, mens
ulike oppdragsgivere finansierer sine respektive spørsmål. Hensikten med å samordne ulike
temaer i en undersøkelse er å få et mer omfattende datamateriale, som gjør det mulig å se på
folks levekår fra mange forskjellige sider.
Undersøkelsen kalles også for temaroterende levekårsundersøkelse. Det er fordi den fokuserer
på ulike temaer hvert år. I fjor var det arbeidsmiljø, neste år er det helse. Denne gangen er
temaet blant annet boforhold og nærmiljø. Dette var tema også i 1997, og mange av
spørsmålene som stilles nå, ble også stilt i 1997. Omnibusundersøkelsen for 3. kvartal er
inkludert i denne undersøkelsen.
Datamaterialet vil bli bearbeidet og analysert i SSB, men vil også bli tilgjengelig for
departementene og forskere utenfor SSB.
Den oppdragsfinansierte delen av intervjuet har følgende oppdragsgivere og tema:
Oppdragsgiver
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Tema
Boforhold

Spørsmål
KRDXX

Utvalg
5000

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Støy og forurensning

SFT_XX

5000

Justisdepartementet

Vold og kriminalitet

VO_XX

5000

Seksjon for demografi- og levekårsforskning, SSB

Samlivshistorie

Seksjon for samferdsel og reiseliv, SSB

Reiser siste 3 måneder

Reis1 - Reis8

2000

Statens tobakksskaderåd

Røykevaner

Tob1 - Tob2

2000

5000

2) Utvalg
Det er trukket et generelt personutvalg på 5000 personer 16 år og eldre. Innenfor
hovedutvalget på 5000 personer har vi også trukket et omnibusutvalg på 2000 personer i
alderen 16-79 år. Omnibusutvalget skal i tillegg til de andre spørsmålene ha spørsmål om
røyke- og reisevaner, og er merket med O.

3) Innsamlingsmetode: besøks- og telefonintervju + spørreskjema
Telefon- og besøksintervju
Intervjutiden regner vi med at vil være rundt 30-45 minutter, og vi satser på at rundt
halvparten av intervjuene blir besøksintervju. Det bør ikke være veldig store variasjoner i
intervjutiden, med unntak av omnibus-IO som har vært på mange reiser. På grunn av at
reisespørsmålene denne gangen gjelder mai, juni og juli, ber vi dere prioritere besøksintervju
for omnibus-IO, og at dere i størst mulig grad starter med dem.
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Spørreskjema i posten
De som er blitt intervjuet (og er under 80 år) vil i løpet av noen uker etter intervjuet få tilsendt
et spørreskjema om friluftsliv og fritid. Det dere skal gjøre i den sammenheng, er å spørre om
IO ønsker skjema på bokmål eller nynorsk, og sjekke at adressen stemmer. (Spørsmålene
dukker opp på skjermen på slutten av intervjuet.)
Dersom IO gir uttrykk for at han/hun ikke ønsker å få tilsendt et slikt skjema, får dere forklare
at dere ikke kan hindre at skjemaet blir sendt, men presisere at det er frivillig å svare på det.

4) Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår i tiden 27. august til 7. desember. Det er i tillegg satt av 2 uker med
oppfølging frem til 21. desember. Det er viktig at dere starter så tidlig så mulig, og at dere får
gjort unna så mye som mulig før Valgundersøkelsen, og senere omnibus tar for mye
oppmerksomhet. Det har ingen hensikt at mye intervjuarbeid gjenstår i desember når både
dere og IO er opptatt med juleforberedelser. Derfor vil vi oppfordre alle til å gjøre en ekstra
innsats i begynnelsen av intervjuperioden, og ikke vente med den.
NB! Det er to spesielle datoer i denne perioden:
• 10. september - Stortingsvalget - ikke la intervjuing gå på bekostning av IOs mulighet til å
gjøre sin "borgerplikt".
• 3. november - "Folke- og boligtellingen" - mer informasjon følger!

5) Institusjonsbeboere
En person regnes som fast bosatt i institusjon dersom han/hun er registrert som bosatt der,
eller regner med å oppholde seg der i minst 6 måneder. Også gifte personer som oppholder seg
på institusjon, men som har felles bolig med ektefellen utenfor institusjonen, skal regnes som
bosatt på institusjonen, og derfor ikke være med i undersøkelsen. Personer som er ansatt og
arbeider på institusjonen skal naturligvis intervjues, selv om de er fast bosatt på
institusjonsadressen.
Forpleide personer som er fast bosatt i følgende typer institusjoner skal kodes med avgang,
kode 93.:
•
•
•
•
•
•

Aldershjem
Barnehjem, ungdomshjem
Sykehjem eller kombinert syke- og aldershjem
Psykiatriske sykehus eller sykehjem
Institusjoner for psykisk utviklingshemmede
Institusjoner for alkoholikere og narkomane

Det kan forekomme glidende overganger mellom institusjoner (f.eks. aldershjem) og boliger
med heldøgnsservice. Beboere i boliger med heldøgnsservice skal likevel som hovedregel
ikke regnes som institusjonsbeboere, og skal dermed intervjues.
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IO som for tiden oppholder seg på vanlig sykehus/sykestue, i fengsel, militærforlegning eller
internatskole skal tilhøre utvalget.

6) Frafall og avgang
Det skal alltid gis informasjon i feltet "Sps Oppflg" For frafallsårsakene 31-41 er vi helt
avhengige av å få tilleggsopplysninger for å kunne utføre oppfølgingsarbeidet. Vær nøye med
å få med opplysninger om hvordan og når IO kan nås, dersom andre skal overta IO.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
34 - Finner ikke telefon på IO
35 - IO er ikke å treffe av andre årsaker
(spesifiser)
41 - Andre frafallsgrunner.

Frafall
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang
91 - Død
92 - Bosatt i utlandet i minst 6 mndr
93 - IO er i institusjon

21 - Kortvarig sykdom
22 - Langvarig sykdom/svekkelse
23 - Sykdom/dødsfall i IOs familie, annen
uforutsett hendelse
24 - Språkproblemer

Overføring
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom
el

31 - Midlertidig fravær på grunn av
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær på grunn av ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen

7) Flytting
For IO som skal besøkes, gjelder følgende regler om flytting:
Har IO flyttet til en adresse du kan nå med inntil en times reisetid utenfor ditt område, kan
du gjennomføre besøksintervju med IO så sant de andre forutsetningene tilsier det. Ellers
gjennomføres intervjuet på telefon.

8) Registerkoblinger
Datatilsynet mener SSB skal presisere overfor IO at det skal foretas koblinger med register.
Dette er nevnt i IO-brevet. Når du får et intervju etter å ha referert til opplysningene i IObrevet, har IO dermed gitt sitt samtykke til kobling av data. Hvis IO derimot nekter på dette
grunnlaget, merk av for frafallsgrunn 13.
De registerkoblingene som skal foretas er gjengitt i IO-brevet. ("Fødselshistorie" er de
tidspunktene IO ble far/mor.) Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper
å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi både tid og kostnader. I tillegg oppnår vi bedre
datakvalitet.
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SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål.
Retningslinjene bygger på SSBs rammekonsesjon for personregistre gitt av Datatilsynet, samt
Statistikkloven. I følge disse retningslinjene kan svarene som gis i undersøkelser bare brukes
til å lage statistikk, dvs. en kan bare gi opplysninger for grupper, ikke for enkeltindivider. Ved
kobling mot registre, blir det brukt en spesiell teknikk (kryptering). Det betyr at det på den
koblede datafilen ikke er mulig å identifisere personer utfra avgitte svar eller
registeropplysninger.

9) Forberedelsestid
Det er satt av 3 timer til lesing av instruksen og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av
kontoret.

10)

Innledningstekst og første kontakt med IO

Forslag til innledningstekst:
"God dag mitt er xx. Jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå. Er det mulig å få snakke
med xx? Vi har sendt deg et brev om at vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med
Levekårsundersøkelsen 2001. Har du lest det? Har du mulighet til å svare på
spørsmålene nå (eller passer det bedre senere)?
...
....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal
stille, kommer fram på skjermen. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen
får de samme spørsmålene stilt på samme måte. Vi må gjøre det slik for å få en god
statistikk av de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder spørsmål om flere
ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Noen
spørsmål er det vanskelig å gi eksakte svar på. Men jeg er takknemlig hvis du vil
svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt, eller spørsmål du synes er vanskelige å svare på."

11)

Enkeltspørsmål

Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter". Prøv alltid å få IO til å gi et
annet svar. Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig
tast
eller F8 for "vet ikke" og
eller F9 for "nekting".
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et
skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan
utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder, elver eller dyrkbare områder). Husklynger
som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400 meter fra
tettstedskjernen.
Siv - ekteskapelig status og sivilstatus
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har
samboerkontrakt. Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom
personer av samme kjønn.
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I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og
som selv oppfatter seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg
selv og sitt parforhold. For å falle inn under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo
sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at samboere for en kortere periode (inntil 3
mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller studiesituasjon.
AntPers - husholdningsoversikten
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall
personer inkludert IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles
matbudsjett.
Kosthusholdningen skal også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har
felles matbudsjett med de andre i husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til
kosthusholdningen, selv om de er borte på skole/studiested.
Ugifte studenter (18 år og eldre) som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres
som bosatt på studiestedet dersom utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal
regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de
tilhørte før tjenesten/oppholdet begynte.
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO).
Personnummer til de husholdningsmedlemmene som står i IO-lista ligger inne i skjemaet. For
husholdningsmedlemmer som ikke står i IO-lista skal du være omhyggelig med å skrive fullt
navn, fødselsdato og -år. Du skal ikke spørre om personnummer.
BOFORHOLD
BO_B1 - hustype
Utdypning av ulike hustyper:
Hus som er tilknyttet gårdsbruk eller småbruk kodes under 1 eller 2 uansett hustype
Enebolig omfatter også hus der ett eller flere rom blir brukt som hybel.
Rekkehus omfatter hus som minst har en vegg eller del av vegg felles med et annet hus.
Kjedehus er hus som er forbundet med et annet hus med garasje, carport, svalgang o.l.
Terrassehus er hus med leiligheter som er bygd sammen i en skråning der flere av leilighetene
har (deler av) taket til leiligheten under som terrasse. I terrassehus har alle leilighetene egen
inngang.
Punkthus er høyblokk med liten grunnflate og stor høyde.
Forretningsbygg, verkstedbygg o.l. omfatter hus der halvparten eller mindre av golvarealet nyttes
til privatboliger. Hus med to etasjer hvor det er forretning i første etasje og leilighet i annen
etasje, regnes med her.
BO_B8 - antall plan
Boligen regnes å være på to (eller flere) plan, hvis det finnes beboelsesrom med to eller flere
trinn mellom.
BO_C1 - antall kvadratmeter
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Med bolig menes de rom kosthusholdningen har til eget bruk. Rom som leies ut skal ikke regnes
med til husholdningens bolig, uansett om det er egen inngang til rommene eller ikke. Heller ikke
rom som brukes til næringsvirksomhet regnes med. Rom som leies ut til personer som har felles
kost med husholdningen skal regnes med til husholdningens bolig.
I studentbygg skal en bare regne arealet av hybelen (hold alle fellesrom utenom). I private
leiligheter som deles av flere studenter skal areal av fellesrom (stue, kjøkken, bad etc.) regnes
med, selv om ikke studentene har felles kost.
Arealet måles på innersiden av ytterveggene uten fradrag for skillevegger, pipe o.l. Inne i boligen
tas alle smårom som bad, WC, ganger, kott osv. med. I kjeller og på loft regnes bare gulvarealet
av beboelsesrom med.
BO_C2a - antall rom
Ta med beboelsesrom på 6 m2 eller mer som kan nyttes året rundt. Beboelsesrom som ligger
adskilt fra boligen, men som nyttes som en del av boligen, f.eks. hybel/sokkelleilighet med egen
inngang, regnes med.
Som egne rom regnes alle rom som er avgrenset mot andre rom med vegg og dør. Likeverdig
med dør regnes enkelt eller dobbel døråpning, selv om dør ikke er innsatt. I boliger som er
ombygd skal en regne antall rom etter ombygging, ikke det opprinnelige antall rom i boligen.
Kjellerrom som er innredet som - og brukes som - beboelsesrom, f.eks. kjellerstue, soverom,
skal regnes med. Rom som bare nyttes i næringsvirksomhet (kontor e.l.) skal ikke regnes med.
Utleide rom i boligen, dvs. rom som det bare er adgang til gjennom leiligheten, skal ikke regnes
med. Heller ikke utleid hybelleilighet eller hybel med egen inngang.
Hybelboere er personer med egen kost som leier ett eller flere rom som er en del av en leilighet,
dvs. som det bare er adgang til gjennom boligen. Personer som leier hybel med egen inngang
eller en hybelleilighet, regnes ikke som hybelboere. I dette tilfellet regnes
hybelleiligheten/hybelen med egen inngang som egen bolig/leilighet. Voksne barn som bor
hjemme hos foreldrene, regnes ikke som hybelboere, selv om de betaler for rommet.
NB! Hybelboere svarer i spørsmålene om boligen (også boutgifter) ut fra det som gjelder for
hybelen, ikke for den boligen deres hybel er en del av. Vi er klar over at en del av
boligspørsmålene er dårlig egnet for hybelboere, men de skal likevel stilles.
BO_eie - eieform
Husholdninger som har obligasjonsleilighet skal plasseres som leiere.
Det er spørsmål om noen i husholdningen eier boligen. En voksen sønn/datter, en mor eller far,
en arbeidshjelp eller hybelboer som tilhører kosthusholdningen, skal svare på hvordan
husholdningen eier boligen, selv om de evt. betaler noe for å bo.
BO_D2 - leieform
Personer med obligasjonsleilighet skal plasseres under kode 1 (leieboere med innskudd).
Depositum ved leie av bolig regnes ikke som innskudd.
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Tjenestebolig er en leilighet som er stilt til disposisjon i samband med et arbeidsforhold og som
må fraflyttes når arbeidsforholdet opphører.
Trygdebolig, omsorgsbolig brukes hvis boligen har en slik status, selv om også andre
alternativer passer (f.eks. at det er betalt innskudd).
Kårbolig brukes også i de tilfellene IO bor gratis "hos" sønn/datter, men ikke i samme
husholdning som disse.
Framleie brukes i situasjoner hvor IO leier av en annen leietaker, som i sin tur leier av eieren
av boligen. Framleie kan forekomme i mange ledd.
BO_D4a - botid
Spørsmålet gjelder når IO selv flyttet inn i nåværende bolig. Vi tenker veldig konkret på
innflytting i boligen. Hvis IOs ektefelle bodde i boligen først, så er det tidspunktet IO flytter inn,
vi er interessert i.
BOLIGØKONOMI OG HUSHOLDNINGSUTGIFTER
Det er en fordel å stille spørsmål om boligøkonomi til den i husholdningen som har best
kjennskap til dette, eller sørge for at IO kan få hjelp av vedkommende. Hvis IO er under 18 år og
bor hjemme, stilles spørsmålene til IO’s foresatte.
KRD5 - sikkerhet for lånet
Spørsmålet gjelder foreldre/svigerforeldre til lånetakeren(e). Vi er klar over at teksten fungerer
dårlig for de som f.eks. er barn i husholdningen.
BO_D6b
En del kombinerte bolig- og forretningsbygninger, samt våningshus blir lignet etter regnskap.
Også i slike tilfeller foretrekker vi anslag for renter og avdrag. Dersom dette ikke er mulig, fører
du opp "anslått årlig brutto husleieverdi" (BO_D6f2), dvs. den verdi ligningsmyndighetene
legger til grunn ved inntektsskattelegging av egen bolig. Vi spør om brutto verdi, dvs. uten
fradrag av drifts- og vedlikeholdsutgifter.
BO_D8 - markedsverdi
Vi ønsker å få boligens markedsverdi. Dersom husholdningen har lån på boligen, skal disse
lånene ikke trekkes fra salgsverdien.
Prøv å få et anslag ut fra kjennskap til markedet, f.eks. hva tilsvarende boliger i strøket er solgt
for. Dersom en nylig har fått lånetakst kan en som markedsverdi oppgi lånetakst multiplisert
med 1,2. Dersom husholdningen nylig har kjøpt boligen, kan en bruke kjøpesum som
markedsverdi.
Skattetakst/ligningstakst må ikke oppgis som markedsverdi.
Vi foretrekker et anslag, selv om det er svært usikkert, framfor ikke å få et anslag på verdi i det
hele tatt. Dersom usikkerheten er kr 150 000 -200 000 eller større (f.eks. dersom en ikke vet om
boligen er verdt kr 500 000 eller kr 700 000) svarer du ja i BO_D8b for svært usikkert anslag.
For en svært dyr bolig må en regne med større usikkerhet i anslaget.
Dersom boligen normalt verdsettes sammen med driftsbygning, forretningsbygg o.l. må en
forsøke å anslå verdien for boligen for seg. Dette vil ikke alltid være mulig. For de som har
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denne typen bolig vil det derfor være et oppfølgingsspørsmål (BO_D8a), hvor dere oppgir om
anslaget også omfatter driftsbygning/forretning.
BO_D9a - fellesutgifter
Med fellesutgifter menes kommunale avgifter (vei, vann, og kloakk) og utgifter til
vedlikehold, forsikring o.a. som husholdningen deler med andre husholdninger. For boliger
tilknyttet et sameie vil dette være relevant.
De som bor i selveid bolig og ikke deler slike utgifter med andre husholdninger svarer "nei"
på spørsmålet om fellesutgifter.
ENDRINGER I LIVSSITUASJON
KRD15b-f
Her dekker vi både nåværende og eventuelt tidligere ektefelle/samboer. IO får svare det som
passer best.
KRD20 - KRD25
IO skal svare for den husholdningen som han/hun ev. vil være en del av om 3 og 6 år. Det
betyr f.eks. at IO som bor hjemme hos foreldrene og har tenkt å flytte hjemmefra innen tre år
skal svare for sin egen og ikke foreldrenes situasjon.
FRITIDS- OG EKSTRABOLIG
Hytte
Som fritidshus regnes permanente hytter, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer og andre hus
som bare nyttes til fritidsformål. Fritidshus må kunne brukes til overnatting.
Ta ikke med seter, støl, skogskoie, naust, rorbu eller andre hus som også nyttes i forbindelse med
næringsvirksomhet. Heller ikke skal lysthus, campingvogner, husbåter o.l. tas med. Det samme
gjelder egen leilighet og andre hus med fast bosatte.
Svaralternativene står i prioritert rekkefølge. Det betyr at man skal krysse av for det første
svaralternativet som passer, selv om flere stemmer, dvs. at dersom IO eier en hytte sammen med
andre, og disponerer to andre, skal det merkes av for "Ja, eier sammen med andre".
BO_E2 - andre boliger
Dette spørsmålet gjelder den/de bolig(er) som husholdningen eier i tillegg til den ene
husholdningen bor i. Det kan f.eks. være et samboerpar der begge parter har beholdt de
leilighetene de eide før de flyttet sammen. Dersom IOs husholdning driver utleie av
leiligheter utelukkende som næringsvirksomhet, skal slike boliger ikke regnes med. Boliger
som brukes som fritidshus skal heller ikke regnes med.
Hybel-/sokkelleilighet i samme hus som husholdningens bolig skal regnes med hvis den er
utleid eller står tom. Hvis husholdningen bruker den, skal den ikke regnes med.
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STØY OG FORURENSNING
BO_E6 - SFT_6
Dersom støykilden ikke finnes i IOs nærområde, merk av for "ikke plagsom"
SFT_8a og SFT10a
Med "vanligvis" mener vi IO skal se bort fra kortere anleggsperioder med midlertidig støy
og forurensning.
NÆRMILJØ OG TRYGGHET
Litt om bakgrunnen for at vi stiller spørsmål om rekreasjonsområde (RekrOmr) og
nærturterreng (Naertur):
I den siste Stortingsmeldingen om miljøpolitikken heter det bl.a. at: "Ved boliger, skoler og
barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder."
Dette skal gjenspeiles i de nasjonale nøkkeltallene med:
1. Andel av boliger, skoler og barnehager som har trygg tilgang på leke- og rekreasjonsareal
(minst 5 dekar) i en avstand på 200 meter.
2. Andel av boliger, skoler og barnehager som har tilgang på nærturterreng (større enn 200
dekar) i en avstand på 500 meter
Bolignære leke- og rekreasjonsarealer er definert som offentlig sikret oppholds- og
lekeareal på minimum 5 dekar. I de tetteste bystrøk kan en akseptere arealer på 2x2,5
dekar.
Nærturterreng er definert som et stort vegetasjonskledt område på mer enn 200 dekar der
man kan gå en tur på 2 km uten å bruke samme sti. Flere mindre områder som til sammen
blir større enn 200 dekar forbundet med lite trafikkerte veger i "grønne omgivelser" kan
også regnes med.
SOSIAL KONTAKT, IO 67 ÅR OG ELDRE
SO_G1 - kontakt med barn
Kontakthyppighet summeres hvis det er flere barn. Hvis IO treffer en sønn en uke og ei datter
den andre uka, gir det et "treff" hver uke. Hvis IO imidlertid treffer begge samtidig ved samme
anledning, så teller dette som ett treff. Kontakten vil ikke alltid være så regelmessig som
svarkategoriene antyder. Hvis IO svarer at det "varierer sterkt" e.l., bør du prøve å få et anslag
for det som vanligvis gjelder, f.eks. i løpet av et år.

SO_G3 - konsekvenser av helseproblemer
Hensikten med spørsmålet er å få svar på om den eller de sykdommer/skader/funksjonshemninger IO har, medfører sosiale konsekvenser. Det er bare for mer varige konsekvenser
at IO skal svare "Ja, svært vanskelig" eller "Ja, noe vanskelig".
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Hvis IO p.g.a. midlertidige skader, f.eks. benbrudd, for tiden ikke kan bevege seg ut av
boligen, skal han/hun svare NEI på dette spørsmålet, hvis IO ellers klarer dette.
Noen sykdommer fører i perioder til at IO kan ha vanskelig for å delta i fritidsaktiviteter, eller
klare den jobben IO har. Hvis slike periodevise vansker kan sies å ha blitt permanente, skal
IO svare JA.
SO_G4a - dagligvareinnkjøp
Meningen med spørsmålet er om IO klarer å foreta innkjøp o.l. på egenhånd, dvs. klarer å
komme seg til f.eks. dagligvarebutikken, få tak i varene og frakte disse hjem.
SO_G12 - grunn- eller hjelpestønad
Med grunnstønad menes tilskudd til dekning av direkte utgifter i forbindelse med varig
sykdom, skade eller lyte. Det dreier seg om utgifter til medisiner, transport, fordyret kosthold
osv. Med hjelpestønad menes tilskudd til dekning av direkte tilsyn og/eller pleie i forbindelse
med varig sykdom, skade eller lyte.
HELSE, IO UNDER 67 ÅR
HEL1 - fritidsaktiviteter
Hensikten med spørsmålet er å få svar på om sykdommer/skader/funksjonshemminger
medfører sosiale konsekvenser. Det er bare for mer varige konsekvenser at IO skal svare "Ja,
store vansker" eller "Ja, noen vansker". Hvis IO pga. benbrudd for tiden ikke kan delta i
fritidsaktiviteter, skal han/hun svare NEI på dette spørsmålet, hvis IO ellers klarer dette.
HEL4 - grunn- eller hjelpestønad
Med grunnstønad menes tilskudd til dekning av direkte utgifter i forbindelse med varig
sykdom, skade eller lyte. Det dreier seg om utgifter til medisiner, transport, fordyret kosthold
osv. Med hjelpestønad menes tilskudd til dekning av direkte tilsyn og/eller pleie i forbindelse
med varig sykdom, skade eller lyte.
ARBEIDSFORHOLD
For begrepene inntektsgivende arbeid, midlertidig fraværende, bedrift, eierform, yrke,
selvstendig, ansatt og familiemedlem, gjelder de samme instrukser som for de tilsvarende
spørsmål i AKU. Det gjelder de samme regler for sysselsetting blant personer på
arbeidsmarkedstiltak og i attføring.
Arb2 - arbeidstid
Arbeidstiden skal gjelde det inntektsgivende arbeid som er nevnt i spørsmålene Arb1 og
Arb1b. Vi ønsker å vite arbeidstid for hovedyrke. Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke,
regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden pr. uke i de siste 4 ukene. (Eventuelt gjennomsnitt
tid for turnusperiode dersom den er kortere eller lenger enn 4 uke). IO som har et arbeid som
de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal oppgi den vanlige
arbeidstiden når de er i arbeid.
Arb3a - Arb3c - arbeidssted
Disse spørsmålene er grunnlag for å kode næring. Spørsmålene er de samme som i AKU, og
det gjelder de samme instrukser for bedriftens navn og adresse og for virksomhetens art.
11

Arb6 - arbeidsledelse
Som overordnet stilling regnes også stilling med spesielt ansvar, selv om det ikke er knyttet
ansvar for å lede andre personer direkte til stillingen. F.eks. vil en
økonomisjef/økonomiansvarlig uten underordnede, eller en stabsstilling som f.eks. har
utredningsansvar bli regnet som en overordnet stilling.
SAMLIVSHISTORIE
Disse spørsmålene skal kartlegge alle samliv som IO har hatt med personer av motsatt kjønn.
For kvinner spør vi om samliv med menn, mens menn blir spurt om samliv med kvinner. Hvis
noen IO reagerer på dette, og gjerne vil ha med samliv med personer av samme kjønn, må
dere si at dette ikke skal regnes med denne gangen.
Grunnen til at disse spørsmålene stilles er at vi ønsker å skaffe kunnskap om utbredelsen av
samboerforhold og ekteskap i samfunnet. Det gjelder både hvor lenge samboerforhold og
ekteskap varer, om samboerforhold ender i ekteskap eller i samlivsbrudd, og hvor mange
samliv det er vanlig å ha.
REISER I MAI, JUNI OG JULI
Grunnregel:
En reise regnes fra IOs bolig og tilbake til IOs bolig. En reise Oslo-Trondheim-Bergen- Oslo
regnes som én og samme reise. Dersom reisen har flere formål, f.eks. besøk av svigermor i
Trondheim før et salgsmøte i Bergen, gå ut fra hovedformålet med reisen.
Reis1 - Det skal bare tas med reiser som startet i denne perioden. Sykehusopphold,
fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke eller invalide familiemedlemmer eller
slektninger skal ikke tas med.
Reis2 - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en
omtrentlig dato. Vedlagte kalender (kort 6) kan brukes. Har IO hatt flere reiser i tremånedersperioden, begynn med den første, så den andre osv.
Reis3 - Andre privatreiser kan være reiser der hovedformålet f.eks. er deltakelse i arrangement
som begravelse eller bryllup, eller å ordne private forretninger.
Reis5 - Du skal for hver reise ha en kode for sted i Norge eller en kode for et sted i utlandet.
Har IO overnattet flere steder på samme reise, skal du for hver reise kode det stedet som
samsvarer med hovedformålet for reisen.
Er overnattingsstedet i Norge, koder du det fylket reisen gikk til. Har IO overnattet på reise i
Norge, altså ikke noe bestemt sted som kan karakteriseres som hovedformål, velger du kode
22.
Har IO overnattet i utlandet, skriver du inn land i full tekst og bruker kodelisten over land. Har
IO bare hatt overnattinger mellom Norge og utlandet, velger du kode 23. Har IO vært på reise
i utlandet, altså ikke noe bestemt sted som hovedformål, velger du kode 24.
12

Reis6 - Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som
samsvarer med hovedformålet med reisen.
Reis7 - Her skal det bare tas med kostnader som gjelder for IO og ikke for eventuelle andre i
reisefølget, selv om det var IO som betalte for dem. IO skal også ta med utgifter til forlystelse
og vareinnkjøp. IO kan gjerne oppgi et omtrentlig beløp.
INNTEKT
EgenInn - egen inntekt i 2000
IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2000. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller
hovedarbeidsforholdet. Det er IOs totale inntekt for 2000 vi er ute etter.
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1) UNDERSØKELSE OM BOFORHOLD I OSLO OG AKERSHUS - ET
TILLEGGSUTVALG

Boforhold er et av hovedtemaene i årets levekårsundersøkelse i år. Kommunal- og regionaldepartementet ønsker i den forbindelse å ha et så stort datamateriale som mulig i Oslo og
Akershus. Derfor har vi trukket et tilleggsutvalg på 2000 personer i alderen 18-79 år. Disse
skal få en del av de spørsmålene som stilles i levekårsundersøkelsen slik at vi kan
sammenligne med resten av landet og også bruke dette utvalget sammen med den delen av
utvalget fra levekårsundersøkelsen som bor i Oslo/Akershus, slik at vi totalt får et utvalg på
over 3000 herfra.
IO-brevene sendes ut i puljer. Levekårsundersøkelsen er nevnt i brevet, men undersøkelsen
presenteres som en undersøkelse om boforhold i Oslo og Akershus. IO som ikke bor i disse to
fylkene skal kodes med avgang 95.

2) FRAFALL OG AVGANG
Det skal alltid gis informasjon i feltet "Sps Oppflg" For frafallsårsakene 31-41 er vi helt
avhengige av å få tilleggsopplysninger for å kunne utføre oppfølgingsarbeidet. Vær nøye med
å få med opplysninger om hvordan og når IO kan nås, dersom andre skal overta IO.
Koder for frafall, avgang og overføringer:
34 - Finner ikke telefon på IO
35 - IO er ikke å treffe av andre årsaker
(spesifiser)
41 - Andre frafallsgrunner.

Frafall
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang
91 - Død
92 - Bosatt i utlandet i minst 6 mndr
93 - IO er i institusjon
95 - IO har flyttet ut av aktuelt område NB

21 - Kortvarig sykdom
22 - Langvarig sykdom/svekkelse
23 - Sykdom/dødsfall i IOs familie, annen
uforutsett hendelse
24 - Språkproblemer

Overføring
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom
el

31 - Midlertidig fravær på grunn av
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær på grunn av ferie
e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen

Institusjonsbeboere
En person regnes som fast bosatt i institusjon dersom han/hun er registrert som bosatt der,
eller regner med å oppholde seg der i minst 6 måneder. Også gifte personer som oppholder seg
på institusjon, men som har felles bolig med ektefellen utenfor institusjonen, skal regnes som
bosatt på institusjonen, og derfor ikke være med i undersøkelsen. Personer som er ansatt og
arbeider på institusjonen skal naturligvis intervjues, selv om de er fast bosatt på
institusjonsadressen.
2

Forpleide personer som er fast bosatt i følgende typer institusjoner skal kodes med avgang,
kode 93:
•
Aldershjem
•
Barnehjem, ungdomshjem
•
Sykehjem eller kombinert syke- og aldershjem
•
Psykiatriske sykehus eller sykehjem
•
Institusjoner for psykisk utviklingshemmede
•
Institusjoner for alkoholikere og narkomane
Det kan forekomme glidende overganger mellom institusjoner (f.eks. aldershjem) og boliger
med heldøgnsservice. Beboere i boliger med heldøgnsservice skal likevel som hovedregel
ikke regnes som institusjonsbeboere, og skal dermed intervjues. IO som for tiden oppholder
seg på vanlig sykehus/sykestue, i fengsel, militærforlegning eller internatskole skal tilhøre
utvalget.

3) REGISTERKOBLINGER
Datatilsynet mener SSB skal presisere overfor IO at det skal foretas koblinger med register.
Dette er nevnt i IO-brevet. Når du får et intervju etter å ha referert til opplysningene i
IO-brevet, har IO dermed gitt sitt samtykke til kobling av data. Hvis IO derimot nekter på
dette grunnlaget, merk av for frafallsgrunn 13.
De registerkoblingene som skal foretas er gjengitt i IO-brevet. Hovedargumentet for å benytte
registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi både tid og
kostnader. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål.
Retningslinjene bygger på SSBs rammekonsesjon for personregistre gitt av Datatilsynet, samt
Statistikkloven. I følge disse retningslinjene kan svarene som gis i undersøkelser bare brukes
til å lage statistikk, dvs. en kan bare gi opplysninger for grupper, ikke for enkeltindivider. Ved
kobling mot registre, blir det brukt en spesiell teknikk (kryptering). Det betyr at det på den
koblede datafilen ikke er mulig å identifisere personer utfra avgitte svar eller
registeropplysninger.

4) INNLEDNINGSTEKST OG FØRSTE KONTAKT MED IO
Forslag til utfyllende innledningstekst:
.... Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer fram
på skjermen min. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på
samme måte. Vi må gjøre det slik for å få en god statistikk av de svarene vi får. Det er vanskelig å
lage spørsmål som passer like godt for alle. Noen spørsmål er det vanskelig å gi eksakte svar på. Men
jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke
synes passer så godt, eller spørsmål du synes er vanskelige å svare på."
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5) LITT OM FOLKE- OG BOLIGTELLINGEN (FOB)
På grunn av at Levekårsundersøkelsen (og denne undersøkelsen) faller mye sammen med
Folke- og boligtellingen i tid, har vi kuttet ut noen spørsmål som det er naturlig å stille, men
som vi regner med at vi kan hente fra FoB når den tid kommer. Noen spørsmål vil man
imidlertid kjenne igjen fra Folke- og boligtellingsskjemaet. Grunnen til at vi likevel stiller
dem er todelt. For det første er det viktig for å kunne kvalitetskontrollere FoB - dvs. se om
andelen som har f.eks. to rom er den samme i begge undersøkelsene. Dette er ikke for å
kontrollere enkeltpersoner. For det andre er det viktig at vi stiller f.eks. spørsmål som gjelder
eieforhold slik at IO får spørsmål som er tilpasset deres situasjon (slik at ikke en som leier får
spørsmål om hva boligen kostet).
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6) ENKELTSPØRSMÅL
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter". Prøv alltid å få IO til å gi et
annet svar. Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig
tast
eller F8 for "vet ikke" og
eller F9 for "nekting".
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et
skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan
utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder, elver eller dyrkbare områder). Husklynger
som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400 meter fra
tettstedskjernen.
Siv - ekteskapelig status og sivilstatus
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har
samboerkontrakt. Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom
personer av samme kjønn.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og
som selv oppfatter seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg
selv og sitt parforhold. For å falle inn under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo
sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at samboere for en kortere periode (inntil 3
mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller studiesituasjon.
Husholdning
AntPers - husholdningsoversikten
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall
personer inkludert IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles
matbudsjett.
Kosthusholdningen skal også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har
felles matbudsjett med de andre i husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til
kosthusholdningen, selv om de er borte på skole/studiested.
Ugifte studenter (18 år og eldre) som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres
som bosatt på studiestedet dersom utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal
regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de
tilhørte før tjenesten/oppholdet begynte.
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO).
Personnummer til de husholdningsmedlemmene som står i IO-lista ligger inne i skjemaet. For
husholdningsmedlemmer som ikke står i IO-lista skal du være omhyggelig med å skrive fullt
navn, fødselsdato og -år. Du skal ikke spørre om personnummer.
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Boforhold
BO_B1 - hustype
Utdypning av ulike hustyper:
Hus som er tilknyttet gårdsbruk eller småbruk kodes under 1 eller 2 uansett hustype
Enebolig omfatter også hus der ett eller flere rom blir brukt som hybel.
Rekkehus omfatter hus som minst har en vegg eller del av vegg felles med et annet hus.
Kjedehus er hus som er forbundet med et annet hus med garasje, carport, svalgang o.l.
Terrassehus er hus med leiligheter som er bygd sammen i en skråning der flere av leilighetene
har (deler av) taket til leiligheten under som terrasse. I terrassehus har alle leilighetene egen
inngang.
Punkthus er høyblokk med liten grunnflate og stor høyde.
Forretningsbygg, verkstedbygg o.l. omfatter hus der halvparten eller mindre av golvarealet nyttes
til privatboliger. Hus med to etasjer hvor det er forretning i første etasje og leilighet i annen
etasje, regnes med her.
BO_B8 - antall plan
Boligen regnes å være på to (eller flere) plan, hvis det finnes beboelsesrom med to eller flere
trinn mellom.
BO_C1 - antall kvadratmeter
Med bolig menes de rom kosthusholdningen har til eget bruk. Rom som leies ut skal ikke regnes
med til husholdningens bolig, uansett om det er egen inngang til rommene eller ikke. Heller ikke
rom som brukes til næringsvirksomhet regnes med. Rom som leies ut til personer som har felles
kost med husholdningen skal regnes med til husholdningens bolig.
I studentbygg skal en bare regne arealet av hybelen (hold alle fellesrom utenom). I private
leiligheter som deles av flere studenter skal areal av fellesrom (stue, kjøkken, bad etc.) regnes
med, selv om ikke studentene har felles kost.
Arealet måles på innersiden av ytterveggene uten fradrag for skillevegger, pipe o.l. Inne i boligen
tas alle smårom som bad, WC, ganger, kott osv. med. I kjeller og på loft regnes bare gulvarealet
av beboelsesrom med.
BO_C2a - antall rom
Ta med beboelsesrom på 6 m2 eller mer som kan nyttes året rundt. Beboelsesrom som ligger
adskilt fra boligen, men som nyttes som en del av boligen, f.eks. hybel/sokkelleilighet med egen
inngang, regnes med.
Som egne rom regnes alle rom som er avgrenset mot andre rom med vegg og dør. Likeverdig
med dør regnes enkelt eller dobbel døråpning, selv om dør ikke er innsatt. I boliger som er
ombygd skal en regne antall rom etter ombygging, ikke det opprinnelige antall rom i boligen.
Kjellerrom som er innredet som - og brukes som - beboelsesrom, f.eks. kjellerstue, soverom,
skal regnes med. Rom som bare nyttes i næringsvirksomhet (kontor e.l.) skal ikke regnes med.
Utleide rom i boligen, dvs. rom som det bare er adgang til gjennom leiligheten, skal ikke regnes
med. Heller ikke utleid hybelleilighet eller hybel med egen inngang.
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Hybelboere er personer med egen kost som leier ett eller flere rom som er en del av en leilighet,
dvs. som det bare er adgang til gjennom boligen. Personer som leier hybel med egen inngang
eller en hybelleilighet, regnes ikke som hybelboere. I dette tilfellet regnes
hybelleiligheten/hybelen med egen inngang som egen bolig/leilighet. Voksne barn som bor
hjemme hos foreldrene, regnes ikke som hybelboere, selv om de betaler for rommet.
NB! Hybelboere svarer i spørsmålene om boligen (også boutgifter) ut fra det som gjelder for
hybelen, ikke for den boligen deres hybel er en del av. Vi er klar over at en del av
boligspørsmålene er dårlig egnet for hybelboere, men de skal likevel stilles.
BO_eie - eieform
Husholdninger som har obligasjonsleilighet skal plasseres som leiere.
Det er spørsmål om noen i husholdningen eier boligen. En voksen sønn/datter, en mor eller far,
en arbeidshjelp eller hybelboer som tilhører kosthusholdningen, skal svare på hvordan
husholdningen eier boligen, selv om de evt. betaler noe for å bo.
BO_D2 - leieform
Personer med obligasjonsleilighet skal plasseres under kode 1 (leieboere med innskudd).
Depositum ved leie av bolig regnes ikke som innskudd.
Tjenestebolig er en leilighet som er stilt til disposisjon i samband med et arbeidsforhold og som
må fraflyttes når arbeidsforholdet opphører.
Trygdebolig, omsorgsbolig brukes hvis boligen har en slik status, selv om også andre
alternativer passer (f.eks. at det er betalt innskudd).
Kårbolig brukes også i de tilfellene IO bor gratis "hos" sønn/datter, men ikke i samme
husholdning som disse.
Framleie brukes i situasjoner hvor IO leier av en annen leietaker, som i sin tur leier av eieren
av boligen. Framleie kan forekomme i mange ledd.
BO_D4a - botid
Spørsmålet gjelder når IO selv flyttet inn i nåværende bolig. Vi tenker veldig konkret på
innflytting i boligen. Hvis IOs ektefelle bodde i boligen først, så er det tidspunktet IO flytter inn,
vi er interessert i.
Boligøkonomi og husholdningsutgifter
Det er en fordel å stille spørsmål om boligøkonomi til den i husholdningen som har best
kjennskap til dette, eller sørge for at IO kan få hjelp av vedkommende. Hvis IO bor hjemme, bør
spørsmålene stilles til IOs foreldre.
NB: Noen av spørsmålene om boligøkonomi kan det være vanskelig å svare nøyaktig på. Det
er viktigere for oss å få et anslag enn ingen svar. For mange kan det f.eks. være vanskelig å
huske hvor mye lån som ble tatt opp ved kjøp av bolig dersom det er refinansiert.
KRD5 - sikkerhet for lånet
Spørsmålet gjelder foreldre/svigerforeldre til lånetakeren(e). Vi er klar over at teksten fungerer
dårlig for de som f.eks. er barn i husholdningen.
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BO_D6b
En del kombinerte bolig- og forretningsbygninger, samt våningshus blir lignet etter regnskap.
Også i slike tilfeller foretrekker vi anslag for renter og avdrag. Dersom dette ikke er mulig, fører
du opp "anslått årlig brutto husleieverdi" (BO_D6f2), dvs. den verdi ligningsmyndighetene
legger til grunn ved inntektsskattelegging av egen bolig. Vi spør om brutto verdi, dvs. uten
fradrag av drifts- og vedlikeholdsutgifter.
BO_D8 - markedsverdi
Vi ønsker å få boligens markedsverdi. Dersom husholdningen har lån på boligen, skal disse
lånene ikke trekkes fra salgsverdien.
Prøv å få et anslag ut fra kjennskap til markedet, f.eks. hva tilsvarende boliger i strøket er solgt
for. Dersom en nylig har fått lånetakst kan en som markedsverdi oppgi lånetakst multiplisert
med 1,2. Dersom husholdningen nylig har kjøpt boligen, kan en bruke kjøpesum som
markedsverdi.
Skattetakst/ligningstakst må ikke oppgis som markedsverdi.
Vi foretrekker et anslag, selv om det er svært usikkert, framfor ikke å få et anslag på verdi i det
hele tatt. Dersom usikkerheten er kr 150 000 -200 000 eller større (f.eks. dersom en ikke vet om
boligen er verdt kr 500 000 eller kr 700 000) svarer du ja i BO_D8b for svært usikkert anslag.
For en svært dyr bolig må en regne med større usikkerhet i anslaget.
Dersom boligen normalt verdsettes sammen med driftsbygning, forretningsbygg o.l. må en
forsøke å anslå verdien for boligen for seg. Dette vil ikke alltid være mulig. For de som har
denne typen bolig vil det derfor være et oppfølgingsspørsmål (BO_D8a), hvor dere oppgir om
anslaget også omfatter driftsbygning/forretning.
BO_D9a - fellesutgifter
Med fellesutgifter menes kommunale avgifter (vei, vann, og kloakk) og utgifter til
vedlikehold, forsikring o.a. som husholdningen deler med andre husholdninger. For boliger
tilknyttet et sameie vil dette være relevant.
De som bor i selveid bolig og ikke deler slike utgifter med andre husholdninger svarer "nei"
på spørsmålet om fellesutgifter.
Endringer i livssituasjon
KRD15b-f
Her dekker vi både nåværende og eventuelt tidligere ektefelle/samboer. IO får svare det som
passer best.
KRD20 - KRD25
IO skal svare for den husholdningen som han/hun ev. vil være en del av om 3 og 6 år. Det
betyr f.eks. at IO som bor hjemme hos foreldrene og har tenkt å flytte hjemmefra innen tre år
skal svare for sin egen og ikke foreldrenes situasjon.
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Fritids- og ekstrabolig
Hytte
Som fritidshus regnes permanente hytter, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer og andre hus
som bare nyttes til fritidsformål. Fritidshus må kunne brukes til overnatting.
Ta ikke med seter, støl, skogskoie, naust, rorbu eller andre hus som også nyttes i forbindelse med
næringsvirksomhet. Heller ikke skal lysthus, campingvogner, husbåter o.l. tas med. Det samme
gjelder egen leilighet og andre hus med fast bosatte.
Svaralternativene står i prioritert rekkefølge. Det betyr at man skal krysse av for det første
svaralternativet som passer, selv om flere stemmer, dvs. at dersom IO eier en hytte sammen med
andre, og disponerer to andre, skal det merkes av for "Ja, eier sammen med andre".
BO_E2 - andre boliger
Dette spørsmålet gjelder den/de bolig(er) som husholdningen eier i tillegg til den ene
husholdningen bor i. Det kan f.eks. være et samboerpar der begge parter har beholdt de
leilighetene de eide før de flyttet sammen. Dersom IOs husholdning driver utleie av
leiligheter utelukkende som næringsvirksomhet, skal slike boliger ikke regnes med. Boliger
som brukes som fritidshus skal heller ikke regnes med.
Hybel-/sokkelleilighet i samme hus som husholdningens bolig skal regnes med hvis den er
utleid eller står tom. Hvis husholdningen bruker den, skal den ikke regnes med.
Nærmiljø og trygghet
Litt om bakgrunnen for at vi stiller spørsmål om rekreasjonsområde (RekrOmr) og
nærturterreng (Naertur):
I den siste Stortingsmeldingen om miljøpolitikken heter det bl.a. at: "Ved boliger, skoler og
barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder." Dette
skal gjenspeiles i de nasjonale nøkkeltallene med:
1. Andel av boliger, skoler og barnehager som har trygg tilgang på leke- og rekreasjonsareal (minst 5
dekar) i en avstand på 200 meter.
2. Andel av boliger, skoler og barnehager som har tilgang på nærturterreng (større enn 200 dekar) i
en avstand på 500 meter
Bolignære leke- og rekreasjonsarealer er definert som offentlig sikret oppholds- og lekeareal på
minimum 5 dekar. I de tetteste bystrøk kan en akseptere arealer på 2x2,5 dekar.
Nærturterreng er definert som et stort vegetasjonskledt område på mer enn 200 dekar der man kan
gå en tur på 2 km uten å bruke samme sti. Flere mindre områder som til sammen blir større enn
200 dekar forbundet med lite trafikkerte veger i "grønne omgivelser" kan også regnes med.

Arbeidsforhold
For begrepene inntektsgivende arbeid, midlertidig fraværende, bedrift, eierform, yrke,
selvstendig, ansatt og familiemedlem, gjelder de samme instrukser som for de tilsvarende
spørsmål i AKU. Det gjelder de samme regler for sysselsetting blant personer på
arbeidsmarkedstiltak og i attføring.
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Arb2 - arbeidstid
Arbeidstiden skal gjelde det inntektsgivende arbeid som er nevnt i spørsmålene Arb1 og
Arb1b. Vi ønsker å vite arbeidstid for hovedyrke. Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke,
regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden pr. uke i de siste 4 ukene. (Eventuelt gjennomsnitt
tid for turnusperiode dersom den er kortere eller lenger enn 4 uke). IO som har et arbeid som
de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal oppgi den vanlige
arbeidstiden når de er i arbeid.
Arb6 - arbeidsledelse
Som overordnet stilling regnes også stilling med spesielt ansvar, selv om det ikke er knyttet
ansvar for å lede andre personer direkte til stillingen. F.eks. vil en økonomisjef/-ansvarlig uten
underordnede, eller en stabsstilling som f.eks. har utredningsansvar bli regnet som en
overordnet stilling.
Inntekt
EgenInn - egen inntekt i 2000
IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2000. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller
hovedarbeidsforholdet. Det er IOs totale inntekt for 2000 vi er ute etter.
Postnummer spør vi etter for de som bor i Oslo, slik at vi senere har muligheten til å plassere
IO i riktig bydel
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SAMORDNET LEVEKÅRSUNDERSØKELSE 2001
TVERRSNITTSUNDERSØKELSEN
Spørsmål i fet skrift er også stilt til tilleggsutvalget i Oslo og Akershus

KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT
- TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
Tettbygd*
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200
personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
Hvis ja
Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
under 2000 personer
mellom 2000 og 20 000 personer
mellom 20 000 og 100 000
100 000 personer eller flere

HUSHOLDNING
Siv*
Er du gift eller samboende?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboende
Nei
SivStat
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOS FORMELLE SIVILE STATUS.
Ugift
Gift/registrert partner
Enke/enkemann/gjenlevende partner
Separert/separert partner
Skilt/skilt partner
AntPers*
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles kost. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er
borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange
personer er det husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
FOR HVER PERSON
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi at du skal nevne personens
kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
Mann
Kvinne
Hvilket år er HUN/HAN født?
Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg?
Ektefelle
Samboer
Sønn/datter
Stesønn/datter
Søsken/halvsøsken
Stesøsken
Foreldre
Steforeldre
Svigerforeldre
Svigersønn/-datter
Besteforeldre
Barnebarn
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Annen slektning av IO
Annen ikke-slektning
BoksKlar
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM
IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor
mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?

BOFORHOLD
BO_B1*
Da går vi over til en del spørsmål om boligen du bor i nå. Hva slags
hustype bor DU/DERE i? KAN AVMERKES AV INTERVJUER
Frittliggende hus
Rekke- og kjedehus
To-, tre-, firemannsbolig
Store hus med mange boliger
Kombinert bolig- og næringsbygg
Hvis frittliggende hus:
BO_B1a
Hva slags frittliggende hus?
Våningshus på gård eller småbruk (hovedbygning/kår/forpakterbolig el.)
Frittliggende enebolig
Hus som er bygd som enebolig, men med ekstra bolig innredet i kjeller, på
loft eller på annen måte
Hvis rekke- og kjedehus:
BO_B1b*
Hva slags rekke- eller kjedehus?
Rekkehus
Kjedehus, atriumhus eller andre sammenbygde småhus
Hvis to-, tre-, eller firemannsbolig:
BO_B1c*
Hva slags to-, tre-, eller firemannsbolig?
Vertikaldelt tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig
To-, tre- firemannsbolig o.l.
Terrassehus
Hvis store hus med mange boliger:
BO_B1d*
Hva slags stort hus?
Frittliggende boligblokk(LAV-, HØY-, TERRASSEBLOKK, PUNKTHUS)
Sammenbygde store hus, bygårder o.l, eller annet stort bolighus
Hvis kombinert bolig- og næringsbygg:
BO_B1e*
Hva slags kombinert bygg?
Forretnings-, kontor-, industribygg, o.l.
Hotell, pensjonat, aldershjem, barnehjem, sykehus, militærforlegning eller
annet bygg for felleshusholdning
Annet, SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL
Hvis annet:
BO_B1eSp SPESIFISER HUSTYPEN
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BO_vi
Har noen av vinduene i boligen enkeltglass?
JA, ALLE
JA, NOEN
NEI, INGEN
BO_el
Kan du anslå når omtrent det elektriske anlegget er fra? DERSOM ANLEGGET
ER FORNYET ETTER AT HUSET BLE BYGGET, TRYKK <2> OG ANGI ÅRSTALL I NESTE
SPØRSMÅL
FRA HUSET BLE BYGGET
FORNYET ETTER AT HUSET BLE BYGGET
Arstall
Kan du anslå når omtrent det elektriske anlegget er fra? DERSOM ÅRSTALLET
IKKE ER KJENT, TRYKK ENTER OG BE OM ET INTERVALL.
BO_B4a - Maal stilles hvis hustype 1-3:
BO_B4a
Hører det hage eller privat tomt til boligen?
Hvis ja:
BO_B4T
Hvor stor er tomten? Du kan oppgi svaret i antall kvadratmeter eller mål?
DERSOM IO OPPGIR I ANTALL MÅL, TRYKK <ENTER>
KVADRATMETER
Maal
SKRIV INN ANTALL MÅL MED INNTIL EN DESIMAL. BRUK PUNKTUM SOM
DESIMALSKILLETEGN
MÅL
BO_B5
I hvilken etasje ligger inngangsdøra til boligen (leiligheten)?
UNDERETASJER REGISTRERES SOM NEGATIVE
BO_B8*
Er boligen (leiligheten) på ett eller flere plan?
ETT PLAN
TO ELLER FLERE PLAN
BO_hindr
Er det trapper, trinn, bratte partier eller andre hindringer som gjør det
vanskelig for en rullestolbruker å komme fra parkeringsplass til husets
inngangsdør? (FLERE SVAR KAN AVMERKES)
JA, TRAPPER, TRINN
JA, BRATTE PARTIER
JA, ANDRE HINDRINGER
NEI, INGEN HINDRINGER
Hvis ja:
BO_trapp
Er det trapper med mer enn tre trappetrinn mellom parkeringsplass og
husets inngangsdør?
BO_B9a-e stilles hvis 2 plan eller mer
BO_B9a
Finnes det stue på inngangsplanet?
BO_B9b
Finnes det soverom på inngangsplanet?
BO_B9c
Finnes det kjøkken på inngangsplanet?
BO_B9d
Finnes det bad på inngangsplanet?
BO_B9e
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Finnes det WC på inngangsplanet?
BO_C1*
Omtrent hvor mange kvadratmeter er boligen (leiligheten)? Vi tenker her på
det totale areal innenfor ytterveggene. I kjeller og på loft skal bare
beboelsesrom regnes med. MED BEBOELSESROM MENER VI ALLE ROM UNNTATT BODER
OG UINNREDET KJELLER OG LOFT. ROM LEID UT TIL ANNEN KOSTHUSHOLDNING REGNES
IKKE MED.
BO_C2a*
Hvor mange rom disponerer DU/HUSHOLDNINGEN til eget bruk? Ta med
beboelsesrom på 6 kvm eller mer. Ta ikke med kjøkken, bad, WC, gang,
entre, vaskerom o.l.
BO_C5
Hvordan passer størrelsen på boligen for DEG/DERE, synes du den er passe
stor, er den for liten, eller er den for stor?
Passe stor
For liten
For stor
Hvis ikke bekreftet tidligere:
BO_C7
Er det badekar eller dusj i boligen?
BO_mil1
Er noen av beboelsesrommene vanskelige å varme opp?
JA, ALLE
JA, NOEN
NEI, INGEN
BO_mil2 Er noen av beboelsesrommene trekkfulle?
BO_mil3 Har noen av beboelsesrommene råte-, mugg- eller soppskader?
BO_mil4 Blir noen av beboelsesrommene lett svært varme om sommeren?
BO_mil5 Blir det lett tung og tett luft i noen av beboelsesrommene?
BO_mil6 Har DU/DERE andre problemer med innemiljøet i boligen?
JA/NEI
Hvis ja:
BO_MilS SPESIFISER
BO_eie*
Eier DU/NOEN I HUSHOLDNINGEN boligen som selveier, gjennom borettslag
eller boligaksjeselskap, eller leier eller disponerer DU/DERE boligen på
annen måte?
SELVEIER
BORETTSLAG, BOLIGAKSJESELSKAP
LEIER ELLER DISPONERER PÅ ANNEN MÅTE
Stilles til personer 60 år og over som leier boligen
BO_oms
Er boligen forbeholdt personer med behov for spesielt tilrettelagt bolig,
f.eks. omsorgsbolig eller bolig tilrettelagt for funksjonshemmede?
Stilles hvis leier. Andre går til Bo_C4
BO_D2*
Hvilken av disse leieformene har DU/DERE? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1.
Leieboer med innskudd (obligasjonsleilighet, ikke borettslag)
Leieboer uten innskudd
Tjenestebolig, personalbolig, vaktmesterbolig o.l
Trygdebolig, omsorgsbolig, aldersbolig
Kårbolig
Framleie
Lån av bolig
Annet, spesifiser
BO_D2_Sp
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Kan du spesifisere nærmere hvilken annen leieform DU/DERE har?
BO_D3
Hvem eier boligen som DU/DERE leier eller disponerer? VED BESØKSINTERVJU:
VIS KORT 2.
Kommunen
Staten/fylket
Privat stiftelse
Bedrift/organisasjon
Privat gårdeier eller gårdselskap
Andelseier i borettslag eller boligaksjeselskap
Slektninger eller venner
Annen privatperson
Andre
Hvis leier:
BO_kontr
Har DU/DERE en leiekontrakt eller -avtale?
JA/NEI
Hvis ja:
BO_kon1
Gjelder den nåværende kontrakt eller avtale for en bestemt periode eller
kan dere bli boende til en av partene sier opp avtalen?
BESTEMT PERIODE
INGEN BESTEMT PERIODE
BO_kon2 - BO_kon4 stilles hvis bestemt periode:
BO_kon2
Hvor mange år gjelder kontrakten eller avtalen for? DERSOM KONTRAKTEN
GJELDER MINDRE ENN ETT ÅR, TRYKK <0> OG OPPGI ANTALL MÅNEDER I NESTE
SPØRSMÅL
ANTALL ÅR
BO_kon3
Er avtalen tidligere forlenget
Hvis ja:
BO_kon4
Hvor mange ganger er avtalen forlenget?
Hvis 1-2 rom og leier:
BO_hyb1
Bor du i hybel i hybelbygg eller i hybel uten egen inngang? VED
BESØKSINTERVJU: KAN FYLLES UT AV INTERVJUER
JA, HYBEL I HYBELBYGG
JA, HYBEL UTEN EGEN INNGANG
NEI
Dersom hybel uten egen inngang. Andre går til BO_C3
BO_hyb2
Hvor mange rom har boligen/leiligheten du har hybel i medregnet ditt rom?
ANTALL ROM
BO_hyb3
Eier verten boligen sin enten selv eller gjennom borettslag eller
boligaksjeselskap eller leier de?
EIER SELV
EIER GJENNOM BORETTSLAG ELLER BOLIGAKSJESELSKAP
LEIER
Dersom ikke hybelboer:
BO_C3
Er det rom som har felles inngang med din/deres bolig, som dere for tiden
leier ut?
Hvis ja:
BO_C4
Hvor mange rom er leid ut?
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BO_D4a*
Hvilket år flyttet du inn i boligen? DERSOM IO HAR BODD I BOLIGEN SIDEN
HAN/HUN BLE FØDT, TRYKK <ENTER>
BO_D4b
IO ER FØDT HER
Hvis IO født her:
BO_D5
Hvilket år overtok du/husholdningen boligen?
Hvis ikke bodd her hele livet:
KRD11
Eide eller leide du (og/eller samboer/ektefelle) din forrige bolig? MERK
AV FOR <7> DERSOM IO BARE HAR BODD HJEMME HOS FORELDRENE
EIDE BOLIGEN SELV
BORETTSLAGSBOLIG
VANLIG LEIEBOLIG
LEIDE EN KOMMUNAL BOLIG
ANNEN LEIEBOLIG MED SPESIELL LEIEAVTALE, TJENESTEBOLIG, LÅNT BOLIG ELLER
ANNET
MINE FORELDRES BOLIG
KRD12
Hva slags hustype var din forrige bolig?
VÅNINGSHUS PÅ GÅRD
ENEBOLIG
ANDRE TYPER SMÅHUS/REKKEHUS
FRITTLIGGENDE BLOKK
LEIEGÅRD/BYGÅRD
ANNEN HUSTYPE
KRD13
Hvor mange rom hadde din forrige bolig? Ta med beboelsesrom på 6 kvm eller
mer. Ta ikke med kjøkken, bad, WC, gang, entre, vaskerom o.l.
Hvis selveier/borett forrige bolig:
KRD14a
Ble den forrige boligen solgt?
JA/NEI
Hvis ja:
KRD14b
Hva ble den solgt for?
Til selveiere og borettshavere:
KRD1
Hvordan skaffet DU/DERE den boligen som DU/DERE bor i nå? REGN MED DEN I
HUSHOLDNINGEN SOM HAR BODD I BOLIGEN LENGST.
EGEN BYGGHERRE/BYGD SELV
KJØPT
ARV, ODEL ELLER GAVE PLUSS EVENTUELL KJØPESUM
Hvis leietaker eller kjøpt bolig:
KRD2
Jeg skal nå lese opp noen måter det er vanlig å gå fram på for å finne
bolig. Hvilken av disse var viktigst for å finne denne boligen dere bor i
nå? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3.
Gjennom eiendomsmegler, advokat o.l.
Ved å annonsere selv eller svare på annonse fra eier/utleier
Gjennom arbeidsgiver
Gjennom boligbyggelag
Gjennom offentlig (kommunal) boligformidling
Ved hjelp av slektninger
Ved hjelp av venner eller kjente
På andre måter
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BOLIGØKONOMI OG HUSHOLDNINGSUTGIFTER
Til selveiere og borettshavere som har bygd/kjøpt
KRD3
Hva betalte DU/DERE for den boligen DU/DERE bor i nå? BYGGHERRER TAR MED
ALLE ANLEGGSKOSTNADER, DVS. BYGGE- OG TOMTEKOSTNADER, ANDRE TAR MED
KJØPESUM/INNSKUDD. (DOKUMENTAVGIFT TIL STATEN REGNES IKKE MED.)
Til selveiere og borettshavere
KRD4a
Ble denne summen helt eller delvis finansiert ved lån?
JA/NEI
Hvis ja:
KRD4b
Hvor mange lån?
KRD4c - KRD4e stilles for hvert lån:
KRD4c
Hvor stort var dette lånet?
KRD4d
Hvor mye gjenstår på dette lånet?
KRD4e
Hvor ble dette lånet tatt opp? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 4.
Vanlig bank
Husbanken
Kommunen
Statens pensjonskasse
Annen kredittinstitusjon
Slekt eller venner
KRD5*
Stilte dine foreldre eller svigerforeldre sin bolig eller faste eiendom
som sikkerhet for noen av disse lånene?
JA/NEI
Hvis nei på KRD4a:
BO_laan
Har dere senere tatt opp boliglån som ikke er nedbetalt?
JA/NEI
Hvis gjenstående lån:
BO_D6b*
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i renter og avdrag for boliglån.
Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
Pr. måned
Pr. kvartal
Pr. år
BO_D6c
Hvor mye renter + avdrag betaler DU/DERE for boliglån, herunder også lån
til innskudd, andel, aksje eller andre overtagelsesbeløp pr.
MÅNED/KVARTAL/ÅR? Regn ikke med nedbetaling av fellesgjeld gjennom
husleien. OPPGI BELØPET I KRONER.
BO_D6d
Hvor mye av dette er renter? OPPGI BELØPET I KRONER.
Dersom IO ikke kjenner renter og avdrag
BO_D6f1
ER ÅRSAKEN TIL AT RENTER OG AVDRAG IKKE ER KJENT AT BOLIGEN ER
REGNSKAPSLIKNET?
BO_D6f2
OM RENTER OG AVDRAG IKKE ER KJENT FORDI BOLIGEN ER REGNSKAPSLIKNET, KAN
BRUTTO HUSLEIEVERDI IFLG. SISTE SKATTELIKNING FØRES OPP HER. OPPGI BELØP I
KR
BO_D8*
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Kan du anslå hvor mye DU/DERE ville få dersom DU/DERE solgte boligen nå?
Slike anslag må nødvendigvis bli svært grove. HVIS IO IKKE KAN ANSLÅ
VERDI: Vi er fornøyd om du anslår beløpet i nærmeste hundretusen kroner.
OPPGIS I 1000 KRONER. HVIS BOLIGEN IKKE KAN OVERDRAS TIL ANDRE, TRYKK
<ENTER>
KanIkke
KAN IKKE OVERDRA BOLIGEN TIL ANDRE; TAST 1 .
Hvis hustype 1 eller 12 (våningshus/forretningsbygg)
BO_D8a
Omfatter anslaget også driftsbygning/forretning?
BO_D8b
ER ANSLAGET SVÆRT USIKKERT?
Hvis selveier:
BO_D9a*
Har DU/DERE fellesutgifter?
Hvis ja:
BO_D9b
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i fellesutgifter. Er det lettest
for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
BO_D9c
Hvor mye betaler DU/DERE i fellesutgifter pr. MÅNED/ÅR/KVARTAL? OPPGI
BELØPET I KRONER.
Hvis borettslag eller leier:
BO_D10a
Betaler DU/DERE husleie?
Hvis ja:
BO_D10b
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i husleie. Er det lettest for
deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
BO_D10c
Hvor mye betaler DU/DERE i husleie for boligen, inkludert evt. garasje,
felles vaskekjeller o.l. pr. MÅNED/KVARTAL/ÅR? Utgifter til oppvarming og
elektrisitet tas ikke med hvis mulig. Renter og avdrag på lån tas heller
ikke med. OPPGI BELØPET I KRONER.
KRD6
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i ulike drifts- og
vedlikeholdsutgifter [TIL DE MED HUSLEIE/FELLESUTGIFTER: "..som ikke er
inkludert i husleien/fellesutgiftene"]. Ta med kommunale avgifter og
eventuell eiendomsskatt, forsikring og vanlig vedlikehold. Med vedlikehold
menes bare løpende vedlikehold og ikke større reparasjoner eller
ombygginger. Utgifter til oppvarming og elektrisitet tas ikke med. Er det
lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
KRD7
Hvor mye betaler DU/DERE i andre drifts- og vedlikeholdsutgifter pr.
MÅNED/KVARTAL/ÅR.
KRD10
Hvor mye betalte DU/DERE for elektrisitet og fast eller flytende brensel
siste kvartal? TRYKK ENTER OG TAST 1 OM UTGIFTENE ER INKLUDERT I HUSLEIEN.
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Hvis leier ut rom:
BO_innt1
Får dere leie av det/de rom dere leier ut i boligen?
Hvis ja:
BO_innt2
Hvor mye får dere per måned for rommet/rommene? OPPGI BELØPET I KRONER
OK_L1
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at DU/HUSHOLDNINGEN har hatt
vansker med å klare de løpende utgiftene f.eks. til mat, transport, bolig?
Hendte det ofte, av og til, en sjelden gang eller aldri?
Ofte
Av og til
En sjelden gang
Aldri
OK_L2
Var økonomien slik at DU/HUSHOLDNINGEN størsteparten av året hadde
mulighet for å klare en uforutsett regning på 3000 kroner til f.eks.
tannlege eller reparasjon?

FLYTTING OG BOPREFERANSER
Hvis IO født 1960-1983 (18-40 år) og bor sammen med foreldre:
HjemFra
Gjør du noe aktivt nå for å skaffe deg en bolig for deg selv, planlegger
du å skaffe bolig i løpet av de neste 12 måneder eller
planlegger/foretrekker du å bo sammen med foreldrene minst ett år til?
ER AKTIV NÅ
PLANLEGGER Å SKAFFE BOLIG NESTE 12 MÅNEDER
PLANLEGGER Å BO HOS FORELDRENE MINST ETT ÅR TIL
Til de som ikke fikk HjemFra:
Flytt
Hvilket av følgende utsagn om flytting passer best for din
situasjon? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 5.
Har klare flytteplaner
Regner med å flytte innen 3 år
Regner med å bo her i minst 3 år til
Har ingen planer
Regner med å bo her resten av livet
Hvis IO/husholdningen planlegger å flytte innen tre år (+1-2 på HjemFra):
FlyttTil
Regner du med å flytte til en annen bolig i denne byen/dette tettstedet
eller regner du med å flytte til en stor by, en by eller større tettsted,
dvs. minst 20 000 innbyggere, til en mindre by eller tettsted eller til et
spredtbygd område?
REGNER MED Å FLYTTE INNEN DENNE BYEN/TETTSTEDET
OSLOOMRÅDET
ANNEN STOR BY MED MINST 100 000 INNBYGGERE
STØRRE BY ELLER TETTSTED MED 20 000- 99 999 INNBYGGERE
MINDRE BY ELLER TETTSTED
SPREDTBYGD OMRÅDE
Hvis bor i/flytte til tettsted med minst 20 000 innbyggere:
SentrTil
Foretrekker du å bo sentralt eller vil du helst bo utenfor sentrum, eller
spiller det ingen rolle?
FORETREKKER Å BO SENTRALT I STORBY
FORETREKKER Å BO SENTRALT I ANNEN BY
FORETREKKER Å BO UTENFOR SENTRUM
SPILLER INGEN ROLLE
Til alle:
SentrNaa
Vil du si at du nå bor sentralt?
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ENDRINGER I LIVSSITUASJON
KRD15a*
Så vil vi vite litt om det har vært endringer i din livssituasjon de siste
to årene. Har du i løpet av de siste to årene blitt skilt eller hatt brudd
i samboerforhold?
JA, SKILSMISSE
JA, BRUDD I SAMBOERFORHOLD
NEI
KRD15b*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt rammet av alvorlig sykdom i
løpet av de siste to årene?
JA, JEG
JA, EKTEFELLE/SAMBOER
JA, BEGGE
NEI
KRD15c*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt ufør(e) (minst 59 prosent) i
løpet av de siste to årene?
Til IO 50-79 år:
KRD15d*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt pensjonist(er)i løpet av de
siste to årene?
KRD15e*
Har du og/eller din ektefelle/samboer vært uten inntektsgivende arbeid i
minst 6 måneder i løpet av de siste to årene?
KRD15f*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt tvunget til nedsatt arbeidstid
eller delvis permittert i løpet av de siste to årene?
KRD15g
Fikk DU/DERE uforutsette utgifter på 10.000 kr eller mer de siste to
årene?
JA/NEI
KRD16
Hvordan tror du husholdningens inntektsgrunnlag er om 3 år fra nå av? Er
det bedre enn i dag, som i dag, eller dårligere enn i dag?
BEDRE
SOM I DAG
DÅRLIGERE
KRD17
Hva med om 6 år?
Hvis minst ett barn i boligen:
KRD18
I dag bor det <ANTALL BARN> under 18 år i boligen. Vil det bo like mange,
færre eller flere barn i boligen om 3 år fra nå av?
UENDRET
FÆRRE
FLERE
KRD19
Hva med om 6 år? Vil det bo like mange, færre eller flere barn under 18 år
i boligen om 6 år fra nå av?
UENDRET
FÆRRE
FLERE
Hvis ingen barn og IO under 60 år:
KRD18a
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I dag bor det ingen barn under 18 år i boligen. Vil det bo noen barn under
18 år i boligen om 3 år fra nå av?
JA/NEI
KRD19
Hva med om 6 år? Vil det bo noen barn under 18 år i boligen om 6 år fra nå
av?
JA/NEI
KRD20
Hvilket leie eller eieforhold tror du DU/DERE vil ha om 3 år fra nå av? Ta
hensyn til forventet inntekt og livssituasjon og det du vet om prisene på
boligmarkedet.
Selveie
Leilighet i boligaksjeselskap
Andel i borettslag
Vanlig leid bolig
Tjenestebolig
Kårbolig, trygdebolig
REGNER MED Å BO DER JEG/VI BOR NÅ
KRD21
Hva med om 6 år?
KRD22
Hvilken hustype tror du DU/DERE bor i om 3 år fra nå av? Ta hensyn til
forventet inntekt og livssituasjon og det du vet om prisene på
boligmarkedet.
VÅNINGSHUS PÅ GÅRD
ENEBOLIG
ANDRE TYPER SMÅHUS/REKKEHUS
FRITTLIGGENDE BLOKK
LEIEGÅRD/BYGÅRD
ANNEN HUSTYPE
REGNER MED Å BO DER JEG/VI BOR NÅ
KRD23
Hva med om 6 år?
KRD24
Vil DU/DERE fortsatt bo i samme OMRÅDE/KOMMUNE som du bor i nå om 3 år?
JA/NEI
KRD25
Hva med om 6 år?

FRITIDS- OG EKSTRABOLIG
Hytte*
De neste spørsmålene dreier seg om hytter og andre boliger du har tilgang
på. Eier eller disponerer DU/DERE hytte eller hus som brukes som
fritidshus enten alene eller sammen med andre?
JA, EIER ALENE
JA, EIER SAMMEN MED ANDRE
JA, DISPONERER
NEI, VERKEN EIER ELLER DISPONERER
Hvis ja:
antall
Hvor mange hytter/fritidshus eier eller disponerer DU/DERE alene eller
sammen med andre?
Stor
Hvor mange kvadratmeter er hytta/fritidshuset? HVIS FLERE FRITIDSHUS, REGN
MED FRITIDSHUSET SOM BRUKES MEST.
Hytt_dag
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Omtrent hvor mange dager har du vært på hytta/fritidshuset i løpet av de
siste 12 måneder? HVIS FLERE FRITIDSHUS, REGN MED FRITIDSHUSET SOM BRUKES
MEST.
Hytt_km
Omtrent hvor mange kilometer er det fra boligen din til hytta/
fritidshuset? HVIS FLERE FRITIDSHUS, OPPGI AVSTAND TIL DET SOM BRUKES
MEST. TRYKK ENTER OG TAST 1 OM FRITIDSHUSET LIGGER I UTLANDET.
Hytt_utl
FRITIDSHUS I UTLANDET?
JA/NEI
BO_E2*
Eier DU/DERE andre boliger i Norge eller i utlandet enn den DU/DERE bor i
nå? Regn med andre boliger som DU/DERE eier sammen med andre. Regn også
med hybelleilighet med egen inngang, men ikke fritidshus.
JA, EN BOLIG
JA, TO BOLIGER
JA, TRE BOLIGER ELLER FLERE
NEI
Hvis ja:
BrukBol
Hvordan brukes denne boligen? Leies eller lånes den ut, står den tom,
eller brukes den av DEG/DERE?
HYBELLEILIGHET MED EGEN INNGANG SOM BRUKES AV HUSHOLDNINGEN
ANNEN BOLIG/LEILIGHET SOM BRUKES AV HUSHOLDNINGEN
LÅNES UT TIL SLEKT/VENNER
LEIES UT MIDLERTIDIG
LEIES UT FOR LENGRE TID
STÅR TOM I PÅVENTE AV SALG
STÅR TOM, INGEN BESTEMTE PLANER
KRD_tid
Når overtok DU/DERE denne boligen?
ÅRSTALL
HvorBol
Hvor ligger denne boligen? Er det i samme hus, på samme eiendom/tomt, i
samme kommune eller utenfor kommunen?
SAMME HUS
SAMME EIENDOM/TOMT
SAMME KOMMUNE
ANNEN KOMMUNE I NORGE
UTLANDET
Hvis annen kommune i Norge:
KomBol
Hvilken kommune?
KOMMUNENR

STØY OG FORURENSING
BO_E5_1
Vi skal nå stille noen spørsmål om støy fra ulike kilder, dels inne i
boligen dels når du oppholder deg rett utenfor. Vi starter med støy inne i
boligen. Er du vanligvis utsatt for støy fra gate/vei inne i boligen?
Hvis ja:
SFT_1b
Er denne støyen meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke
plagsom?
Meget plagsom
Noe plagsom
Lite plagsom
Ikke plagsom
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BO_E5_2
Er du vanligvis utsatt for støy fra fly inne i boligen?

Hvis ja:
SFT_2b
Er denne støyen meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke
plagsom?
BO_E6*
Så går vi over til spørsmål om støy utenfor boligen. Hvor plagsom er støy
fra gate/veg når du oppholder deg rett utenfor boligen. Er støyen meget
plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke plagsom?
SFT_4
Hvor plagsom er støy fra fly når du oppholder deg rett utenfor boligen? Er
støyen meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke plagsom?
SFT_5
Hvor plagsom er støy fra tog når du oppholder deg rett utenfor boligen? Er
støyen meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke plagsom?
SFT_6*
Hvor plagsom er støy fra bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når
du oppholder deg rett utenfor boligen? Er støyen meget plagsom, noe
plagsom, lite plagsom eller ikke plagsom?
SFT_7a
Så følger noen spørsmål om forurensninger ved boligen. Er du vanligvis
utsatt for lukt eller eksos fra vegtrafikk ved boligen?
Hvis ja:
SFT_7b
Er denne lukten eller eksosen meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom
eller ikke plagsom?
SFT_8a*
Er du vanligvis utsatt for lukt fra industri, anleggsvirksomhet,
avfallsforbrenning e.l. ved boligen?
Hvis ja:
SFT_8b
Er denne lukten meget plagsom, noe plagsom, lite plagsom eller ikke
plagsom?
SFT_9a
Er du vanligvis utsatt for støv fra vegtrafikk ved boligen?
Hvis ja:
SFT_9b
Er dette støvet meget plagsomt, noe plagsomt, lite plagsomt eller ikke
plagsomt?
SFT_10a*
Er du vanligvis utsatt for røyk, støv eller nedfall fra industri,
anleggsvirksomhet eller lignende kilder ved boligen?
Hvis ja:
SFT_10b
Er denne røyken, støvet eller nedfallet meget plagsom, noe plagsom, lite
plagsom eller ikke plagsom?

NÆRMILJØ OG TRYGGHET
BO_E7
Så går vi over til noen spørsmål om ditt nærmiljø. Hvor mange
familier/husstander i nabolaget kjenner du så godt at dere besøker
hverandre av og til?
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INGEN
1
2
3-4
5 ELLER FLERE
RekrOmr*
Finnes det et område som kan brukes til lek og rekreasjon innen 200 meter
fra boligen? Vi tenker på et område som minst er på størrelse med en
fotballbane (fem mål)
Hvis ja:
RekrTryg
Mener du det er utrygt for deg selv eller noen av dem du bor sammen med å
komme til dette området?
JA, UTRYGT PÅ GRUNN AV TRAFIKK ELLER ANDRE FYSISKE FORHOLD
JA, UTRYGT ELLERS
NEI
Naertur*
Finnes det et nærturterreng innen 500 meter fra boligen? Vi tenker på et
område som er minst 200 mål. DVS. SNAUT 500X500 METER.
Trafikk
Er trafikkforholdene utenfor boligen her slik at et fem års barn
kan slippes ut alene?
NEI, ABSOLUTT IKKE
NEI, HELST IKKE
JA, HER ER DET FORHOLDSVIS TRYGT
JA, HER ER DET HELT TRYGT
Stilles til IO med barn 6-12 år. Stilles for hvert barn
Skolevei
Hvis du tenker på veien fra denne boligen til skolen, vil du si at den som
skolevei for <BARNET> er svært farlig, farlig, ikke helt trygg,
forholdsvis trygg, eller helt trygg?
Svært farlig
Farlig
Ikke helt trygg
Forholdsvis trygg
Helt trygg

VOLD OG KRIMINALITET
Vo_F1a1
I de neste spørsmålene ønsker vi å kartlegge hvor utsatt du har vært for
vold eller tyveri. Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt
for... vold som førte til synlige merker eller kroppsskade?
Hvis ja:
VO_F1a2
Hvor mange ganger?
Vo_F1b1
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for...
førte til synlige merker eller kroppsskade?

vold som ikke

Hvis ja:
VO_F1b2
Hvor mange ganger?
Vo_F1c1
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for...
var så alvorlig at du ble redd?
Hvis ja:
VO_F1c2
Hvor mange ganger?
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VO_F1d
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hvor
hendte dette? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 6. HVIS BÅDE EGEN ARBEIDSPLASS
OG ANNET, VELG EGEN ARBEIDSPLASS
I egen bolig
På gårdsplass, i trappeoppgang el. ved boligen
I eller ved andres bolig
På offentlig transportmiddel
På eller ved kafé, restaurant, bar, dansested el.
På veg, gate, torg eller annen offentlig plass
På skole eller utdanningsinstitusjon
På egen arbeidsplass
Annet sted
VO_F1e
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Ble du
påført skade slik at du måtte til behandling hos lege, sykepleier eller
tannlege?
VO_F1f
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Ble du
sykmeldt eller ute av stand til å foreta dine vanlige gjøremål på grunn av
dette?
Hvis ja:
VO_F1f2
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hvor mange
dager?
VO_F1g
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Ble denne
handlingen utført av en ukjent person eller av noen du kjente? Hvilket av
følgende svaralternativer passer best? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 7.
HVIS IO IKKE ØNSKER Å SVARE, TRYKK F9
Ukjent person
Tilfeldig bekjent
Person som brukte makt i sitt arbeid (politi, vaktmann el.)
Nabo, venn, kollega
Slektning (ikke familiemedlem)
Familiemedlem (evt. tidligere familiemedlem)
Klient, pasient, kunde
Annen person
VO_F1h
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Anmeldte
du dette til politiet, eller ble politiet kontaktet på annen måte av deg
selv eller andre?
Forholdet ble anmeldt
Politiet ble kjent med hendelsen på annen måte
Ingen kontakt med politiet
VO_F1h1
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hva var
grunnen til at politiet ikke ble kontaktet? ANDRE GRUNNER SPESIFISERES
EVT, I NESTE SPØRSMÅL
MENINGSLØST, POLITIET KUNNE LIKEVEL IKKE GJØRE NOE
VILLE IKKE BLANDE INN POLITIET
IKKE BRYET VERDT, EN BAGATELL
VÅGET IKKE, REDD FOR REPRESALIER
KJENTE GJERNINGSMANNEN, 'FAMILIEGRUNNER'
ANDRE GRUNNER
Hvis andre grunner:
VO_F1h1s
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hvilken
annen grunn?
VO_F1i
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Virket
gjerningsmannen/kvinnen påvirket av rusmidler?
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VO_F1j
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hvilken
ukedag skjedde forholdet?

VO_F1k
Det dreier seg nå om den gangen du ble utsatt for VOLD/TRUSSEL. Hvilken
tid på døgnet skjedde den?
FORMIDDAG (7-12)
ETTERMIDDAG (12-18)
KVELD (18-24)
NATT (24-7)
VO_F3a1
Har DU/DERE blitt utsatt for tyveri eller skadeverk i løpet av de siste 12
måneder?
Hvis ja:
VO_F3a2
Hvor mange ganger har dette skjedd?
VO_F3b
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for tyveri eller
skadeverk Var det tyveri, skadeverk eller begge deler?
TYVERI
SKADEVERK
BÅDE TYVERI OG SKADEVERK
Vo_F3c
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Var det TYVERI/SKADEVERK ...
i boligen,
i fritidshus,
av bil eller fra bil,
eller annet tyveri?
VO_F3d
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Hvilken måned skjedde det?
VO_F3e
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Hva vil du anslå verdien av det som ble STJÅLET/ØDELAGT til? Anslå verdien
selv om tapet ble dekket av forsikring, og selv om du fikk tilbake det
stjålne OPPGI BELØPET i 1000 KRONER
VO_F3f
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Anmeldte DU/DERE det til politiet?
VO_F3g
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Hva var grunnen til at DU/DERE ikke gjorde det? ANDRE GRUNNER SPESIFISERES
EVT, I NESTE SPØRSMÅL
VAR IKKE FORSIKRET
LØNTE SEG IKKE, EGENANDELEN FOR STOR
MENINGSLØST, POLITIET KUNNE LIKEVEL IKKE GJØRE NOE
IKKE BRYET VERDT, EN BAGATELL
VÅGET IKKE, REDD FOR REPRESALIER
KJENTE GJERNINGSMANNEN, 'FAMILIEGRUNNER'
GJORDE OPP OSS I MELLOM
ANDRE GRUNNER
VO_F3gs
Det dreier seg nå om den gangen DU/DERE ble utsatt for TYVERI/SKADEVERK
Hvilke annen grunn?
VO_F4
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Har du i den siste tiden vært urolig for å bli utsatt for tyveri eller
skadeverk? Vil du si svært urolig, noe urolig eller ikke urolig?
Svært urolig
Noe urolig
Ikke urolig

VO_F2
Har du den siste tiden vært urolig for å bli utsatt for vold eller trusler
når du går ute alene på stedet der du bor? Vil du si svært urolig, noe
urolig eller ikke urolig?
Svært urolig
Noe urolig
Ikke urolig

SOSIAL KONTAKT, TILSYN
Til IO 67 år og eldre
Dersom barn som ikke bor i husholdningen (AndrBarn = Ja)
SO_G1*
Omtrent hvor ofte treffer du noen av barna som ikke bor hjemme?
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
SO_G2
Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen som står deg nær,
og som du kan snakke fortrolig med?
SO_G3a*
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming...
vansker med å bevege deg rundt i eller bruke boligen, og vil du i så fall
si svært vanskelig eller noe vanskelig?
JA, SVÆRT VANSKELIG
JA, NOE VANSKELIG
NEI
SO_G3b
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming...
vansker med å bevege deg ut av boligen på egen hånd, og vil du i såfall si
svært vanskelig eller noe vanskelig?
SO_G3c
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming...
vansker med å delta i foreningsliv, og vil du i såfall si svært vanskelig
eller noe vanskelig?
SO_G3d
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming... vansker
med å delta i andre fritidsaktiviteter, og vil du i såfall si svært
vanskelig eller noe vanskelig?
SO_G3e
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming...
vansker med å bruke offentlige transportmidler, og vil du i såfall si
svært vanskelig eller noe vanskelig?
SO_G4a*
Kan du uten hjelp av andre klare følgende daglige gjøremål...
dagligvareinnkjøp?
SO_G4b
Kan du uten hjelp av andre klare ...
boligen/leiligheten?
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SO_G4c
Kan du uten hjelp av andre klare ...

av- og påkledning?

SO_G5
Kan du gå i trapper, opp eller ned en etasje, uten besvær?

SO_G6
Får DU/DERE regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt, venner eller naboer?
Vi tenker her på praktisk hjelp til eller tilsyn med syke,
funksjonshemmede eller eldre?
INGEN REGELMESSIG HJELP
HJELP/TILSYN FRA SLEKTNINGER
HJELP/TILSYN FRA NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
Hvis ja:
SO_G7
Omtrent hvor mange timer pr. uke får DU/DERE slik hjelp?
SO_G8
Har DU/DERE i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller besøk av
hjemmehjelp?
Hvis ja:
SO_G9
Hvor mange timer siste måned?
SO_G10
Har DU/DERE i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller besøk av
hjemmesykepleier?
Hvis ja:
SO_G11
Hvor mange timer siste måned?
SO_G12*
Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden?

ORGANISASJONSMEDLEMSSKAP
FR_H1a1
Nå følger noen spørsmål om medlemskap og aktivitet i ulike organisasjoner.
Er du medlem av fagforening eller arbeidstakerorganisasjon?
Hvis ja:
FR_H1a2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
Svært aktiv
Noe aktiv
Forholdsvis passiv
FR_H1b1
Er du medlem av bransje, nærings- eller yrkesorganisasjon?
Hvis ja:
FR_H1b2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1c1
Er du medlem av politisk parti (også partipolitisk ungdomslag og
kvinneorganisasjon)?
Hvis ja:
FR_H1c2
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Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1d1
Er du medlem av kristelig eller religiøs forening (også ungdoms- og
kvinneorganisasjon)?

Hvis ja:
FR_H1d2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1e1
Er du medlem av idrettslag/-forening?
Hvis ja:
FR_H1e2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
Bare til kvinner:
FR_H1f1
Er du medlem av kvinneorganisasjon, husmorlag, bondekvinnelag,
kvinnesaksforening?
Hvis ja:
FR_H1f2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1g1
Er du medlem av helselag, sanitetsforening, Røde kors o.l.?
Hvis ja:
FR_H1g2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1h1
Er du medlem av funksjonshemmedes interesseorganisasjon,
pasientforeninger, selvhjelpsgrupper o.l.?
Hvis ja:
FR_H1h2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1i1
Er du medlem av ungdomslag, pensjonistforening, foreldreforening,
foreldreråd?
Hvis ja:
FR_H1i2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1j1
Er du medlem av musikkforening, korps, kor, teatergruppe, kunstforening
o.l.?
Hvis ja:
FR_H1j2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1k1
Er du medlem av lokal interessegruppe, lokal aksjonsgruppe?
Hvis ja:

19

Hovedskjema 2001
FR_H1k2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1l1
Er du medlem av miljøvernorganisasjon, historielag, fortidsminneforening?

Hvis ja: FR_H1l2 og FR_Ma
FR_H1l2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_Ma
Hender det at du utfører gratis arbeid for miljøvernorganisasjonen/
historielaget/fortidsminneforeningen du er medlem av? Vi tenker på gratis
arbeid i form av instruksjon av medlemmer, arbeid i forbindelse med
administrasjon og styreverv, transport for foreningen eller på dugnader,
lotterier o.l. Regn ikke med vanlig medlemsaktivitet som deltaking på
medlemsmøter o.l.
Hvis ja: FR_Mb - FR_Md
FR_Mb
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
opplæring og veiledning av medlemmer?
FR_Mc
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
arbeid med administrasjon eller styreverv?
FR_Md
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
dugnader, vedlikeholdsarbeid, transport for foreningen, innsamlinger o.l.
for å skaffe inntekter til, eller spare utgifter for foreningen?
FR_H1m1
Er du medlem av friluftslivsorganisasjoner som for eksempel Norges Jegerog fiskerforbund eller Den Norske Turistforening?
Hvis ja: FR_H1m2 og FR_Fa
FR_H1m2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_Fa
Hender det at du utfører gratis arbeid for friluftslivsorganisasjonen du
er medlem av? Vi tenker på gratis arbeid i form av instruksjon av
medlemmer, arbeid i forbindelse med administrasjon og styreverv, transport
for foreningen eller på dugnader, lotterier o.l. Regn ikke med vanlig
medlemsaktivitet som deltaking på medlemsmøter o.l.
Hvis ja: FR_Fb - FR_Fd
FR_Fb
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
opplæring og veiledning av medlemmer?
FR_Fc
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
arbeid med administrasjon eller styreverv?
FR_Fd
Omtrent hvor mange timer brukte du i løpet av de siste 12 måneder... til
dugnader, vedlikeholdsarbeid, transport for foreningen, innsamlinger o.l.
for å skaffe inntekter til, eller spare utgifter for foreningen?
FR_H1n1
Er du medlem av boligbyggelag, leieboerforening? Regn også med medlemskap
til andre personer i husholdningen.
Hvis ja:
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FR_H1n2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1o1
Er du medlem av velforening, grendelag, strøksforening? Regn også med
medlemskap til andre personer i husholdningen.
Hvis ja:
FR_H1o2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?
FR_H1p1
Er du medlem av andre foreninger eller organisasjoner?
Hvis ja:
FR_H1paS
Kan du spesifisere hvilke andre foreninger eller organisasjoner du er
medlem i?
Hvis ja:
FR_H1p2
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et
forholdsvis passivt medlem?

HELSEPROBLEM
Til IO 16-66 år
HEL1*
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming ...
vansker med å delta i fritidsaktiviteter, og vil du i så fall si store
vansker eller noen vansker?
Ja, store vansker
Ja, noen vansker
Nei, ingen vansker
HEL2
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming.....
vansker med å gå i trapper en etasje, opp og ned, og vil du i så fall si
store vansker eller noen vansker?
HEL3
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming.....
vansker med å klare vask og rengjøring av boligen, og vil du i så fall si
store vansker eller noen vansker?
HEL4*
Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden?

ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke?
Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten
fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
Hvis nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde
fri fra i forrige uke?
JA/NEI
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Hvis ja på Arb1 eller Arb1b:
Arb2*
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke?
Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse
med dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER!(F.EKS. 37,5 TIMER
REGISTRERES SOM 38!)
Arb3a*
Hvor hadde du hovedsakelig arbeid denne uka/arbeider du til vanlig? Vi
ønsker både navn og adresse på bedriften. Arbeidsstedets navn:
Arb3b Arbeidsstedets adresse:
Arb3c Arbeidsstedets postadresse:
Arb4
Hva slags virksomhet drives i bedriften?
Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
Alfanumerisk yrkeskode
Arb6*
Arbeider andre mennesker under din ledelse eller er din stilling på annen
måte en overordnet stilling?
JA/NEI
Arb7
Er bedriften du arbeider i...
et personlig eid firma,
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,
kommunal virksomhet,
fylkeskommunal virksomhet,
eller statlig virksomhet?
Arb8*
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 8. Hvilken av disse næringene tilhører denne
virksomheten? HVIS DERE IKKE FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE
NEDENFOR, MARKER MED 9 FOR ANNEN NÆRING OG SKRIV INN HVILKET I NESTE
SPØRSMÅL
Jordbruk, skogbruk
Fiske, fangst
Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av råolje og
naturgass, kraft- og vannforsyning
Handel, bank, forsikring
Privat tjenesteyting, f.eks. hotell, restaurant, frisør, rengjøring
Luft-, sjø- og landtransport, post, telekommunikasjon
Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
Undervisning, forskning, interesseorg. og ideologiske org.
Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
ANNEN NÆRING
Hvis annen næring:
Arb8Sp
HVILKEN ANNEN NÆRING ER DETTE?
Hvis personlig eid:
Arb9
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
ansatt,
selvstendig,
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
Arb11
Har du også et bi-yrke?
JA/NEI
Hvis ja
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Arb12
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt bi-yrke? Regn
også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med
dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER !
Arb10
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT
9. HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE PASSER, TRYKK ENTER!
Mottar AFP eller annen førtidspensjon
Mottar vanlig alderspensjon
Mottar etterlattepensjon
Mottar uførepensjon
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
Går på skole eller studerer minst 10 timer per uke
Arbeidsledig de siste tre månedene
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste
Arb13
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid i uka? Som
husarbeid regner vi matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy mv., men
ikke pass av barn, syke o.l.
UNDER 5 TIMER
5- 9 TIMER
10-19 TIMER
20-29 TIMER
30-39 TIMER
40 TIMER OG OVER
Arb14 - Arb17 stilles til IO med ektefelle/samboer under 67 år
Arb14
Har ektefellen/samboeren din for tiden inntektsgivende arbeid i minst 1
time i uka? REGN OGSÅ MED ARBEID SOM FAMILIEMEDLEM UTEN FAST AVTALT LØNN
PÅ GÅRDSBRUK, I FORRETNING OG I FAMILIEBEDRIFT ELLERS.
Arb15
Hva er hans/hennes hovedyrke?
Arb16
Arbeider han/hun i sitt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?
Selvstendig
Ansatt
Familiemedlem
Arb17
Hvor mange timer arbeider han/hun vanligvis i sitt hovedyrke? Regn også
med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette
arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER! (F.EKS. 37,5 TIMER REGISTRERES
SOM 38!)

SAMLIVSHISTORIE
Til ugifte som ikke lever i fast parforhold:
SAMLIV1*
Så noen spørsmål om samboerforhold og ekteskap. Har du noen gang vært
gift, eller har du noen gang levd fast sammen med en MANN/KVINNE uten å
være formelt gift?
JA/NEI
Til alle som lever eller har levd i ekteskap eller samboerforhold:
Vi vil gjerne tidfeste alle samboerforhold og ekteskap du har levd i eller lever
i. Merk spesielt at om dere levde i samboerforhold før dere giftet dere, regner
vi denne perioden som et eget samliv.
For hvert samliv:
InngattA
Vi begynner med den første gangen du flyttet sammen med en MANN/KVINNE.
Når var dette? Hvilket år?
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InngattM
Hvilken måned?
SamEkt
Var dette et samboerforhold eller et ekteskap?
Samboerforhold
Ekteskap
OpphorA
Har dette ekteskapet/samboerforholdet opphørt, og i så fall når? Hvilket
år? HVIS IKKE OPPHØRT - TRYKK <ENTER>
OpphorM
Hvilken måned?
Hvis opphørt:
Grunn
Hvordan opphørte dette ekteskapet/samboerforholdet? Var det fordi dere
giftet dere, flyttet fra hverandre, eller fordi han/hun døde?
Giftet
Flyttet fra hverandre
Død
InngattA
Når startet eventuelt ditt neste samliv? HVIS IKKE FLERE - TRYKK <ENTER>

REISER
Kun til omnibusutvalget
Reis1*
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på.
Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i perioden fra 1.mai
til 31.juli i år? Ta med både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og
forretningsreiser. Ta med reiser som startet i denne perioden.
For hver reise:
Reis2*
Omtrent hvilken dato startet du den første.. andre..
BESØKSINTERVJU: VIS KORT 10 (kalender).

reisen? VED

Reis3*
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for
privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise?
Ferietur
Annen privat reise
Yrkes- eller forretningsreise
Reis4 Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?
Reis5*
Hvor gikk reisen hen?
I Norge
I utlandet
Hvilket fylke gikk reisen til?
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
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Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard
På reise i Norge
Reis5b
Hvilket land gikk reisen til? HVIS SVARET ALLEREDE ER RIKTIG UTFYLT TRYKK <ENTER>.
Reis5c
Hvilket land gikk reisen til? SKRIV UTENLANDSKODEN. LEGG MERKE TIL
RULLEFELT FOR Å FÅ RESTEN AV SVARALTERNATIVENE.
Reis6*
Hvordan overnattet du? HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM
SAMSVARER MED HOVEDFORMÅLET MED REISEN. NB: LEGG MERKE TIL RULLEFELT FOR Å
FÅ SE RESTEN AV SVARALTERNATIVENE
Reis7*
Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta
med både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for
deg. Både reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i
forbindelse med reisen skal tas med.
Reis8*
HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I TILLEGG TIL
DENNE.

RØYKEVANER
Kun til omnibusutvalget
Tob1
Så skifter vi tema. Hender det at du røyker?
Hvis ja:
Tob2 Røyker du daglig eller av og til?
Daglig
Av og til

STEMMEGIVNING
ValgMorg
Vi skal nå stille noen spørsmål om stemmegivning. Hvis det var
stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? HVIS DU IKKE
FINNER PARTIET BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED "ANDRE
PARTIER" OG SKRIV INN HVILKET I NESTE SPØRSMÅL.
Rød Valgallianse/AKP
Sosialistisk Venstreparti
Det Norske Arbeiderparti
Venstre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Andre partier
Ville ikke stemme
Ikke stemmerett
ValgMorgSp
Hvilket annet parti?
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KomFylkA
Stemte du ved kommunevalget/fylkestingsvalget i 1999?
Hvis nei:
KomFylkB
Hvorfor stemte du ikke?
Hadde ikke stemmerett
Hadde ikke anledning
Andre grunner
KomFylk
Hvilket parti eller liste stemte du på da? HVIS DU IKKE FINNER
PARTIET/LISTA BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED "ANDRE PARTIER"
OG SKRIV INN HVILKET I NESTE SPØRSMÅL.
Rød Valgallianse/AKP
Sosialistisk Venstreparti
Det Norske Arbeiderparti
Venstre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Andre partier
KomFylkSp
Hvilket annet parti?

INNTEKT
EgenInn*
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2000? Med brutto inntekt menes
inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN
INNTEKT, MARKER MED 0.
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2000? Rund av
til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE
10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.

Spørsmål i fet skrift er også stilt til tilleggsutvalget i Oslo og Akershus
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UNDERSØKELSE OM BOFORHOLD I OSLO OG AKERSHUS
KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
Tettbygd*
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom
husene stort sett er under 50 meter.
Hvis ja
Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
under 2000 personer
mellom 2000 og 20 000 personer
mellom 20 000 og 100 000
100 000 personer eller flere

HUSHOLDNING
Siv*
Er du gift eller samboende?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboende
Nei
SivStat
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOS FORMELLE SIVILE STATUS.
Ugift
Gift/registrert partner
Enke/enkemann/gjenlevende partner
Separert/separert partner
Skilt/skilt partner
AntPers*
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi alle
personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles kost. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er
borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer er det husholdningen din?
REGN OGSÅ MED IO SELV.
FOR HVER PERSON
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi at du skal nevne personens kjønn, fødselsår og familieforhold til
deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
Mann
Kvinne
Hvilket år er HUN/HAN født?
Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg?
Ektefelle
Samboer
Sønn/datter
Stesønn/datter
Søsken/halvsøsken
Stesøsken
Foreldre
Steforeldre
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Svigerforeldre
Svigersønn/-datter
Besteforeldre
Barnebarn
Annen slektning av IO
Annen ikke-slektning
BoksKlar
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM IKKE ER MED I
HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor mange døtre har du som ikke tilhører
husholdningen?
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?

BOFORHOLD
BO_B1*
Da går vi over til en del spørsmål om boligen du bor i nå. Hva slags hustype bor DU/DERE i? KAN
AVMERKES AV INTERVJUER
Frittliggende hus
Rekke- og kjedehus
To-, tre-, firemannsbolig
Store hus med mange boliger
Kombinert bolig- og næringsbygg
Hvis frittliggende hus:
BO_B1a
Hva slags frittliggende hus?
Våningshus på gård eller småbruk (hovedbygning/kår/forpakterbolig el.)
Frittliggende enebolig
Hus som er bygd som enebolig, men med ekstra bolig innredet i kjeller, på loft eller på annen måte
Hvis rekke- og kjedehus:
BO_B1b*
Hva slags rekke- eller kjedehus?
Rekkehus
Kjedehus, atriumhus eller andre sammenbygde småhus
Hvis to-, tre-, eller firemannsbolig:
BO_B1c*
Hva slags to-, tre-, eller firemannsbolig?
Vertikaldelt tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig
To-, tre- firemannsbolig o.l.
Terrassehus
Hvis store hus med mange boliger:
BO_B1d*
Hva slags stort hus?
Frittliggende boligblokk(LAV-, HØY-, TERRASSEBLOKK, PUNKTHUS)

2

Tilleggsutvalg 2001
Sammenbygde store hus, bygårder o.l, eller annet stort bolighus
Hvis kombinert bolig- og næringsbygg:
BO_B1e*
Hva slags kombinert bygg?
Forretnings-, kontor-, industribygg, o.l.
Hotell, pensjonat, aldershjem, barnehjem, sykehus, militærforlegning eller annet bygg for felleshusholdning
Annet, SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL
Hvis annet:
BO_B1eSp SPESIFISER HUSTYPEN
BO_vi
Har noen av vinduene i boligen enkeltglass?
JA, ALLE
JA, NOEN
NEI, INGEN
BO_el
Kan du anslå når omtrent det elektriske anlegget er fra? DERSOM ANLEGGET ER FORNYET ETTER AT
HUSET BLE BYGGET, TRYKK <2> OG ANGI ÅRSTALL I NESTE SPØRSMÅL
FRA HUSET BLE BYGGET
FORNYET ETTER AT HUSET BLE BYGGET
Arstall
Kan du anslå når omtrent det elektriske anlegget er fra? DERSOM ÅRSTALLET IKKE ER KJENT, TRYKK
ENTER OG BE OM ET INTERVALL.
BO_B4a - Maal stilles hvis hustype 1-3:
BO_B4a
Hører det hage eller privat tomt til boligen?
Hvis ja:
BO_B4T
Hvor stor er tomten? Du kan oppgi svaret i antall kvadratmeter eller mål? DERSOM IO OPPGIR I ANTALL
MÅL, TRYKK <ENTER>
KVADRATMETER
Maal
SKRIV INN ANTALL MÅL MED INNTIL EN DESIMAL. BRUK PUNKTUM SOM
DESIMALSKILLETEGN
MÅL
BO_B5
I hvilken etasje ligger inngangsdøra til boligen (leiligheten)? UNDERETASJER REGISTRERES SOM
NEGATIVE
BO_B8*
Er boligen (leiligheten) på ett eller flere plan?
ETT PLAN
TO ELLER FLERE PLAN
BO_hindr
Er det trapper, trinn, bratte partier eller andre hindringer som gjør det vanskelig for en rullestolbruker å komme
fra parkeringsplass til husets inngangsdør? (FLERE SVAR KAN AVMERKES)
JA, TRAPPER, TRINN
JA, BRATTE PARTIER
JA, ANDRE HINDRINGER
NEI, INGEN HINDRINGER
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Hvis ja:
BO_trapp
Er det trapper med mer enn tre trappetrinn mellom parkeringsplass og husets inngangsdør?
BO_B9a-e stilles hvis 2 plan eller mer
BO_B9a
Finnes det stue på inngangsplanet?
BO_B9b
Finnes det soverom på inngangsplanet?
BO_B9c
Finnes det kjøkken på inngangsplanet?
BO_B9d
Finnes det bad på inngangsplanet?
BO_B9e
Finnes det WC på inngangsplanet?
BO_C1*
Omtrent hvor mange kvadratmeter er boligen (leiligheten)? Vi tenker her på det totale areal innenfor
ytterveggene. I kjeller og på loft skal bare beboelsesrom regnes med. MED BEBOELSESROM MENER VI
ALLE ROM UNNTATT BODER OG UINNREDET KJELLER OG LOFT. ROM LEID UT TIL ANNEN
KOSTHUSHOLDNING REGNES IKKE MED.
BO_C2a*
Hvor mange rom disponerer DU/HUSHOLDNINGEN til eget bruk? Ta med beboelsesrom på 6 kvm eller mer.
Ta ikke med kjøkken, bad, WC, gang, entre, vaskerom o.l.
BO_C5
Hvordan passer størrelsen på boligen for DEG/DERE, synes du den er passe stor, er den for liten, eller er den
for stor?
Passe stor
For liten
For stor
Hvis ikke bekreftet tidligere:
BO_C7
Er det badekar eller dusj i boligen?
BO_mil1
Er noen av beboelsesrommene vanskelige å varme opp?
JA, ALLE
JA, NOEN
NEI, INGEN
BO_mil2 Er noen av beboelsesrommene trekkfulle?
BO_mil3 Har noen av beboelsesrommene råte-, mugg- eller soppskader?
BO_mil4 Blir noen av beboelsesrommene lett svært varme om sommeren?
BO_mil5 Blir det lett tung og tett luft i noen av beboelsesrommene?
BO_mil6 Har DU/DERE andre problemer med innemiljøet i boligen?
JA/NEI
Hvis ja:
BO_MilS SPESIFISER
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BO_eie*
Eier DU/NOEN I HUSHOLDNINGEN boligen som selveier, gjennom borettslag eller boligaksjeselskap, eller
leier eller disponerer DU/DERE boligen på annen måte?
SELVEIER
BORETTSLAG, BOLIGAKSJESELSKAP
LEIER ELLER DISPONERER PÅ ANNEN MÅTE
Stilles til personer 60 år og over som leier boligen
BO_oms
Er boligen forbeholdt personer med behov for spesielt tilrettelagt bolig, f.eks. omsorgsbolig eller bolig
tilrettelagt for funksjonshemmede?
Stilles hvis leier. Andre går til Bo_C4
BO_D2*
Hvilken av disse leieformene har DU/DERE? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 1.
Leieboer med innskudd (obligasjonsleilighet, ikke borettslag)
Leieboer uten innskudd
Tjenestebolig, personalbolig, vaktmesterbolig o.l
Trygdebolig, omsorgsbolig, aldersbolig
Kårbolig
Framleie
Lån av bolig
Annet, spesifiser
BO_D2_Sp
Kan du spesifisere nærmere hvilken annen leieform DU/DERE har?
BO_D3
Hvem eier boligen som DU/DERE leier eller disponerer? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 2.
Kommunen
Staten/fylket
Privat stiftelse
Bedrift/organisasjon
Privat gårdeier eller gårdselskap
Andelseier i borettslag eller boligaksjeselskap
Slektninger eller venner
Annen privatperson
Andre
Hvis leier:
BO_kontr
Har DU/DERE en leiekontrakt eller -avtale?
JA/NEI
Hvis ja:
BO_kon1
Gjelder den nåværende kontrakt eller avtale for en bestemt periode eller kan dere bli boende til en av partene
sier opp avtalen?
BESTEMT PERIODE
INGEN BESTEMT PERIODE
BO_kon2 - BO_kon4 stilles hvis bestemt periode:
BO_kon2
Hvor mange år gjelder kontrakten eller avtalen for? DERSOM KONTRAKTEN GJELDER MINDRE ENN
ETT ÅR, TRYKK <0> OG OPPGI ANTALL MÅNEDER I NESTE SPØRSMÅL
ANTALL ÅR
BO_kon3
Er avtalen tidligere forlenget?
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Hvis ja:
BO_kon4
Hvor mange ganger er avtalen forlenget?
Hvis 1-2 rom og leier:
BO_hyb1
Bor du i hybel i hybelbygg eller i hybel uten egen inngang? VED BESØKSINTERVJU: KAN FYLLES UT
AV INTERVJUER
JA, HYBEL I HYBELBYGG
JA, HYBEL UTEN EGEN INNGANG
NEI
Dersom hybel uten egen inngang. Andre går til BO_C3
BO_hyb2
Hvor mange rom har boligen/leiligheten du har hybel i medregnet ditt rom?
ANTALL ROM
BO_hyb3
Eier verten boligen sin enten selv eller gjennom borettslag eller boligaksjeselskap eller leier de?
EIER SELV
EIER GJENNOM BORETTSLAG ELLER BOLIGAKSJESELSKAP
LEIER
Dersom ikke hybelboer:
BO_C3
Er det rom som har felles inngang med din/deres bolig, som dere for tiden leier ut?
Hvis ja:
BO_C4
Hvor mange rom er leid ut?
BO_D4a*
Hvilket år flyttet du inn i boligen? DERSOM IO HAR BODD I BOLIGEN SIDEN HAN/HUN BLE FØDT,
TRYKK <ENTER>
BO_D4b
IO ER FØDT HER
Hvis IO født her:
BO_D5
Hvilket år overtok du/husholdningen boligen?
Hvis ikke bodd her hele livet:
KRD11
Eide eller leide du (og/eller samboer/ektefelle) din forrige bolig? MERK AV FOR <7> DERSOM IO BARE
HAR BODD HJEMME HOS FORELDRENE
EIDE BOLIGEN SELV
BORETTSLAGSBOLIG
VANLIG LEIEBOLIG
LEIDE EN KOMMUNAL BOLIG
ANNEN LEIEBOLIG MED SPESIELL LEIEAVTALE, TJENESTEBOLIG, LÅNT BOLIG ELLER ANNET
MINE FORELDRES BOLIG
KRD12
Hva slags hustype var din forrige bolig?
VÅNINGSHUS PÅ GÅRD
ENEBOLIG
ANDRE TYPER SMÅHUS/REKKEHUS
FRITTLIGGENDE BLOKK

6

Tilleggsutvalg 2001
LEIEGÅRD/BYGÅRD
ANNEN HUSTYPE
KRD13
Hvor mange rom hadde din forrige bolig? Ta med beboelsesrom på 6 kvm eller mer. Ta ikke med kjøkken, bad,
WC, gang, entre, vaskerom o.l.
Hvis selveier/borett forrige bolig:
KRD14a
Ble den forrige boligen solgt?
JA/NEI
Hvis ja:
KRD14b
Hva ble den solgt for?
Til selveiere og borettshavere:
KRD1
Hvordan skaffet DU/DERE den boligen som DU/DERE bor i nå? REGN MED DEN I HUSHOLDNINGEN
SOM HAR BODD I BOLIGEN LENGST.
EGEN BYGGHERRE/BYGD SELV
KJØPT
ARV, ODEL ELLER GAVE PLUSS EVENTUELL KJØPESUM
Hvis leietaker eller kjøpt bolig:
KRD2
Jeg skal nå lese opp noen måter det er vanlig å gå fram på for å finne bolig. Hvilken av disse var viktigst for å
finne denne boligen dere bor i nå? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 3.
Gjennom eiendomsmegler, advokat o.l.
Ved å annonsere selv eller svare på annonse fra eier/utleier
Gjennom arbeidsgiver
Gjennom boligbyggelag
Gjennom offentlig (kommunal) boligformidling
Ved hjelp av slektninger
Ved hjelp av venner eller kjente
På andre måter

BOLIGØKONOMI OG HUSHOLDNINGSUTGIFTER
Til selveiere og borettshavere som har bygd/kjøpt
KRD3
Hva betalte DU/DERE for den boligen DU/DERE bor i nå? BYGGHERRER TAR MED ALLE
ANLEGGSKOSTNADER, DVS. BYGGE- OG TOMTEKOSTNADER, ANDRE TAR MED
KJØPESUM/INNSKUDD. (DOKUMENTAVGIFT TIL STATEN REGNES IKKE MED.)
Til selveiere og borettshavere
KRD4a
Ble denne summen helt eller delvis finansiert ved lån?
JA/NEI
Hvis ja:
KRD4b
Hvor mange lån?
KRD4c - KRD4e stilles for hvert lån:
KRD4c
Hvor stort var dette lånet?
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KRD4d
Hvor mye gjenstår på dette lånet?
KRD4e
Hvor ble dette lånet tatt opp? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 4.
Vanlig bank
Husbanken
Kommunen
Statens pensjonskasse
Annen kredittinstitusjon
Slekt eller venner
KRD5*
Stilte dine foreldre eller svigerforeldre sin bolig eller faste eiendom som sikkerhet for noen av disse lånene?
JA/NEI
Hvis nei på KRD4a:
BO_laan
Har dere senere tatt opp boliglån som ikke er nedbetalt?
JA/NEI
Hvis gjenstående lån:
BO_D6b*
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i renter og avdrag for boliglån. Er det lettest for deg å oppgi
svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
Pr. måned
Pr. kvartal
Pr. år
BO_D6c
Hvor mye renter + avdrag betaler DU/DERE for boliglån, herunder også lån til innskudd, andel, aksje eller
andre overtagelsesbeløp pr. MÅNED/KVARTAL/ÅR? Regn ikke med nedbetaling av fellesgjeld gjennom
husleien. OPPGI BELØPET I KRONER.
BO_D6d
Hvor mye av dette er renter? OPPGI BELØPET I KRONER.
Dersom IO ikke kjenner renter og avdrag
BO_D6f1
ER ÅRSAKEN TIL AT RENTER OG AVDRAG IKKE ER KJENT AT BOLIGEN ER
REGNSKAPSLIKNET?
BO_D6f2
OM RENTER OG AVDRAG IKKE ER KJENT FORDI BOLIGEN ER REGNSKAPSLIKNET, KAN
BRUTTO HUSLEIEVERDI IFLG. SISTE SKATTELIKNING FØRES OPP HER. OPPGI BELØP I KR
BO_D8*
Kan du anslå hvor mye DU/DERE ville få dersom DU/DERE solgte boligen nå? Slike anslag må nødvendigvis
bli svært grove. HVIS IO IKKE KAN ANSLÅ VERDI: Vi er fornøyd om du anslår beløpet i nærmeste
hundretusen kroner. OPPGIS I 1000 KRONER. HVIS BOLIGEN IKKE KAN OVERDRAS TIL ANDRE,
TRYKK <ENTER>
KanIkke
KAN IKKE OVERDRA BOLIGEN TIL ANDRE; TAST 1 .
Hvis hustype 1 eller 12 (våningshus/forretningsbygg)
BO_D8a
Omfatter anslaget også driftsbygning/forretning?
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BO_D8b
ER ANSLAGET SVÆRT USIKKERT?
Hvis selveier:
BO_D9a*
Har DU/DERE fellesutgifter?
Hvis ja:
BO_D9b
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i fellesutgifter. Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr.
kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
BO_D9c
Hvor mye betaler DU/DERE i fellesutgifter pr. MÅNED/ÅR/KVARTAL? OPPGI BELØPET I KRONER.
Hvis borettslag eller leier:
BO_D10a
Betaler DU/DERE husleie?
Hvis ja:
BO_D10b
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i husleie. Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr.
kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
BO_D10c
Hvor mye betaler DU/DERE i husleie for boligen, inkludert evt. garasje, felles vaskekjeller o.l. pr.
MÅNED/KVARTAL/ÅR? Utgifter til oppvarming og elektrisitet tas ikke med hvis mulig. Renter og avdrag på
lån tas heller ikke med. OPPGI BELØPET I KRONER.
KRD6
Vi ønsker å vite hvor mye DU/DERE betaler i ulike drifts- og vedlikeholdsutgifter [TIL DE MED
HUSLEIE/FELLESUTGIFTER: "..som ikke er inkludert i husleien/fellesutgiftene"]. Ta med kommunale
avgifter og eventuell eiendomsskatt, forsikring og vanlig vedlikehold. Med vedlikehold menes bare løpende
vedlikehold og ikke større reparasjoner eller ombygginger. Utgifter til oppvarming og elektrisitet tas ikke med.
Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
PR. MÅNED
PR. KVARTAL
PR. ÅR
KRD7
Hvor mye betaler DU/DERE i andre drifts- og vedlikeholdsutgifter pr. MÅNED/KVARTAL/ÅR.
KRD10
Hvor mye betalte DU/DERE for elektrisitet og fast eller flytende brensel siste kvartal? TRYKK ENTER OG
TAST 1 OM UTGIFTENE ER INKLUDERT I HUSLEIEN.
Hvis leier ut rom:
BO_innt1
Får dere leie av det/de rom dere leier ut i boligen?
Hvis ja:
BO_innt2
Hvor mye får dere per måned for rommet/rommene? OPPGI BELØPET I KRONER
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FLYTTING OG BOPREFERANSER
Hvis IO født 1960-1983 (18-40 år) og bor sammen med foreldre:
HjemFra
Gjør du noe aktivt nå for å skaffe deg en bolig for deg selv, planlegger du å skaffe bolig i løpet av de neste 12
måneder eller planlegger/foretrekker du å bo sammen med foreldrene minst ett år til?
ER AKTIV NÅ
PLANLEGGER Å SKAFFE BOLIG NESTE 12 MÅNEDER
PLANLEGGER Å BO HOS FORELDRENE MINST ETT ÅR TIL
Til de som ikke fikk HjemFra:
Flytt
Hvilket av følgende utsagn om flytting passer best for din
KORT 5.
Har klare flytteplaner
Regner med å flytte innen 3 år
Regner med å bo her i minst 3 år til
Har ingen planer
Regner med å bo her resten av livet

situasjon? VED BESØKSINTERVJU: VIS

Hvis IO/husholdningen planlegger å flytte innen tre år (+1-2 på HjemFra):
FlyttTil
Regner du med å flytte til en annen bolig i denne byen/dette tettstedet eller regner du med å flytte til en stor by,
en by eller større tettsted, dvs. minst 20 000 innbyggere, til en mindre by eller tettsted eller til et spredtbygd
område?
REGNER MED Å FLYTTE INNEN DENNE BYEN/TETTSTEDET
OSLOOMRÅDET
ANNEN STOR BY MED MINST 100 000 INNBYGGERE
STØRRE BY ELLER TETTSTED MED 20 000- 99 999 INNBYGGERE
MINDRE BY ELLER TETTSTED
SPREDTBYGD OMRÅDE
Hvis bor i/flytte til tettsted med minst 20 000 innbyggere:
SentrTil
Foretrekker du å bo sentralt eller vil du helst bo utenfor sentrum, eller spiller det ingen rolle?
FORETREKKER Å BO SENTRALT I STORBY
FORETREKKER Å BO SENTRALT I ANNEN BY
FORETREKKER Å BO UTENFOR SENTRUM
SPILLER INGEN ROLLE
Til alle:
SentrNaa
Vil du si at du nå bor sentralt?

ENDRINGER I LIVSSITUASJON
KRD15a*
Så vil vi vite litt om det har vært endringer i din livssituasjon de siste to årene. Har du i løpet av de siste to
årene blitt skilt eller hatt brudd i samboerforhold?
JA, SKILSMISSE
JA, BRUDD I SAMBOERFORHOLD
NEI
KRD15b*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt rammet av alvorlig sykdom i løpet av de siste to årene?
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JA, JEG
JA, EKTEFELLE/SAMBOER
JA, BEGGE
NEI
KRD15c*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt ufør(e) (minst 50 prosent) i løpet av de siste to årene?
Til IO 50-79 år:
KRD15d*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt pensjonist(er)i løpet av de siste to årene?
KRD15e*
Har du og/eller din ektefelle/samboer vært uten inntektsgivende arbeid i minst 6 måneder i løpet av de siste to
årene?
KRD15f*
Har du og/eller din ektefelle/samboer blitt tvunget til nedsatt arbeidstid eller delvis permittert i løpet av de siste
to årene?
KRD15g
Fikk DU/DERE uforutsette utgifter på 10.000 kr eller mer de siste to årene?
JA/NEI
KRD16
Hvordan tror du husholdningens inntektsgrunnlag er om 3 år fra nå av? Er det bedre enn i dag, som i dag, eller
dårligere enn i dag?
BEDRE
SOM I DAG
DÅRLIGERE
KRD17
Hva med om 6 år?
Hvis minst ett barn i boligen:
KRD18
I dag bor det <ANTALL BARN> under 18 år i boligen. Vil det bo like mange, færre eller flere barn i boligen
om 3 år fra nå av?
UENDRET
FÆRRE
FLERE
KRD19
Hva med om 6 år? Vil det bo like mange, færre eller flere barn under 18 år i boligen om 6 år fra nå av?
UENDRET
FÆRRE
FLERE
Hvis ingen barn og IO under 60 år:
KRD18a
I dag bor det ingen barn under 18 år i boligen. Vil det bo noen barn under 18 år i boligen om 3 år fra nå av?
JA/NEI
KRD19
Hva med om 6 år? Vil det bo noen barn under 18 år i boligen om 6 år fra nå av?
JA/NEI
KRD20
Hvilket leie eller eieforhold tror du DU/DERE vil ha om 3 år fra nå av? Ta hensyn til forventet inntekt og
livssituasjon og det du vet om prisene på boligmarkedet.
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Selveie
Leilighet i boligaksjeselskap
Andel i borettslag
Vanlig leid bolig
Tjenestebolig
Kårbolig, trygdebolig
REGNER MED Å BO DER JEG/VI BOR NÅ
KRD21
Hva med om 6 år?
KRD22
Hvilken hustype tror du DU/DERE bor i om 3 år fra nå av? Ta hensyn til forventet inntekt og livssituasjon og
det du vet om prisene på boligmarkedet.
VÅNINGSHUS PÅ GÅRD
ENEBOLIG
ANDRE TYPER SMÅHUS/REKKEHUS
FRITTLIGGENDE BLOKK
LEIEGÅRD/BYGÅRD
ANNEN HUSTYPE
REGNER MED Å BO DER JEG/VI BOR NÅ
KRD23
Hva med om 6 år?
KRD24
Vil DU/DERE fortsatt bo i samme OMRÅDE/KOMMUNE som du bor i nå om 3 år?
JA/NEI
KRD25
Hva med om 6 år?

FRITIDS- OG EKSTRABOLIG
Hytte*
De neste spørsmålene dreier seg om hytter og andre boliger du har tilgang på. Eier eller disponerer DU/DERE
hytte eller hus som brukes som fritidshus enten alene eller sammen med andre?
JA, EIER ALENE
JA, EIER SAMMEN MED ANDRE
JA, DISPONERER
NEI, VERKEN EIER ELLER DISPONERER
BO_E2*
Eier DU/DERE andre boliger i Norge eller i utlandet enn den DU/DERE bor i nå? Regn med andre boliger som
DU/DERE eier sammen med andre. Regn også med hybelleilighet med egen inngang, men ikke fritidshus.
JA, EN BOLIG
JA, TO BOLIGER
JA, TRE BOLIGER ELLER FLERE
NEI
Hvis ja:
BrukBol
Hvordan brukes denne boligen? Leies eller lånes den ut, står den tom, eller brukes den av DEG/DERE?
HYBELLEILIGHET MED EGEN INNGANG SOM BRUKES AV HUSHOLDNINGEN
ANNEN BOLIG/LEILIGHET SOM BRUKES AV HUSHOLDNINGEN
LÅNES UT TIL SLEKT/VENNER
LEIES UT MIDLERTIDIG
LEIES UT FOR LENGRE TID
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STÅR TOM I PÅVENTE AV SALG
STÅR TOM, INGEN BESTEMTE PLANER
KRD_tid
Når overtok DU/DERE denne boligen?
ÅRSTALL
HvorBol
Hvor ligger denne boligen? Er det i samme hus, på samme eiendom/tomt, i samme kommune eller utenfor
kommunen?
SAMME HUS
SAMME EIENDOM/TOMT
SAMME KOMMUNE
ANNEN KOMMUNE I NORGE
UTLANDET
Hvis annen kommune i Norge:
KomBol
Hvilken kommune?
KOMMUNENR

NÆRMILJØ OG TRYGGHET
BO_E7
Så går vi over til noen spørsmål om ditt nærmiljø. Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner du så
godt at dere besøker hverandre av og til?
INGEN
1
2
3-4
5 ELLER FLERE
RekrOmr*
Finnes det et område som kan brukes til lek og rekreasjon innen 200 meter fra boligen? Vi tenker på et område
som minst er på størrelse med en fotballbane (fem mål)
Hvis ja:
RekrTryg
Mener du det er utrygt for deg selv eller noen av dem du bor sammen med å komme til dette området?
JA, UTRYGT PÅ GRUNN AV TRAFIKK ELLER ANDRE FYSISKE FORHOLD
JA, UTRYGT ELLERS
NEI
Naertur*
Finnes det et nærturterreng innen 500 meter fra boligen? Vi tenker på et område som er minst 200 mål. DVS.
SNAUT 500X500 METER.
Trafikk
Er trafikkforholdene utenfor boligen her slik at et fem års barn
kan slippes ut alene?
NEI, ABSOLUTT IKKE
NEI, HELST IKKE
JA, HER ER DET FORHOLDSVIS TRYGT
JA, HER ER DET HELT TRYGT
Stilles til IO med barn 6-12 år. Stilles for hvert barn
Skolevei
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Hvis du tenker på veien fra denne boligen til skolen, vil du si at den som skolevei for <BARNET> er svært
farlig, farlig, ikke helt trygg, forholdsvis trygg, eller helt trygg?
Svært farlig
Farlig
Ikke helt trygg
Forholdsvis trygg
Helt trygg

ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid regner vi
også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
Hvis nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?
JA/NEI
Hvis ja på Arb1 eller Arb1b:
Arb2*
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke? Regn også med betalte overtidstimer og
ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER!(F.EKS.
37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38!)
Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
Alfanumerisk yrkeskode
Arb6*
Arbeider andre mennesker under din ledelse eller er din stilling på annen måte en overordnet stilling?
JA/NEI
Arb7
Er bedriften du arbeider i...
et personlig eid firma,
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,
kommunal virksomhet,
fylkeskommunal virksomhet,
eller statlig virksomhet?
Arb8*
VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 8. Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten? HVIS
DERE IKKE FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER
MED 9 FOR ANNEN NÆRING OG SKRIV INN HVILKET I NESTE SPØRSMÅL
Jordbruk, skogbruk
Fiske, fangst
Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av råolje og naturgass, kraft- og vannforsyning
Handel, bank, forsikring
Privat tjenesteyting, f.eks. hotell, restaurant, frisør, rengjøring
Luft-, sjø- og landtransport, post, telekommunikasjon
Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
Undervisning, forskning, interesseorg. og ideologiske org.
Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
ANNEN NÆRING
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Hvis annen næring:
Arb8Sp
HVILKEN ANNEN NÆRING ER DETTE?
Hvis personlig eid:
Arb9
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
ansatt,
selvstendig,
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
Arb11
Har du også et bi-yrke?
JA/NEI
Hvis ja
Arb12
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt bi-yrke? Regn også med betalte overtidstimer og
ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER !
Arb10
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? VED BESØKSINTERVJU: VIS KORT 9. HVIS INGEN AV
BESKRIVELSENE PASSER, TRYKK ENTER!
Mottar AFP eller annen førtidspensjon
Mottar vanlig alderspensjon
Mottar etterlattepensjon
Mottar uførepensjon
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
Går på skole eller studerer minst 10 timer per uke
Arbeidsledig de siste tre månedene
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste

INNTEKT
EgenInn*
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2000? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket
fra. Rund av til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE
10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2000? Rund av til nærmeste 1000 kr. HAR IO
PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT,
MARKER MED 0.
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KORT 1
BO_D2

1) Leieboer med innskudd
(obligasjonsleilighet, ikke borettslag)
2) Leieboer uten innskudd
3) Tjenestebolig, forpakterbolig,
vaktmesterbolig o.l.
4) Trygdebolig, omsorgsbolig,
aldersbolig
5) Kårbolig
6) Framleie
7) Lån av bolig
8) Annet

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 2
BO_D3

1) Kommunen
2) Staten/fylket
3) Privat stiftelse
4) Bedrift/organisasjon
5) Privat gårdeier eller gårdselskap
6) Andelseier i borettslag eller
boligaksjeselskap
7) Slektninger eller venner
8) Annen privatperson
9) Andre

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 3
KRD2

1) Gjennom eiendomsmegler, advokat
o.l.
2) Ved å annonsere selv eller svare på
annonse fra eier/utleier
3) Gjennom arbeidsgiver
4) Gjennom boligbyggelag
5) Gjennom offentlig (kommunal)
boligformidling
6) Ved hjelp av slektninger
7) Ved hjelp av venner eller kjente
8) På andre måter

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 4
KRD4e

1) Vanlig bank
2) Husbanken
3) Kommunen
4) Statens Pensjonskasse
5) Annen kredittinstitusjon
6) Slekt eller venner

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 5
Flytt

1) Har klare flytteplaner
2) Regner med å flytte innen 3 år
3) Regner med å bo her minst 3 år til
4) Har ingen planer
5) Regner med å bo her resten av
livet

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 6
VO_F1d

1) I egen bolig
2) På gårdsplass, i trappeoppgang e.l.
ved boligen
3) I eller ved andres bolig
4) På offentlig transportmiddel eller
på holdeplass
5) På eller ved kafé, restaurant, bar,
dansested e.l.
6) På veg, gate, torg eller annen
offentlig plass
7) På skole eller
utdanningsinstitusjon
8) På egen arbeidsplass
9) På annet sted
Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 7
VO_F1g

1) Ukjent person
2) Tilfeldig bekjent
3) Person som brukte makt i sitt
arbeid (politi, vaktmann e.l.)
4) Nabo, venn, kollega
5) Slektning (ikke familiemedlem)
6) Familiemedlem (evt. tidligere
familiemedlem)
7) Klient, pasient, kunde
8) Annen person

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 8
Arb8

0) Jordbruk, skogbruk
1) Fiske, fangst
2) Håndverk, industri, bergverk,
bygg og anlegg
3) Handel, bank, forsikring
4) Privat tjenesteyting, f.eks. hotell,
restaurant, frisør o.l.
5) Luft-, sjø- og landtransport, post,
telegraf, telefon
6) Offentlig administrasjon i
kommune, fylke eller stat
7) Undervisning, forskning
8) Offentlig tjenesteyting, politi,
forsvar, helsevesen, kirker
9) Annen næring
Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 9
Arb10

1) Mottar AFP eller annen
førtidspensjon
2) Mottar vanlig alderspensjon
3) Mottar etterlattepensjon
4) Mottar uførepensjon
5) Mottar overgangsstønad til enslige
forsørgere
6) Går på skole eller studerer minst
10 timer pr. uke
7) Arbeidsledig de tre siste
månedene
8) Er inne til 1.-gangs militær- eller
siviltjeneste

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

KORT 10
Reis2
Mai 2001
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni 2001
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli 2001
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Levekår - tverrsnitt 2001
Prod. nr 0202

Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2001 - spørreskjema
Først vil vi takke for at du var villig til å bli intervjuet i forbindelse med Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelse. Vi setter stor pris på din deltakelse! Noen av de spørsmålene vi ønsker
å stille i denne undersøkelsen er det enklere å besvare på et skjema enn i et intervju. Derfor
har vi valgt å lage et spørreskjema om utvalgte tema i tillegg. Spørsmålene dreier seg først og
fremst om friluftsliv, fritid og nærmiljø.
Nå håper vi du finner tid til å svare på det vedlagte spørreskjemaet og returnere det til oss i
den frankerte svarkonvolutten så raskt som mulig. Vi ber deg svare så godt du kan, selv om
det på noen av spørsmålene ikke er mulig å gi helt nøyaktige svar. Alle som returnerer
skjemaet i utfylt stand er med i trekningen av fem gavekort på kr. 1 000,-. Dersom du ikke
ønsker å delta, ber vi deg returnere skjemaet, slik at du unngår å bli purret.
Vi vil igjen presisere at det er frivillig å delta, at svarene vil bli behandlet konfidensielt, og at
alle ansatte i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen,
og alle opplysninger vil bli behandlet i henhold til lovfestede regler. Opplysninger om hva
enkeltpersoner har svart på undersøkelsen vil aldri bli offentliggjort eller gitt videre. Du står
fritt til å trekke deg fra undersøkelsen når som helst.
Dersom du ønsker å vite mer om undersøkelsen kan du ringe grønt nummer 800 83 028.
På forhånd tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
planlegger

Saksbehandlar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2001 - spørjeskjema
Først vil vi takke for at du var villig til å bli intervjua i samband med Statistisk sentralbyrå si
levekårsundersøking. Vi set stor pris på di deltaking! Nokre av dei spørsmåla vi ønskjer å
stille i denne undersøkinga er det enklare å svare på i eit skjema enn i eit intervju. Difor har vi
valt å lage eit spørjeskjema om utvalde tema i tillegg. Spørsmåla dreier seg først og fremst om
friluftsliv, fritid og nærmiljø.
No vonar vi du finn tid til å svare på det vedlagde spørjeskjemaet og returnere det til oss i den
frankerte svarkonvolutten så raskt som mogleg. Vi ber deg svare så godt du kan, sjølv om det
på nokre av spørsmåla ikkje er mogleg å gje heilt nøyaktige svar. Alle som returnerer
skjemaet i utfylt stand er med i trekninga av fem gåvekort på kr. 1 000,-. Dersom du ikkje
ønskjer å delta, ber vi deg returnere skjemaet, slik at du ikkje blir purra.
Vi vil igjen presisere at det er frivillig å delta, at svara vil bli handsama konfidensielt, og at
alle tilsette i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Datatilsynet har godkjent undersøkinga, og
alle opplysningar vil bli handsama etter lovfesta reglar. Opplysningar om kva enkeltpersonar
har svart på undersøkinga vil aldri bli offentleggjort eller gitt vidare. Du står fritt til å trekkje
deg frå undersøkinga når som helst.
Dersom du ønskjer å vite meir om undersøkinga kan du ringje grønt nummer 800 83 028.
På førehand tusen takk for hjelpa!

Med venleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
planleggjar

Seksjon for intervjuundersøkelser

Undergitt
taushetsplikt

Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

Levekårsundersøkelsen - fritid og friluftsliv
Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen:
Ja Ö Svar på spørsmålene og send deretter skjemaet til oss i vedlagte konvolutt. Dermed er du
med i trekningen av fem gavekort à kr 1.000,Nei Ö Send skjemaet i vedlagte konvolutt, så blir du ikke purret
Eksempel på utfylling:
Xa) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på bær- eller sopptur?
X Ja
Nei Ö Gå til spørsmål XX
Xb) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall
ganger
1 3

...vært på bærtur?
X

...vært på sopptur?

TILBUD I NÆRMILJØET
1)
•
•

Først ønsker vi å vite litt om hvilke tilbud du har der du bor og hvor mye du bruker dem.
Dersom tilbudet ikke finnes innen 25 km fra boligen, krysser du av i første kolonne og går til
neste tilbud.
Dersom tilbudet finnes innen 25 km, angir du avstanden til det nærmeste. (Bruk én desimal om
den er under 1 km). Deretter angir du hvor ofte du har benyttet det nærmeste tilbudet i løpet av
de siste 12 månedene, eller krysser av for "Ikke brukt".
Finnes ikke
innen 25 km

Avstand
i km

Ikke
brukt

a) Park eller tilrettelagt grøntområde i tettsted...........

.......

,

.......

.......

b) Større utmarksareal...............................................

.......

,

.......

.......

c) Lysløype.................................................................

.......

,

.......

.......

d) Alpinanlegg............................................................

.......

,

.......

.......

e) Svømmehall/-basseng...........................................

.......

,

.......

.......

f) Tilrettelagt badeplass.............................................

.......

,

.......

.......

g) Idrettshall...............................................................

.......

,

.......

.......

h) Idrettsplass, fotballbane, stadion...........................

.......

,

.......

.......

i) Tennisbane.............................................................

.......

,

.......

.......

j) Golfbane.................................................................

.......

,

.......

.......

k) Skytebane..............................................................

.......

,

.......

.......

l) Eldresenter (besvares bare av de over 60 år)........

.......

,

.......

.......

m) Ungdomsklubb......................................................

.......

,

.......

.......

n) Restaurant, kafé....................................................

.......

,

.......

.......

RA-0464b
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Skjema foreligger i begge målformer

Antall ganger
siste 12 mnd

Finnes ikke

Avstand

1) forts.
innen 25 km
i km
o) Barne-/ungdomsskole............................................
.......

Ikke
brukt

,

.......

.......

p) Folkebibliotek, stoppested for bokbuss/-båt..........

.......

,

.......

.......

q) Kino........................................................................

.......

,

.......

.......

r) Postkontor..............................................................

.......

,

.......

.......

s) Dagligvarebutikk....................................................

.......

,

.......

.......

t) Senter med flere butikker.......................................

.......

,

.......

.......

Antall ganger
siste 12 mnd

2a) Hvor ofte benytter du gang-/sykkelvei (ikke fortau)?
Daglig

Ukentlig

Månedlig

Sjeldnere

2b) Hva er avstanden til nærmeste gang-/sykkelvei?
meter
Finnes ikke innen 1 km

FYSISK AKTIVITET I FRITIDEN
3a) Nedenfor har vi listet opp en del fysiske aktiviteter. Driver du på fritiden med noen av disse
aktivitetene regelmessig (dvs. minst én gang i måneden når det er sesong)?
Ja, driver regelmessig med en eller flere aktiviteter
Nei, driver ikke regelmessig med noen slike aktiviteter Ö Gå til spørsmål 6
3b) For hver aktivitet ber vi deg sette ett kryss - enten for at du ikke deltar, eller hvordan aktiviteten hovedsakelig foregår. For de aktivitetene du har deltatt i, ber vi deg oppgi hvor mange
ganger du utførte aktiviteten de siste 12 månedene.
(Sett ett kryss for hver linje og skriv antall ganger )
Deltar
ikke

Gjennom Utenom idrettslag
idrettslag/ Sammen Alene
bedriftslag med andre

Antall ganger
siste 12 mnd

a) Jogge-/løpeturer....................................

........

........

........

........

b) Skiturer/langrenn...................................

........

........

........

........

c) Svømming.............................................

........

........

........

........

d) Sykling...................................................

........

........

........

........

e) Gang/marsj............................................

........

........

........

........

f) Folke-/selskapsdans, (jazz-) ballett.......

........

........

........

........

g) Aerobics, gymnastikk, trimparti.............

........

........

........

........

h) Styrketrening.........................................

........

........

........

........

i) Fotball....................................................

........

........

.......... .. ........

j) Håndball................................................

........

........

.......... .. ........

k) Ishockey, bandy.....................................

........

........

.......... .. ........

l) Annen lagidrett......................................

........

........

.......... .. ........

m) Tennis....................................................

........

........

........

........

n) Squash..................................................

........

........

........

........

o) Golf........................................................

........

........

........

........

p) Annen individuell idrett..........................

........

........

........

........
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4)

Har du løpet av de siste 12 månedene trent på trenings- eller helsesenter?
Ja

Ö Omtrent hvor mange ganger?

Nei

5)

Hvor store utgifter har gått med til utstyr, turer, treningsstudio, squashhall, golfbane, alpinanlegg, (start)kontingenter o.l. i forbindelse med din trening eller mosjon i løpet av de siste 12
månedene?
kr
Ingen utgifter

6)

Hvor ofte (i sesongen) driver du regelmessig med fysisk aktivitet i fritiden for å trene eller
mosjonere?
Aldri

2 ganger i uka

Sjeldnere enn hver måned

3-4 ganger i uka

1-2 ganger i måneden

Omtrent daglig

1 gang i uka

FRILUFTSLIVSAKTIVITETER
7a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på tur til fots i skog og mark eller på fjellet?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 8a
7b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall ganger...
i skog/mark på fjellet

...gått kortere dagstur (under 3 timer) til fots?
...gått lengre dagstur (3 timer eller mer) til fots?
...vært på overnattingstur til fots?

8a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på bær- eller sopptur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 9a
8b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger
...vært på bærtur?
...vært på sopptur?

9a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på jakt?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 10a
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Antall
ganger

9b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall
ganger

...jaktet på storvilt?
...jaktet på småvilt?

10a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på fisketur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 11a
10b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
(Regn bare én gang pr. dag)

Ingen
ganger

Antall ganger i ...
saltvann ferskvann

...fisket etter laks, sjøørret eller sjørøye?
...fisket etter annen fisk?

11a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på padle-/rotur eller tur med seil-/motorbåt?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 12a
11b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall ganger i ...
saltvann ferskvann

...vært på overnattingstur med motor- eller seilbåt?
...vært på tur med motor- eller seilbåt? (Regn bare én gang pr. dag)
...vært på overnattingstur med kano/kajakk/robåt/seilbrett?
...vært på tur med kano/kajakk/robåt/seilbrett? (Regn bare én gang pr. dag)

12a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på sykkeltur i naturomgivelser?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 13a
12b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall
ganger

...vært på kortere sykkeltur (under 3 timer)? (Regn bare én gang pr. dag)
...vært på lengre sykkeltur (mer enn 3 timer)?
...vært på overnattingstur med sykkel?

13a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på ridetur i naturomgivelser?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 14a
13b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger
...vært på tur med hest? (Regn bare én gang pr. dag)
...vært på overnattingstur med hest?
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Antall
ganger

14a) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på skitur i skog og mark eller på fjellet?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 15
14b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall ganger...
i skog/mark på fjellet

...gått kortere skitur (under 3 timer)? (Regn bare én gang pr. dag)
...gått lengre skitur (3 timer eller mer)?
...vært på skitur med overnatting?

15) Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på tur på skøyter på islagte vann eller vassdrag
(ikke bane)?
Ja

Ö Omtrent hvor mange ganger?

Nei

16a) Har du i løpet av de siste 12 månedene kjørt på ski eller snowboard i alpinanlegg eller vært på
tur i fjellet for å kjøre løssnø (off piste)?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 17a
16b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
(Regn bare én gang pr. dag)
Ingen
Antall ganger med...
ganger snowboard telemark
alpint
... kjørt i alpinanlegg?
... kjørt løssnø/off piste i tilknytning til alpinanlegg?
... kjørt løssnø/off piste i fjellet? (ikke alpinanlegg)

17a) Har du i løpet av de siste 12 månedene drevet med klatring, brevandring, juvvandring,
elvepadling eller rafting?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 18a
17b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
Ingen
ganger

Antall
ganger

... klatret i fjell eller is?
... vært på brevandring?
... vært på juvvandring, grottevandring eller liknende?
... vært med på rafting?
... drevet med elvepadling i kano, kajakk eller elvebrett?

18a) Har du i løpet av de siste 12 månedene drevet med terrengsykling, skiseiling, hundekjøring,
eller snøscooterkjøring?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 19a
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18b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
(Regn bare en gang pr. dag)

Ingen
ganger

Antall
ganger

... vært på sykkeltur på sti eller ute i terrenget?
... drevet med skiseiling?
... kjørt snøscooter i fritiden?
... kjørt med hundespann/trekkhund?

19a) Har du i løpet av de siste 12 månedene badet, solt deg eller vært på spasertur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 20a
19b) Omtrent hvor mange ganger de siste 12 månedene har du...
(Regn bare en gang pr. dag)

Ingen
ganger

Antall
ganger

...badet i salt- eller ferskvann? (Regn ikke med bading i basseng)
...solt deg? (Regn ikke med soling i hage eller på egen uteplass)
...vært på kortere spasertur i nærheten av hjemmet?
(Ikke regn med handleturer og turer til/fra arbeid)

20a) Omtrent hvor ofte de siste 12 månedene har du drevet med friluftslivsaktiviteter i ditt
nærområde, dvs. innen 2 km fra der du bor?
Omtrent daglig
3-4 ganger i uka
1-2 ganger i uka
1-2 ganger i måneden
Sjeldnere enn hver måned
Aldri
20b) Har du i løpet av de siste 12 månedene drevet med friluftslivsaktiviteter i et dagsturområde,
dvs. et område mellom 2 og 50 km fra der du bor?
Ja

Ö Omtrent hvor mange dager?

Nei

20c) Har du i løpet av de siste 12 månedene drevet med friluftslivsaktiviteter i et ferieturområde,
dvs. et område minst 50 km fra der du bor?
Ja

Ö Omtrent hvor mange dager?

Nei
21) Er du medlem av noen av de følgende friluftslivs- og naturvernorganisasjonene?
Ja
Nei
Norges jeger og fiskeforbund (NJFF) eller annen jakt- og fiskeforening
Den Norske Turistforening (DNT) eller annen turistforening eller turlag
Speiderorganisasjon (Norges Speiderforbund eller KFUK/KFUM Speideren)
Annen friluftslivsorganisasjon
Norges Naturvernforbund/Natur og ungdom
Bellona, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Verdens naturfond (WWF - Norge)
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FRILUFTSLIVETS BETYDNING
22) Nedenfor har vi listet opp en del forhold som omhandler våre fritidsvaner. For hvert forhold
ber vi deg angi hvor viktig det er for deg i din fritid.
Ikke
viktig

Sett ett kryss for hver linje

Lite
viktig

Noe
viktig

Viktig

Svært
viktig

a) Være sammen med familie og venner.........................

........

........

........

........

b) Komme meg ut på tur i naturen...................................

........

........

........

........

c) Oppleve kunst og delta i kulturaktiviteter.....................

........

........

........

........

d) Trimme og holde meg i fysisk form..............................

........

........

........

........

e) Få avveksling fra hverdagens stress og mas..............

........

........

........

........

f) Slappe av hjemme........................................................

........

........

........

........

g) Få brukt mine ferdigheter og kunnskaper....................

........

........

........

........

h) Oppleve natur og landskap .........................................

........

........

........

........

i) Oppsøke spennende og utfordrende situasjoner..........

........

........

........

........

23) Har du drevet med friluftslivsaktiviteter de siste 12 månedene?
Ja
Nei Ö Send inn spørreskjemaet i vedlagte konvolutt

Spørsmål 24-26 skal bare besvares av de som har drevet med friluftslivsaktiviteter de siste 12
månedene.
24) Er friluftsliv den viktigste fritidsaktiviteten du driver med?
Ja
Å drive med friluftsliv er viktig, men ikke den viktigste fritidsaktiviteten jeg driver med
Nei, friluftsliv er ikke spesielt viktig sammenliknet med andre fritidsaktiviteter jeg driver med

25a) Hvilken av friluftslivsaktivitetene du driver med på sommeren betyr mest for deg?

......................................................................................................

25b) Hvilken av friluftslivsaktivitetene du driver med på vinteren betyr mest for deg?

......................................................................................................
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26) Nedenfor har vi listet opp en del forhold som kan ha betydning for om man driver med
friluftsliv. For hvert forhold ber vi deg angi hvor viktig det er for at du driver med friluftsliv.
Ikke
viktig

Sett ett kryss for hver linje

Lite
viktig

Noe
viktig

Viktig

Svært
viktig

a) Jeg får oppleve naturens stillhet og fred................................

........

........

........

........

b) Jeg får mosjon og trening.......................................................

........

........

........

........

c) Jeg får være sammen med venner........................................

........

........

........

........

d) Jeg lærer å mestre slitsomme og utfordrende situasjoner ....

........

........

........

........

e) Jeg får oppleve plante- og dyreliv...........................................

........

........

........

........

f) Jeg får forandring fra daglige rutiner.......................................

........

........

........

........

g) Jeg får bruke kroppen allsidig................................................

........

........

........

........

h) Jeg får utviklet ulike ferdigheter.............................................

........

........

........

........

i) Jeg får mulighet til å høste fra naturen....................................

........

........

........

........

j) Jeg får være sammen med familien........................................

........

........

........

........

k) Jeg får søke utfordringer som kan innebære risiko................

........

........

........

........

l) Jeg får samlet nye krefter og overskudd.................................

........

........

........

........

m) Jeg får oppleve storheten i Guds skaperverk.......................

........

........

........

........

n) Jeg opplever å ha kontroll over kroppen
(kroppsbeherskelse)..................................................................

........

........

........

........

o) Jeg får tid til å tenke over tilværelsen.....................................

........

........

........

........

p) Jeg får oppleve fart og spenning............................................

........

........

........

........

q) Jeg får være sammen med andre som har samme
interesser som meg....................................................................

........

........

........

........

r) Jeg får oppleve landskap og stemninger i naturen.................

........

........

........

........

s) Jeg kan ta vare på min egen helse........................................

........

........

........

........

t) Jeg kommer bort fra stress og mas........................................

........

........

........

........

u) Jeg kan ta meg ut og kjenne at jeg blir skikkelig sliten..........

........

........

........

........

v) Jeg får oppleve samhørighet med naturen.............................

........

........

........

........

w) Jeg får være alene.................................................................

........

........

........

........

x) Jeg lærer om naturen.............................................................

........

........

........

........

y) Jeg opplever frihet og uavhengighet.......................................

........

........

........

........

z) Jeg kommer til steder jeg er spesielt glad i............................

........

........

........

........

Tusen takk for hjelpen!!
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Seksjon for intervjuundersøkingar

Undergitt
teieplikt

Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

Levekårsundersøkinga - fritid og friluftsliv
Eg samtykkjer i å vere med i undersøkinga:
Ja Ö Svar på spørsmåla og send deretter skjemaet til oss i vedlagde konvolutt. Dermed er du
med i trekninga av fem gåvekort à kr 1.000,Nei Ö Send skjemaet i vedlagde konvolutt, så blir du ikkje purra
Eksempel på utfylling:
Xa) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på bær- eller sopptur?
X Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 9a
Xb) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på
gonger
1 3

...vore på bærtur?
X

...vore på sopptur?

TILBOD I NÆRMILJØET
1)
•
•

Først ønskjer vi å vite litt om kva tilbod du har der du bor og kor mykje du bruker dei.
Dersom tilbodet ikkje finst innan 25 km frå bustaden, set du kryss i første kolonne og går til
neste tilbod.
Dersom tilbodet finst innan 25 km, angir du avstanden til det næraste. (Bruk éin desimal om
den er under 1 km). Deretter angir du kor ofte du har nytta det næraste tilbodet i løpet av dei
siste 12 månadene, eller set kryss for "Ikkje brukt".
Finst ikkje
innan 25 km

Avstand
i km

Ikkje
brukt

a) Park eller tilrettelagt grøntområde i tettstad...........

.......

,

.......

.......

b) Større utmarksareal...............................................

.......

,

.......

.......

c) Lysløype.................................................................

.......

,

.......

.......

d) Alpinanlegg............................................................

.......

,

.......

.......

e) Symjehall/-basseng...............................................

.......

,

.......

.......

f) Tilrettelagt badeplass.............................................

.......

,

.......

.......

g) Idrettshall...............................................................

.......

,

.......

.......

h) Idrettsplass, fotballbane, stadion...........................

.......

,

.......

.......

i) Tennisbane.............................................................

.......

,

.......

.......

j) Golfbane.................................................................

.......

,

.......

.......

k) Skytebane..............................................................

.......

,

.......

.......

l) Eldresenter..............................................................

.......

,

.......

.......

m) Ungdomsklubb......................................................

.......

,

.......

.......

n) Restaurant, kafé....................................................

.......

,

.......

.......

RA-0464n
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Skjemaet ligg føre i begge målformer

Gonger nytta
siste 12 mnd

Finst ikkje
innan 25 km

Avstand
i km

Ikkje
brukt

o) Barne-/ungdomsskule............................................

.......

,

.......

.......

p) Folkebibliotek, stoppestad for bokbuss/-båt..........

.......

,

.......

.......

q) Kino........................................................................

.......

,

.......

.......

r) Postkontor..............................................................

.......

,

.......

.......

s) Daglegvarebutikk...................................................

.......

,

.......

.......

t) Senter med fleire butikkar.......................................

.......

,

.......

.......

Gonger nytta
siste 12 mnd

2a) Kor ofte nyttar du gang-/sykkelveg (ikkje fortau)?
Dagleg

Kvar veke

Kvar månad

Sjeldnare

2b) Kva er avstanden til næraste gang-/sykkelveg?
meter
Finst ikkje innan 1 km

FYSISK AKTIVITET I FRITIDA
3a) Nedanfor har vi lista opp ein del fysiske aktivitetar. Driv du på fritida med nokre av desse
aktivitetane regelmessig (dvs. minst éin gong i månaden når det er sesong)?
Ja, driv regelmessig med ein eller fleire aktivitetar
Nei, driv ikkje regelmessig med slike aktivitetar Ö Gå til spørsmål 6
3b) For kvar aktivitet ber vi deg setje eitt kryss - anten for at du ikkje deltek, eller korleis aktiviteten hovudsakleg går føre seg. For dei aktivitetane du har delteke i, ber vi deg oppgi kor mange gonger du utførte aktiviteten dei siste 12 månadene.
(Set eitt kryss for kvar linje og skriv talet på gonger )
Deltek
ikkje

Gjennom Utanom idrettslag
idrettslag/ Saman
Aleine
bedriftslag med andre

Talet på gonger
siste 12 mnd

a) Jogge-/løpeturar....................................

........

........

........

........

b) Skiturar/langrenn...................................

........

........

........

........

c) Symjing..................................................

........

........

........

........

d) Sykling...................................................

........

........

........

........

e) Gang/marsj............................................

........

........

........

........

f) Folke-/selskapsdans, (jazz-) ballett.......

........

........

........

........

g) Aerobics, gymnastikk, trimparti.............

........

........

........

........

h) Styrketrening.........................................

........

........

........

........

i) Fotball....................................................

........

........

........ .. ........

j) Handball................................................

........

........

........ .. ........

k) Ishockey, bandy.....................................

........

........

........ .. ........

l) Annan lagidrett......................................

........

........

........ .. ........

m) Tennis....................................................

........

........

........

........

n) Squash..................................................

........

........

........

........

o) Golf........................................................

........

........

........

........

p) Annan individuell idrett..........................

........

.........

........

........
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4)

Har du løpet av dei siste 12 månadene trent på trenings- eller helsesenter?
Ja

Ö Omtrent kor mange gonger?

Nei

5)

Kor store utgifter har du hatt til utstyr, turar, treningsstudio, squashhall, golfbane, alpinanlegg, (start)kontingentar o.l. i samband med trening eller mosjon i løpet av dei siste 12 månadene?
kr
Ingen utgifter

6)

Kor ofte (i sesongen) driv du regelmessig med fysisk aktivitet i fritida for å trene eller mosjonere?
Aldri

2 gonger i veka

Sjeldnare enn kvar månad

3-4 gonger i veka

1-2 gonger i månaden

Omtrent dagleg

1 gong i veka

FRILUFTSLIVSAKTIVITETAR
7a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på tur til fots i skog og mark eller på fjellet?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 8a
7b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på gonger...
i skog/mark på fjellet

...gått kortare dagstur (under 3 timar) til fots?
...gått lengre dagstur (3 timar eller meir) til fots?
...vore på fottur med overnatting?

8a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på bær- eller sopptur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 9a
8b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger
...vore på bærtur?
...vore på sopptur?

9a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på jakt?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 10a
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Talet på
gonger

9b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på
gonger

...jakta på storvilt?
...jakta på småvilt?

10a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på fisketur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 11a
10b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
(Tel berre éin gong pr. dag)

Ingen
gonger

Talet på gonger i ...
saltvatn
ferskvatn

...fiska etter laks, sjøaure eller sjørøye?
...fiska etter annan fisk?

11a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på padle-/rotur eller tur med segl-/motorbåt?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 12a
11b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på gonger i ...
saltvatn
ferskvatn

...vore på overnattingstur med motor- eller seglbåt?
...vore på tur med motor- eller seglbåt? (Tel berre éin gong pr. dag)
...vore på overnattingstur med kano/kajakk/robåt/seglbrett?
...vore på tur med kano/kajakk/robåt/seglbrett? (Tel berre éin gong pr. dag)

12a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på sykkeltur i naturomgjevnader?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 13a
12b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på
gonger

...vore på kortare sykkeltur (under 3 timar)? (Tel berre éin gong pr. dag)
...vore på lengre sykkeltur (meir enn 3 timar)?
...vore på overnattingstur med sykkel?

13a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på ridetur i naturomgjevnader?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 14a
13b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger
...vore på tur med hest? (Tel berre éin gong pr. dag)
...vore på overnattingstur med hest?
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Talet på
gonger

14a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på skitur i skog og mark eller på fjellet?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 15
14b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på gonger...
i skog/mark på fjellet

...gått kortare skitur (under 3 timar)? (Tel berre éin gong pr. dag)
...gått lengre skitur (3 timar eller meir)?
...vore på skitur med overnatting?

15) Har du i løpet av dei siste 12 månadene vore på tur på skøyter på islagde vatn eller vassdrag
(ikkje bane)?
Ja

Ö Omtrent kor mange gonger?

Nei

16a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene kjørt på ski eller snowboard i alpinanlegg eller vore på
tur i fjellet for å kjøre laussnø (off piste)?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 17a
16b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
(Tel berre éin gong pr. dag)
Ingen
Talet på gonger med...
gonger snowboard telemark
alpint
... kjørt i alpinanlegg?
... kjørt laussnø/off piste i tilknyting til alpinanlegg?
... kjørt laussnø/off piste i fjellet? (ikkje alpinanlegg)

17a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene drive med klatring, brevandring, juvvandring,
elvepadling eller rafting?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 18a
17b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
Ingen
gonger

Talet på
gonger

... klatra i fjell eller is?
... vore på brevandring?
... vore på juvvandring, grottevandring eller liknande?
... vore med på rafting?
... drive med elvepadling i kano, kajakk eller elvebrett?

18a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene drive med terrengsykling, skisegling, hundekjøring,
eller snøscooterkjøring?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 19a
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18b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
(Tel berre ein gong pr. dag)

Ingen
gonger

Talet på
gonger

... vore på sykkeltur på sti eller ute i terrenget?
... drive med skisegling?
... kjørt snøscooter i fritida?
... kjørt med hundespann/trekkhund?

19a) Har du i løpet av dei siste 12 månadene bada, sola deg eller vore på spasertur?
Ja
Nei Ö Gå til spørsmål 20a
19b) Omtrent kor mange gonger dei siste 12 månadene har du...
(Tel berre ein gong pr. dag)

Ingen
gonger

Talet på
gonger

...bada i salt- eller ferskvatn? (Ta ikkje med bading i basseng)
...sola deg? (Ta ikkje med soling i hage eller på eigen uteplass)
...vore på kortare spasertur i nærleiken av heimen?
(Ikkje ta med handleturar og turar til/frå arbeid)

20a) Omtrent kor ofte dei siste 12 månadene har du drive med friluftslivsaktivitetar i ditt
nærområde, dvs. innan 2 km frå der du bur?
Omtrent dagleg
3-4 gonger i veka
1-2 gonger i veka
1-2 gonger i månaden
Sjeldnare enn kvar månad
Aldri
20b) Har du i løpet av dei siste 12 månadene drive med friluftslivsaktivitetar i eit dagsturområde,
dvs. eit område mellom 2 og 50 km frå der du bur?
Ja

Ö Omtrent kor mange dagar?

Nei

20c) Har du i løpet av dei siste 12 månadene drive med friluftslivsaktivitetar i eit ferieturområde,
dvs. eit område minst 50 km frå der du bur?
Ja

Ö Omtrent kor mange dagar?

Nei
21) Er du medlem av nokre av desse friluftslivs- og naturvernorganisasjonane?
Ja
Norges jeger og fiskeforbund (NJFF) eller annan jakt- og fiskeforeining
Den Norske Turistforening (DNT) eller annan turistforeining eller turlag
Speidarorganisasjon (Norges Speiderforbund eller KFUK/KFUM Speideren)
Annan friluftslivsorganisasjon
Norges Naturvernforbund/Natur og ungdom
Bellona, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Verdens naturfond (WWF - Norge)
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Nei

KOR VIKTIG ER FRILUFTSLIV?
22) Nedanfor har vi lista opp ein del forhold som gjeld fritidsvanane våre. For kvart forhold ber vi
deg angi kor viktig det er for deg i di fritid.
Ikkje
viktig

Set eitt kryss for kvar linje

Lite
viktig

Noko
viktig

Viktig

Svært
viktig

a) Vere saman med familie og vener...............................

........

........

........

........

b) Kome meg ut på tur i naturen......................................

........

........

........

........

c) Oppleve kunst og delta i kulturaktivitetar.....................

........

........

........

........

d) Trimme og halde meg i fysisk form..............................

........

........

........

........

e) Få avveksling frå stress og mas i kvardagen..............

........

........

........

........

f) Slappe av heime...........................................................

........

........

........

........

g) Få brukt mine evner og kunnskapar............................

........

........

........

........

h) Oppleve natur og landskap..........................................

........

........

........

........

i) Oppsøkje spanande og utfordrande situasjonar...........

........

........

........

........

23) Har du drive med friluftslivsaktivitetar dei siste 12 månadene?
Ja
Nei Ö Send inn spørjeskjemaet i vedlagde konvolutt

Spørsmål 24-26 er berre for dei som har drive med friluftslivsaktivitetar dei siste 12 månadene.

24) Er friluftsliv den viktigaste fritidsaktiviteten du driv med?
Ja
Å drive med friluftsliv er viktig, men ikkje den viktigaste fritidsaktiviteten eg driv med
Nei, friluftsliv er ikkje spesielt viktig samanlikna med andre fritidsaktivitetar eg driv med

25a) Kva for ein av friluftslivsaktivitetane du driv med på sommaren har mest å seie for deg?

......................................................................................................

25b) Kva for ein av friluftslivsaktivitetane du driv med på vinteren har mest å seie for deg?

......................................................................................................
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26) Nedanfor har vi lista opp ein del forhold som kan vere viktige for om ein driv med friluftsliv.
For kvart forhold ber vi deg angi kor viktig det er for at du driv med friluftsliv.
Ikkje
viktig

Set eitt kryss for kvar linje

Lite
viktig

Noko
viktig

Viktig

Svært
viktig

a) Eg får oppleve fred og ro i naturen........................................

........

........

........

........

b) Eg får mosjon og trening.......................................................

........

........

........

........

c) Eg får vere saman med vener................................................

........

........

........

........

d) Eg lærer å meistre slitsame og utfordrande situasjonar........

........

........

........

........

e) Eg får oppleve plante- og dyreliv...........................................

........

........

........

........

f) Eg får forandring frå daglege rutiner.......................................

........

........

........

........

g) Eg får bruke kroppen allsidig..................................................

........

........

........

........

h) Eg får utvikla ulike evner........................................................

........

........

........

........

i) Eg får høve til å hauste frå naturen.........................................

........

........

........

........

j) Eg får vere saman med familien..............................................

........

........

........

........

k) Eg får søkje utfordringar som kan innebere risiko.................

........

........

........

........

l) Eg får samla nye krefter og overskot.......................................

........

........

........

........

m) Eg får oppleve stordomen i skaparverket.............................

........

........

........

........

n) Eg opplever å ha kontroll over kroppen
(kroppsbeherskelse)..................................................................

........

........

........

........

o) Eg får tid til å tenke over tilværet............................................

........

........

........

........

p) Eg får oppleve fart og spenning.............................................

........

........

........

........

q) Eg får vere saman med andre som har same interesser
som meg.....................................................................................

........

........

........

........

r) Eg får oppleve landskap og stemningar i naturen...................

........

........

........

........

s) Eg kan ta vare på mi eiga helse.............................................

........

........

........

........

t) Eg kjem bort frå stress og mas...............................................

........

........

........

........

u) Eg kan ta meg ut og kjenne at eg blir skikkeleg sliten...........

........

........

........

........

v) Eg får oppleve samhøyr med naturen....................................

........

........

........

........

w) Eg får vere aleine...................................................................

........

........

........

........

x) Eg lærer om naturen...............................................................

........

........

........

........

y) Eg opplever fridom og sjølvstende.........................................

........

........

........

........

z) Eg kjem til stader eg er spesielt glad i....................................

........

........

........

........

Tusen takk for hjelpa!!
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Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkelser

Har du svart på spørreskjemaet om fritid og friluftsliv?
For en tid siden skal du ha fått tilsendt et spørreskjema i forbindelse med Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelse. Vi kan ikke se at vi har mottatt svar fra deg, og kontakter deg derfor nå
på nytt for å be deg sende inn skjemaet. For ordens skyld legger vi ved et nytt skjema. Dersom
du nylig har sendt inn spørreskjemaet, takker vi for hjelpen og ber deg se bort fra dette brevet.
Nå håper vi du finner tid til å svare på det vedlagte spørreskjemaet og returnere det til oss i den
frankerte svarkonvolutten så raskt som mulig. Vi ber deg svare så godt du kan, selv om det på
noen av spørsmålene ikke er mulig å gi helt nøyaktige svar. Det er viktig at vi får svar fra alle,
også de som ikke driver med friluftsliv. Dersom du ikke ønsker å delta, ber vi deg likevel
returnere skjemaet, slik at du unngår å bli purret. Alle som returnerer skjemaet i utfylt stand
innen 19. april er med i trekningen av fem gavekort på kr. 1 000,-.
Vi vil igjen presisere at det er frivillig å delta, at svarene vil bli behandlet konfidensielt, og at alle
ansatte i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Datatilsynet har godkjent undersøkelsen, og alle
opplysninger vil bli behandlet i henhold til lovfestede regler. Opplysninger om hva enkeltpersoner har svart på undersøkelsen vil aldri bli offentliggjort eller gitt videre. Du står fritt til å
trekke deg fra undersøkelsen når som helst.
Dersom du ønsker å vite mer om undersøkelsen, kan du ringe grønt nummer 800 83 028.
På forhånd tusen takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
førstekonsulent
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Saksbehandlar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)
Seksjon for intervjuundersøkingar

Har du svart på spørjeskjemaet om fritid og friluftsliv?
For ei tid sidan skal du ha fått tilsendt et spørjeskjema i samband med Statistisk sentralbyrå si
levekårsundersøking. Vi kan ikkje sjå at vi har fått svar frå deg, og kontaktar deg difor no på ny
for å be deg sende inn skjemaet. For ordens skuld legg vi ved eit nytt skjema. Dersom du nyleg
har sendt inn spørjeskjemaet, takkar vi for hjelpa og bed deg sjå bort frå dette brevet.
No vonar vi du finn tid til å svare på det vedlagde spørjeskjemaet og returnere det til oss i den
frankerte svarkonvolutten så raskt som mogleg. Vi bed deg svare så godt du kan, sjølv om det på
nokre av spørsmåla ikkje er mogleg å gje heilt nøyaktige svar. Det er viktig at vi får svar frå
alle, også dei som ikkje driv med friluftsliv. Dersom du ikkje ønskjer å delta, bed vi deg
likevel returnere skjemaet, slik at du unngår å bli purra. Alle som returnerer skjemaet i utfylt
stand innan 19. april er med i trekkinga av fem gåvekort på kr. 1 000,-.
Vi vil igjen presisere at det er frivillig å delta, at svara vil bli handsama konfidensielt, og at alle
tilsette i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Datatilsynet har godkjent undersøkinga, og alle
opplysningar vil bli handsama etter lovfesta reglar. Opplysningar om kva enkeltpersonar har
svart vil aldri bli offentleggjorte eller gitt vidare. Du står fritt til å trekkje deg frå undersøkinga
når som helst.
Dersom du ønskjer å vite meir om undersøkinga, kan du ringje grønt nummer 800 83 028.
På førehand tusen takk for hjelpa!
Med venleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef

Liva Vågane
førstekonsulent
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