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I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en metodisk dokumentasjon fra
Ferieundersøkelsen 1999. Høsten 1999 foretok SSB en panelundersøkelse om nordmens ferievaner
blant personer som deltok i SSBs ferieundersøkelse i 1986. Seksjon for intervjuundersøkelser (SSB)
stod for undersøkelsen, som ble gjennomført på oppdrag fra Vestlandsforskning. Kontaktperson i
Vestlandsforskning var Jon Teigland.

Ved seksjon for intervjuundersøkelser i SSB var Øyvin Kleven planlegger for prosjektet. Stein Opdahl
var rådgiver. Glenn-Erik Wangen tilrettela utvalget. Grete Korsvoll var intervjukontakt. Rune
Steffensen laget edb-programmet og foretok filetableringen. Ibrahim M. Shaikh sto for pakking og
utsendelse av IO-brev.

I 1968 gjennomførte Statistisk sentralbyrå sin første ferieundersøkelse. Fra 1970 til 1986 ble
ferieundersøkelser gjennomført hvert 4. år. I de senere år har spørsmål om ferie blitt stilt jevnlig i
omnibusundersøkelsen. Panelundersøkelsen i 1999 ble gjennomført fordi Vestlandsforskning, med
midler fra Norges forskningsråd, ønsket å få en bredere analyse av nordmenns ferievaner, med spesielt
vekt på endringer. For å kunne studere endringene benytter vi ett panel. Sentrale målsettinger i denne
undersøkelsen er å analysere hvordan endringer i sosiale forhold, som nye familiemønstre,
velstandsøkning og globalisering påvirker feriemønsteret i befolkningen. Det er ett behov for å få
bedre kunnskaper, om hva nordmenn ønsker å oppleve i feriene sine, slik at feilvurderinger og
feilinvesteringer blir redusert. For at vi skal kunne sammenligne resultatene fra denne undersøkelsen
med tidligere undersøkelser, har vi forsøkt i så stor grad det er mulig å beholde
spørsmålsformuleringen fra tidligere.

I denne publikasjonen legges det ikke frem resultater fra undersøkelsen. Interesserte kan se Jon
Teiglands publikasjoner ���������	
���
�����	��	���������������	(Teigland 2000a) og ������������
���������	
��������������  (Teigland 2000b). SSB har publisert enkelte resultater fra undersøkelsen i
Ukens statistikk nr 24 13. - 16. juni 2000.
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Nøkkeltall Antall Prosent
������ (personer trukket ut til å delta) 2000

������ (døde og personer flyttet til utlandet) 12

������������ 1988 100,0

������� 393 19,8

�
��������� (personer det er oppnådd intervju med) 1595 80,2

�����������
���
: Telefon 1595 100.0

�
�� 
���
: 11. oktober- 5. november

���
��!���: 28 minutter
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Panelutvalget består av 2000 personer som er trukket ut blant dem som svarte i SSBs feriundersøkelse
i 1986. Alle i utvalget er derfor fra 30 år og eldre. Av disse var 12 personer enten døde eller flyttet til
utlandet. Etter at disse er trukket fra består bruttoutvalget (det utvalget vi faktisk forsøker å intervjue)
av 1988 personer.
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Undersøkelsen er gjennomført ved intervju over telefon. Intervjuet inneholdt ikke spørsmål av en
karakter som gjorde det nødvendig å foreta besøksintervju. Spørsmålene er stilt ved EDB-assistert
intervjuing. Det blir gjort nærmere rede for denne teknikken nedenfor.

#�"��
�� 
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Intervjuene ble foretatt i perioden 11. oktober- 5. november. Det var en jevn tilgang av intervjuer
under perioden. Figur 1 viser hvordan svarprosenten utviklet seg i løpet av intervjuperioden. Den
heltrukne grafen viser hvordan svarprosenten av det totale utvalget utviklet seg. Den stiplede grafen
viser svarprosenten blant den delen av utvalget som intervjuerne er ferdige med å behandle.
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Som tidligere nevnt består bruttoutvalget av 1988 personer. Tabell 2 viser antall personer som ble
intervjuet i undersøkelsen etter en rekke kjennetegn. Vi ser av tabellen at vi oppnådde intervju med
1595 personer. I dette kapittelet skal vi avklare hvorvidt disse 1595 personene er representative for
målgruppen.
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 1595 776 819

���
�
Under 45 år 581 296 285
45 - 64 649 311 338
65 år og over 365 169 196

,�����
�
Akershus og Oslo 327 148 179
Hedmark og Oppland 138 66 72
Østlandet ellers 335 162 173
Agder og Rogaland 250 115 135
Vestlandet 294 141 153
Trøndelag 126 72 54
Nord-Norge 125 72 53

��������
Ungdomsskolenivå 309 125 184
Videregående skolenivå 813 425 388
Universitet/høgskolenivå I 200 94 106
Universitet/ høgskolenivå II 258 92 166
Ikke oppgitt 14 5 9

,�������
��
Under 100 000 kr. 327 56 271
100 000 - 199 999 kr. 872 417 455
200 000 - 299 999 kr. 302 221 81
Over 300 000 93 82 11

)������������!
��
�
De personene vi oppnådde intervju med kalles gjerne nettoutvalget. Den andelen som består av
differansen mellom bruttoutvalget og nettoutvalget kalles frafall. Av tabell 3, som gir en oversikt over
de viktigste årsakene til frafall, ser vi at nekting er den klart viktigste årsaken til frafall.
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Frafall i alt 393 100,0 19,7
Ønsker ikke å delta 234 59,7 11,8
Ikke oppnådd kontakt 62 15,8 3,1
Midlertidig fraværende 20 5,1 1,0
Andre grunner til å ikke delta 76 19,4 3,8

Frafall kan føre til skjevhet mellom bruttoutvalget og nettoutvalget når fordelingen av et bestemt
kjennemerke er annerledes blant dem som svarte, enn blant dem som ble forsøkt intervjuet. Skjevhet
innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for målgruppen. Skjevhet i forhold til ett
kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker.
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På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i nettoutvalget og bruttoutvalget for ett eller
flere kjennemerker, ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt for andre kjennemerker.

Vi kan også snakke om utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes i
utvalget enn i populasjonen som undersøkelsen omfatter. Utvalget i ferieundersøkelsen 1999 er trukket
blant dem som svarte i ferieundersøkelsen 1986. Slik utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen,
hvor tilfeldigheter kan føre til at fordelingen av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik
fordelingen i utvalgsplanen som består av nettoutvalget fra 1986.

I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene mellom
nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og utvalgsplanen. Avvikene mellom
bruttoutvalget og utvalgsplanen skyldes tilfeldigheter i trekkingen, og en kan forvente at de personer
som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de som ikke trekkes ut. I
sammenlikninger mellom nettoutvalget og bruttoutvalget har man derimot en risiko for at de personer
som deltar, skiller seg systematisk fra de personene som ikke deltar. Vi skal derfor konsentrere oss om
forskjellen mellom bruttoutvalget og nettoutvalget i den videre analysen.

Tabell 4 viser hvordan kjennemerkene kjønn, alder og landsdel er fordelt i bruttoutvalget, frafallet og
nettoutvalget. Vi ser at frafallet har ført til en viss utvalgsskjevhet med hensyn til alder. Den øverste
alderskategorien er underrepresentert med 2,9 prosent, mens den yngste er overrepresentert med 1,7
prosent. For kjønn og alder er avviket mellom brutto- og nettoutvalg under 1 prosent (med unntak av
landsdelen 'Østlandet ellers' som er underrepresentert med 1,2 prosent) og derved ubetydelig.

Utvalgsskjevhetene vi har funnet for alder er så store at ved analyser av variabler som korrelerer sterkt
med dette kjennemerket kan en vurdere å vekte resultatene for å få mer korrekte estimat for
målgruppen totalt. Samtidig er det grunn til å minne om at vekting reduserer skjevheter bare dersom
det for de personene i en gruppe som har svart er representative for dem som ikke har deltatt. Dersom
dette ikke er en riktig antakelse, vil vekting kunne føre til at resultatene ligger lenger unna
målgruppens sanne verdi enn det som er tilfellet uten vekting. For de andre kjennemerkene er
forskjellene mellom bruttoutvalget og nettoutvalg små og vil i de fleste sammenhenger ikke ha
betydning for resultatet.
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������������ ������� �
���������
����� �//./ �//./ �//./

+!���
Menn 47,8 44,5 48,7
Kvinner 52,2 55,5 51,3

���
�
Under 45 år 34,7 27,5 36,4
45 - 64 39,5 34,9 40,7
65 år og over 25,8 36,7 22,9

,�����
�
Akershus og Oslo 20,7 21,6 20,5
Hedmark og Oppland 9,4 12,5 8,7
Østlandet ellers 22,2 27,0 21,0
Agder og Rogaland 14,7 10,9 15,7
Vestlandet 17,7 14,5 18,4
Trøndelag 7,8 7,4 7,9
Nord-Norge 7,5 6,1 7,8

Tallet på personer 1988 393 1595
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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 trekking, 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 5 viser likevel
tilnærmet størrelse på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. Av
tabell 5 går det fram at usikkerheten minker når antall observasjoner øker, og at usikkerheten øker når
observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.

��	
���0������
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�������������������	�
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� ���
�����
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n:    \ P: 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50

25 4,4 6,1 7,3 8,2 8,8 9,4 9,7 10,0 10,2
50 3,1 4,3 5,1 5,7 6,2 6,5 6,8 7,0 7,1

100 2,2 3,0 3,6 4,0 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0
200 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5
300 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9
500 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2

1000 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
1200 0,6 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
1500 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
1595 0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3

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 5 for å finne konfidensintervaller: Anslaget
på standardavviket til et observert prosenttall på 75 er 1,1 når antall observasjoner er 1595.
Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 75 + 2*1,1. Det vil si at intervallet som strekker
seg fra 72,8 til 77,2 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den tallstørrelsen en ville fått om
hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen. 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.
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Utvalget til ferieundersøkelsen 1999 er et panel på bakgrunn av ferieundersøkelsen 1986. Når en
studerer endringer i panelet over dette tidsrommet blir usikkerheten mindre enn ved sammenlikninger
av to uavhengige utvalg. Tabell 5 skal derfor ikke brukes ved studier av endringer i panel.

)�)������������
�����	
��	
�����
�
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-er. Intervjuerne ringte opp
respondentene, leste opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerte svarene direkte på maskinen.

En fordel med EDB-assistert intervjuing er at en øker mulighetene for å tilpasse spørsmålene i
overensstemmelse med respondentens situasjon og svar på tidligere spørsmål, i forhold til det som er
mulig ved bruk av papirskjema. Videre gir EDB-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.

Alle disse sidene ved EDB-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.

EDB-assistert intervjuing hindrer likevel ikke alle feil. Redusert datakvalitet kan for eksempel være et
resultat av dårlig formulerte spørsmål, eller at det er dårlig samsvar mellom spørsmål og
svaralternativer. I denne undersøkelsen oppstod det en feil under programmeringen som gjorde at noen
intervjuobjekter ble ledet utenfor fire spørsmål. Dette ble rettet opp i ettertid ved å sende ett postalt
skjema til alle disse inetrvjuobjektene.

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 misforståelser av spørsmål. Når det blir spurt om
forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar.

Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt
rapporteres ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp.

Når en har rettet opp feil så langt som 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. Det gjelder særlig hvis feilen er systematisk, det vil si at den
samme feilen gjøres relativt ofte. Tilfeldige feil har forventningen 0, og medfører ikke skjevhet i
estimatene. En tenker seg at feil som ikke er systematiske trekker like mye i hver retning, og at de
derfor har svært liten effekt.
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Statistisk sentralbyrå "Ferieundersøkelse 1999" i �����	����������	���	�	���	���	���� 	���	
Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå [http://www.ssb.no/emner/00/02/20/ferie/]

Teigland, Jon (2000a) ���������	
���
�����	��	����������������	!�	
�����������	
��	��	����������	
��	�����������������	�"#���"""�	$���������	%&���	Sogndal: Vestlandsforskning

Teigland, Jon (2000b) ������������	���������	
��������������	�����	
��	��	����������	��	���'������	��
�����������������	�	���������	
������
���	�"#���"""�	$���������	"&���	Sogndal: 
Vestlandsforskning
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I løpet av de nærmeste ukene vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå kontakte deg i forbindelse
med en ferieundersøkelse. Intervjuundersøkelsen er en del av et større prosjekt som har til hensikt å
kartlegge nordmenns ferievaner, med særlig vekt på endringer over tid. Statistisk sentralbyrå
gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Vestlandsforskning.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 1986, og utvalget til undersøkelsen i
år er trukket blant dem som var med i 1986. ����
�����	�
���
��������	����Det er frivillig å delta,
men for at vi skal få gode resultater, er det viktig at de som er trukket ut blir med.������������
�
������������������������ Det er like viktig å få svar fra alle, uansett om en har vært på ferie i den
siste tiden eller ikke. Svarene vil bli analysert sammen med svarene fra undersøkelsen i 1986, noe
som gir en enestående mulighet til å studere endringer i ferievanene våre. For å gjøre intervjuet
kortere og for å få best mulig utbytte av svarene vi får, vil vi også hente inn enkelte opplysninger om
inntekt og utdanning fra registre som finnes i Statistisk sentralbyrå. Vestlandsforskning får kun
resultatene fra undersøkelsen i form av statistikk fra Statistisk sentralbyrå, og vil aldri kunne føre
opplysningene tilbake til enkeltpersoner.

Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte
regler. ����
���
��������������
�������
�����
������������������
����
����
��������������� Vi vil
aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Man kan når som
helst trekke seg fra undersøkelsen. Den som ringer, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at
vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Ring gratis på tlf.nr. 800 83028 hvis du vil vite mer om undersøkelsen.

Vi håper du vil svare - da teller du med!

Med vennlig hilsen

Svein Longva
adm. direktør Asle Rolland

seksjonssjef
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I løpet av dei næraste vekene vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå kontakte deg i samband med
ei undersøking om ferievanar. Intervjuundersøkinga er ein del av eit større prosjekt som har til
hensikt å kartleggje nordmenns ferievanar, med særleg vekt på endringar over tid. Statistisk
sentralbyrå utfører undersøkinga på oppdrag frå Vestlandsforsking.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte ei tilsvarande undersøking i 1986, og utvalet til undersøkinga i år
er trekt blant dei som var med i 1986. ����
�����	�
���
��������	��� Det er frivillig å delta, men for
at vi skal få gode resultat er det viktig at dei som er trekte ut, blir med.���������������
����������
�������������� Det er like viktig å få svar frå alle, uansett om ein har vore på ferie den siste tida
eller ikkje. Svara vil bli analysert saman med svara frå undersøkinga i 1986, noko som gir eit
eineståande høve til å studere endringane i ferievanane våre. For å gjere intervjuet kortare og for å få
best mogleg utbyte av svara vi får, vil vi òg hente inn enkelte opplysningar om utdanning og inntekt
frå Statistisk sentralbyrå sine register. Vestlandsforsking får berre resultata frå undersøkinga i form
av statistikk frå Statistisk sentralbyrå, og vil aldri kunne føre opplysningane tilbake til
enkeltpersonar.

Undersøkinga er godkjend av Datatilsynet og personopplysningar vil bli handsama etter lovbestemte
reglar. ����
���
���������������
�������
�����
������������������
����
����
����������� Vi vil
aldri offentleggjere eller gje vidare opplysningar om kva den enkelte har svart. Ein kan når som helst
trekke seg frå undersøkinga. Intervjuaren som ringjer deg, kan fortelje deg korleis du får stadfesta at
vedkommande arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Ring oss gratis på tlf.nr. 800 83028 om du vil vite meir om undersøkinga.

Vi håpar du vil svare - då tel du med!

Med venleg helsing

Svein Longva
adm. direktør Asle Rolland

seksjonssjef
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September November Januar Mars Mai Juli
  1  Ti   1  S   1  F  Nyttårsdag   1  M   1  L  Off. Høytidsdag   1To
  2  O   2  L  2. Nyttårsdag   2  Ti   2  S   2F
  3  To   2  M     3  O   3L
  4  F   3  Ti   3  S   4  To   3  M   4S
  5  L   4  O   5  F   4  Ti
  6  S   5  To 9LQWHUHQ�����   6  L   5  O   5M

  6  F   4  M   7  S   6  To   6Ti
  7  M   7  L   5  Ti   7  F   7O
  8  Ti   8  S   6  O   8  M   8  L   8To
  9  O   7  To   9  Ti   9  S   9F
10  To   9  M   8  F 10  O 10L
11  F 10  Ti   9 L 11  To 10  M 11S
12  L 11  O  10 S 12  F 11  Ti
13  S 12  To 13  L 12  O 12M

13  F 11  M 14  S 13  To  Kr. Hmlf. dag 13Ti
14  M 14  L 12  Ti 14  F 14O
15  Ti 15  S 13  O 15  M 15  L 15To
16  O 14  To 16  Ti 16  S 16F
17  To 16  M 15  F 17  O 17L
18  F 17  Ti 16  L 18  To 17  M  Grunnlovsdag 18S
19  L 18  O 17  S 19  F 18  Ti
20  S 19  To 20  L 19  O 19M

20  F 18  M 21  S 20  To 20Ti
21  M 21  L 19  Ti 21  F 21O
22  Ti 22  S 20  O 22  M 22  L 22To
23  O 21  To 23  Ti 23  S 23F
24  To 23  M 22  F 24  O 24L
25  F 24  Ti 23  L 25  To 24  M  Pinsedag 25S
26  L 25  O 24  S 26  F 25  Ti
27  S 26  To 26  O 26M

27  F 25  M 3nVNHQ����� 27  To 27Ti
28  M 28  L 26  Ti 27  L 28  F 28O
29  Ti 29  S 27  O 28  S 29  L 29To
30  O 28  To 30  S 30F

30  M 29  F 29  M 31L
Oktober 30  L 30  Ti 31  M
  1  To Desember 31  S 31  O 
  2  F   1  Ti August
  3  L   2  O Februar April Juni   1  S
  4  S   3  To   1  M   1  To  Skjærtorsdag   1  Ti

  4  F   2  Ti   2  F    Langfredag   2  O   2  M
  5  M   5  L   3  O   3  L   3  To   3  Ti
  6  Ti   6  S   4  To   4  S    Påskedag   4  F   4  O
  7  O   5  F   5  L   5  To
  8  To   7  M   6  L   5  M   2. Påskedag   6  S   6  F
  9  F   8  Ti   7  S   7  L
10  L   9  O 9nUHQ�����   7  M   8  S
11  S 10  To   8  M   6  Ti   8  Ti

11  F   9  Ti   7  O   9  O   9  M
12  M 12  L 10  O   8  To 10  To 10  Ti
13  Ti 13  S 11  To   9  F 11  F 11  O
14  O 12  F 10  L 12  L 12  To
15  To 14  M 13  L 11  S 13  S 13  F
16  F 15  Ti 14  S 14  L
17  L 12  M 14  M 15  S
18  S -XOHQ���������� 15  M 13  Ti 15  Ti

16  O 16  Ti 14  O 16  O 16  M
19  M 17  To 17  O 15  To 17  To 17  Ti
20  Ti 18  F 18  To 16  F 18  F 18  O
21  O 19  L 19  F 17  L 19  L 19  To
22  To 20  S 20  L 18  S 20  S 20  F
23  F 21  S 21  L
24  L 21  M 19  M 21  M 22  S
25  S 22  Ti 22  M 20  Ti 22  Ti

23  O 23  Ti 21  O 23  O 23  M
26  M 24  To  Julaften 24  O 22  To 24  To  St. Hans 24  Ti
27  Ti 25  F    Juledag 25  To 23  F 25  F 25  O  
28  O 26  L    2. Juledag 26  F 24  L 26  L 26  To
29  To 27  S 27  L 25  S 27  S 27  F
30  F 28  S 28  L
31  L 28  M 26  M 28  M 29  S

29  Ti 27  Ti 29  Ti
30  O 28  O 30  O 30  M
31  To  Nyttårsaften 29  To 31  To 31  Ti

30  F
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Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 1968 sin første ferieundersøkelse. Fra 1970 til 1986 ble
ferieundersøkelser gjennomført hvert 4.  år. I de senere år har spørsmål om ferie blitt stilt jevnlig i
omnibusundersøkelsen. Opplysningene som er samlet inn, har dannet et viktig grunnlag for offentlig
reiselivspolitikk. Undersøkelsene har gitt reiselivssektoren kunnskap om nordmenns ferievaner og i
hvilken grad befolkningen har benyttet seg av ulike reiselivstilbud.

I fereundersøkelsene har vi ønsket å kartlegge:
- ferievaner generelt, både reiser i utlandet og i Norge
- ferievaner hos ulike grupper i befolkningen, f.eks. småbarnsfamilier
- hvem som tilbringer ferietiden hjemme og hvorfor
- omfang og typer av kortturer (1-3 netter)
- yrkesaktives ferieordninger og friperioder
- omfanget av friluftsaktiviteter

Ferieundersøkelsen i år gjennomføres fordi Vestlandsforskning, med midler fra Norges forskningsråd,
ønsker å få en bredere analyse av nordmenns ferievaner, med spesielt vekt på endringer. For å kunne
studere endringene benytter vi ett panel. Sentrale målsettinger i denne undersøkelsen, i tillegg til
punktene overfor, er å analysere hvordan endringer i sosiale forhold, som nye familiemønstre,
velstandsøkning og globalisering påvirker feriemønsteret i befolkningen. Det er ett behov for å få
bedre kunnskaper, om hva nordmenn ønsker å oppleve i feriene sine, slik at feilvurderinger og
feilinvesteringer blir redusert. Resultatene av undersøkelsen skal blant annet brukes i en
stortingsmelding om reiselivspolitikk.

For at vi skal kunne sammenligne resultatene fra denne undersøkelsen med tidligere undersøkelser, har
vi forsøkt i så stor grad det er mulig å beholde spørsmålsformuleringen fra tidligere. Mange av
spørsmålene ble utformet i 1970 og formulert for å passe i et papirskjema. Dette kan dessverre
medføre at noen spørsmål i dag virker litt gammeldagse og "tunge".

$��#!�!%!  ���&'%()&

$���(�����

Panelutvalget består av 2000 personer som er trukket ut blant dem som svarte i SSBs feriundersøkelse
i 1986. Alle i utvalget er derfor fra 30 år og eldre.

$�$������2�	���2
���
3��
�
��	��
����

IO skal intervjues på telefon. Intervjuet vil i gjennomsnitt ta litt under 30 minutter. Det er en del filter i
skjemaet så intervjutiden vil som vanlig variere en del.

$�*������2�	����
�	��


Datainnsamlingen foregår i tiden  11. oktober- 5. november. Det er viktig at dere starter med en gang.
De fleste av dere har fortsatt IO igjen på lokalvalgundersøkelsen , derfor må dere samkjøre
undersøkelsene slik at tidsfristen overholdes.
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Det er satt av en og en halv time til lesing av instruks og prøveintervjuing. Godtgjøring påføres av
kontoret.

$���%
�	��
���4�	��3�������	������	���
��

For å få intervjuet kortere kobler vi på IOs utdanning og inntekt i 1998 fra SSBs registere. Svarene på
spørsmålene i 1999-undersøkelsen vil bli sammenlignet med svarene fra 1986-undersøkelsen.

$�5�%��������62	�
�	��

Alle navn, personnummer og adresser vil bli fjernet fra datamaterialet når undersøkelsen er avsluttet,
senest innen 6 måneder.

$������4�
�

Sammen med IO-brevet har IO fått en kalender. Kalenderen må dere be IO finne frem før intervjuet
begynner.

$�7������
���������2
��������	���
��	����
���

På skjermen vil dere få opp en innledningstekst, ett mer utfyllende forslag kan være: :

Mitt navn er XX jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå, er det mulig å få snakke med XX?. Vi har
sendt deg et brev om at du er trukket ut til å delta i en ferieundersøkelse, som utføres på 
oppdrag fra Vestlandsforskning. Har du mottatt det? Og har du mulighet til å svare på 
spørsmålene nå? (- eller passer det kanskje bedre en annen gang?).

Selv om det skulle komme et spørsmål som ikke passer så godt for deg, ber vi deg svare så 
godt du kan. Alle svar du gir blir selvfølgelig behandlet konfidensielt.  Statistisk sentralbyrå 
vil aldri formidle opplysninger som kan vise hva enkeltpersoner har svart, og du kan når som 
helst trekke deg fra undersøkelsen.

Dere kan selvfølgelig lage deres egen vri. Men pass på at meningsinnholdet i hele teksten kommer
med. Husk å få med at IO når som helst kan trekke seg fra undersøkelsen, det er vi er pålagt av
Datatilsynet å opplyse om.

$�������������������

�������������	
��	��	�����������	��������������������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 hvorvidt, og eventuelt hvordan, IO kan nåes på et midlertidig oppholdssted, dersom
andre skal overta IO.

Midlertidige avganger, avgangsårsak 52, skal benyttes hvis IO er bosatt i utlandet i 6 måneder eller
mer. Her vil vi også ha tilleggsopplysninger om varighet, hvorvidt det er permanent osv.
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Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:

�������������������8����
��9���
����	��*�	�����
�:3

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

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

31 - Midlertidig fravær på grunn av skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær på grunn av  ferie e.l.
34 - Finner ikke telefon på IO
35 - IO er ikke å treffe av andre årsaker (spesifiser)
41 - Andre frafallsgrunner.

.������9���
����	��1�	�����
�:3
51 - IO er død
52 - Bosatt i utlandet i minst 6 md.
53 - Bosatt på institusjon

��
���	���9���
����	��$�	�����
�:3
61 - Kjenner IO
62 - Intervjuer har kapasitetsproblemer, er syk eller lignende.
63 - Overføring etter avtale med kontoret

��6��	��
IO som har flyttet skal du selv kontakte på eventuelt nytt telefonnummer. Det er viktig at dere bruker
litt tid på å få tak i ny adresse og telefonnummer. Bruk de vanlige kildene: Opplysningen 180,
folkeregister (ikke Oslo), Posten, SSB sentralt og eventuelt andre kilder dere pleier å bruke.

*����
��	�����
��2��	�
����4�
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����	��������������	���
Vær restriktiv med å bruke kategoriene vet ikke og husker ikke. Folk svarer av og til at de ikke vet
eller ikke husker hvis de ikke vil svare. Gi alltid IO tid til å komme med et annet svar. Når IO likevel
svarer vet ikke eller husker ikke - tast AltGr8.
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Med begrepet "ferietur" menes turer med overnattinger fire dager eller mer. Med begrepet "korte
ferieturer" menes turer med overnattinger mellom en og tre netter. Med begrepet "besøkt i
feriesammenheng" menes att IO har vært innom ett sted for eksempel på en dagstur.

�������
Her skal dere kun registrere når ferieturen startet, ved å plassere den i riktig intervall. Ferieturer som
startet i April men strakte seg inn i Mai skal regnes med i sin helhet.

�����������
Hvis IO har vært på ferietur i Norge må dere få spesifisert hvilke fylke IO har vært i. Hvis IO har vært
i flere fylker skal dere merke av for det fylke som ligger lengst unna IO's bosted. For å få
utenlandskodene må dere trykke Ctrl+End (Ctrl+Home for å komme tilbake). Hvis IO har vært i flere
land skal dere merke av for det landet som ligger lengst unna Norge.

��� ���������� ���
Noen av disse spørsmålene passer ikke nødvendigvis like godt for alle IO. Poengter dette med feks:
�������������	
������������
������	����������������������
�����
��������
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������������
�������
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��������������������������

����������
Med båttur menes feks rundtur, seiltur, dagstur med lystbåt. �������
��, feks Danskebåten eller
Kielfergen.

��
Ferieturer som startet før 1. september 1998 som strekker seg i inn i september skal regnes med i sin
helhet.

��
I de ni første delspørsmålene trenger IO kun å ha vært har vært innom stedet på en dagstur. I det tiende
delspørsmålet (ferietur til storby med minimum fire netter) holder det selvfølgelig ikke å ha vært
innom.

�!
Her skal IO velge det reisemålet IO ønsker sterkest å besøke uansett om hun/han har vært der før.

"##����"#�
Med Øst-Europa menes Albania, Bosnia, Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia
Polen, Romania, Rest-Jugoslavia, Russland, Slovakia, Slovenia, Tjekkia, Ukraina, Ungarn.

"#�#����"#�
Med Mellom-Europa menes Belgia, Nederland, Irland, Luxemburg, Lichtenstein, Storbritannia,
Tyskland, Østerrike, Sveits.

"#�#����"#��
Med Sør-Europa menes Frankrike, Hellas, Italia, Kypros Malta, Portugal, Spania/Kanariøyene,

"#	#����"#��
Andre land ved Middelhavet er Tyrkia, Algeri, Egypt, Libya, Marokko, Tunis,
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"�
Med Syden menes her følgende land: Hellas, Italia, Kypros, Marokko, Portugal/Madeira,
Spania/Kanariøyene, Tyrkia, Tunis,

�"�$%#���"�$%�
Afrika ������Tunis og Marokko, Algerie, Egypt og Libya

"�$
#����"�$
�
Kuwait, Libanon, Irak, Iran, Israel, Saudi-Arabia, Syria, Jordan,

"��
���� "danskebåt" eller såkalt "mini-criuse"

"��
Dette spørsmålet gjelder leid bil. Det vil si kun hvis IO har betalt for å leie bilen.

"�
Med begrepet "korte ferieturer" menes turer med overnattinger mellom en og tre netter. Med begrepet
"ferietur" menes turer med overnattinger fire dager eller mer.

"!$
Rund av til nærmeste hele time

 6��
��	��2
��	��
����	��
��;



Til intervjuerne

Oslo, 18.10.1999
Deres ref.: , Vår ref.: GKO/-
Saksbehandler: Grete Korsvoll
��������	�
�����
������
�������
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����������
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spm 15sps1 (gjelder også 36sps1 og 52 sps1)
Her skal det stå: "Kan du spesifisere hva slags andre overnattingsmåter, som ���������� for?"

spm 15sps2 (gjelder også 36sps2 og 52 sps2)
Her skal det stå: "Kan du spesifisere hva slags andre overnattingsmåter, som ���	

��������� for?"

spm 44a
Her skal det stå �����lengste ferietur

spm 44c
Intervallet her er feil, riktig intervall skal være ��� dager. Hvis IO har vært lenger enn 24 dager borte
noter ned antall dager. Send melding om dette på mail til Grete Korsvoll.

spm 54
Skal stå: "Hvis du ser bort fra det siste året dvs. perioden������������������31 august 1999.

spm 70
IO som er hjemmeværende skal kodes som "hjemmeværende med kontantstøtte/barselspermisjon"  selv
om de ikke motar kontantstøtte/har barsels-permisjon.

spm 92-94
Hvis IO har bodd borte fra oppvekststedet sitt en tid, men nå bor på oppvekststedet sitt igjen, unnlat å
stille spørsmål 92-94. Hopp over spørsmålene med AltGr+9 (nekter), så retter vi det opp sentralt.
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Mitt navn er XX jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå, er det mulig å få snakke med XX? Vi har sendt deg et brev om at du er
trukket ut til å delta i en ferieundersøkelse, som utføres på oppdrag fra Vestlandsforskning. Har du mottatt det? Har du mulighet
til å svare på spørsmålene nå? Statistisk sentralbyrå vil aldri formidle opplysninger som kan vise hva en enkelt person har svart,
og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen.

1 Reiste du bort på ferietur i sommer, dvs. i tiden 1. mai - 31. august? Med ferietur mener vi her alle turer der du reiste 
bort og overnattet borte minst 4 netter. Vanlige helgeturer med overnatting 1-3 netter regner vi ikke som ferieturer.

Ja
Nei ➪ 45

2 Reiste du på en, to, tre eller flere slike ferieturer i sommer, dvs. fra 1. mai - 31. august?
EN
TO
TRE ELLER FLERE

3 Når omtrent startet den lengste ferieturen?
BE IO FØLGE MED PÅ KALENDEREN SOM FULGTE MED IO-BREVET

Mai (April)
1-19 Juni
20-30 Juni
1-9 Juli
10-19 Juli
20-31 Juli
1-9 August
10-19 August
20- 31 August

4 Hvor mange dager varte turen?
(SKRIV ETT TALL MELLOM 1 OG 160)

5a Hvor mange dager av ferieturen tilbrakte du utenlands?
HVIS IO VAR I UTLANDET ALLE DAGER; TRYKK ENTER OG MARKER FOR DETTE I NESTE 
SPØRSMÅL

(SKRIV ETT TALL MELLOM 0 OG 160)

5b TILBRAKTE IO ALLE DAGER AV FERIETUREN UTENLANDS?
JA
NEI

6 Var denne ferieturen en selskapsreise/pakketur?
JA
NEI

7. Hvor reiste du på ferieturen?
HVIS IO HAR VÆRT PÅ FLERE STEDER, OPPGI DET SOM LÅ LENGST FRA HJEMSTEDET

ØSTFOLD
AKERSHUS
OSLO
HEDEMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND

SVERIGE
DANMARK
FINLAND
ISLAND
STORBRITANNIA
IRLAND
FRANKRIKE
NEDERLAND
BELGIA
LUXEMBURG
ØSTERRIKE
SVEITS
ITALIA
SPANIA/KANARIØYENE
PORTUGAL
HELLAS
TYRKIA
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TROMS
FINNMARK
SVALBARD

SKRIV UTENLANDSKODEN:  Ctr+End FOR Å FÅ
RESTEN AV ALTERNATIVENE.
Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE

SØR-EUROPA FOR ØVRIG
POLEN
TSJEKKIA
TYSKLAND
SLOVAKIA
UNGARN
RUSSLAND
ØST-EUROPA FOR ØVRIG
NORD-AFRIKA
AFRIKA ELLERS
USA
CANADA
MELLOM- OG SØR-AMERIKA
JAPAN
ASIA ELLERS
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
ISRAEL
EGYPT
JORDAN
KINA
VERDEN FORØVRIG

8a.  Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?�Vi tenker her bare på personlig reisefølge. 
Ukjente medpassasjerer på selskapsreise/pakketur skal ikke regnes med.

ALENE ➪ 10
SAMMEN MED ANDRE

9a Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var 15 år eller mer, altså født før 1985
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

9b Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  mellom 7-14 år, altså født i tidsrommet 1985-1992
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

9c Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  0-6 år gamle, altså født 1993 eller senere?
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

10. Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?
REGISTRER VIKTIGSTE  (LENGSTE KJØRELENGDE) DERSOM IO HAR BRUKT FLERE 
TRANSPORTMIDLER

BUSS
JERNBANE
BÅT, FERGE  
FLY
DROSJE
PERSONBIL, LEID PERSONBIL
MOTORSYKKEL,
SCOOTER,
MOPED
EGEN FRITIDSBÅT
SYKKEL
GIKK TIL FOTS
ANNET, SPESIFISER ➪ sp10

sp10 SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

11a Nå følger noen spørsmål om hvordan du overnattet på denne (lengste) ferieturen sist sommer.  Overnattet du hos 
slektninger i løpet av denne turen? Vi tenker både på overnatting i slektningers bosted og på deres feriested?

JA
NEI ➪ 15

11b Hvor mange netter
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)
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12. Besøkte du disse slektningene fordi du skulle hjelpe til med praktiske oppgaver som husstell, pleie, 
husbygging, gårdsdrift og lignende?
DERSOM IO HAR BESØKT FLERE SLEKTNINGER I LØPET AV TUREN, GJELDER SPØRSMÅLET DE 
SLEKTNINGENE IO BODDE HOS FLEST NETTER

JA
NEI

14 Benyttet du andre overnattingsformer i løpet av ferieturen?
JA
NEI ➪ 19

15 Hvilke (andre) overnattingsmåter benyttet du og hvor mange netter overnattet du i alt på ulike overnattingssteder?
(SKRIV MAKS 15 SVARKODER)

HOTELL/HOTELL HYTTE . ➪ 15b_1
LEILIGHETS HOTELL, ANDELS HYTTE. ➪ 15b_2
PENSJONAT, GJESTEGIVERI, KRO, TURISTHEIM,
FJELLSTUE, MOTELL, MOTELL HYTTE. ➪ 15b_3
UNGDOMSHERBERGE. ➪ 15b_4
CAMPINGHYTTE. ➪ 15b_5
CAMPINGVOGN/CAMPINGBIL. ➪ 15b_6
TELT. ➪ 15b_7
FRITIDSBÅT. ➪ 15b_8
OFFENTLIG BÅT, FERGE. ➪ 15b_9
EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 15b_10
LÅNT HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 15b_11
LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 15b_12
HOS VENNER/KJENTE. ➪ 15b_13
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
BETALTE FOR SPESIFISER. ➪ 15b_14
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
IKKE BETALTE FOR SPESIFISER. ➪ 15b_15

15b_1 Hvor mange netter overnattet du i alt på hotell/hotell hytte ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_2 Hvor mange netter overnattet du i alt på leilighets hotell, andels hytte ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_3 Hvor mange netter overnattet du i alt på pensjonat, gjestegiveri, kro, turistheim,
fjellstue, motell, motell hytte ➪ 16a

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_4 Hvor mange netter overnattet du i alt på ungdomsherberge ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_5 Hvor mange netter overnattet du i alt på campinghytte ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_6 Hvor mange netter overnattet du i alt på campingvogn/campingbil ➪ 16b
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_7 Hvor mange netter overnattet du i alt på telt ➪ 16b
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_8 Hvor mange netter overnattet du i alt på fritidsbåt ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_9 Hvor mange netter overnattet du i alt på offentlig båt, ferge ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_10 Hvor mange netter overnattet du i alt på egen hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)
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15b_11 Hvor mange netter overnattet du i alt på lånt hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_12 Hvor mange netter overnattet du i alt på leid hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_13 Hvor mange netter overnattet du i alt på hos venner/kjente ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_14 Hvor mange netter overnattet du i alt på andre overnattingsmåter som io 
betalte for spesifiser ➪ 17

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

15b_15 Hvor mange netter overnattet du i alt på andre overnattingsmåter som io 
ikke betalte for spesifiser ➪ 17

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

16a Hvor mange dager under oppholdet hadde du full pensjon?
Alle dager ➪ 19
Noen dager ➪ 19
Ingen dager ➪ 19

16b Hvor mange dager bodde du på campingplass?
Alle dager
Noen dager
Ingen dager

17 Bodde du stort sett fast på samme sted hele denne ferieturen, eller reiste du omkring til flere steder?
STORT SETT ETT OVERNATTINGSSTED   ➪  19
FLERE OVERNATTINGSTEDER (INKLUDERT RUNDREISE) ➪  18

18 Bodde du så mye som 4 netter i sammenheng på minst ett sted i løpet av denne (lengste) ferieturen?
1 JA
2 NEI ➪ 24a

19 Hvor mange ganger har du feriert på dette stedet tidligere? LES OPP HVIS NØDVENDIG
Har ikke feriert der  tidligere
1 gang
2-3 ganger
4-5 ganger
6-9 ganger
10 eller flere ganger

20 Er dette stedet et:
spredtbygd strøk, ➪ 21
et mindre tettsted, (200 - 1 999 innb.) ➪ 22
en liten by med (2 000- 19 000 innbyggere), ➪ 23
en større by, (20 000 - 99 999 innb) ➪ 23
eller en stor - by med over 100 000 innbyggere? ➪ 23

21 Hvor mange fast bosatte vil du anta at det er innenfor en kilometer fra det stedet hvor du overnattet? Er det:
Ingen
1 - 9
10 - 100
Flere enn 100
VET IKKE
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22. Er det mer enn 1 kilometer til nærmeste hytte, fritidshus eller campinghytte?
JA
NEI
VET IKKE

23. Hvor mange overnattingsbedrifter vil du anta at det er innenfor 1 kilometers avstand fra stedet (hovedstedet) hvor du 
overnattet? Med overnattingsbedrift mener vi steder hvor man betaler for å overnatte, f.eks. hoteller, turistheimer, 
ungdomsherberger, campingplasser o.l.  Regn også med den overnattingsbedriften hvor du eventuelt bodde selv.  Var 
det:

Ingen,
1,
2-3,
4-9,
10 eller flere?

TIL ALLE SOM VAR PÅ SOMMERFERIETUR 1999.

24a. Nå følger noen spørsmål om hva dagene på den lengste ferieturen ble brukt til. Omtrent hvor mange dager har du i 
løpet av ferieturen hvilt, slappet av hele dagen

             HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24c Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
deltatt i noen form for sommerleir, kursvirksomhet, ferieskole og lignende?

            HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24d Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
 besøkt en festival (innen musikk, film, teater o.l)
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24e Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
 besøkt museer

 HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24f Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
 besøkt dyrepark, folkepark, lekepark, badeland eller annen temapark
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?
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24g Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
gått i butikker utenom innkjøp av dagligvarer?
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24h Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
vært på restaurant, dans eller andre fornøyelser
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24i Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
gått tur i skog og mark
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24j Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
gått tur i fjellet
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24k Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
vært på båttur, seilturer
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24l Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
badet utendørs, tatt solbad
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

24m Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen...
fisket?
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?
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Nest lengste feretur

25 Nå følger noen spørsmål om den nest lengste ferieturen du foretok  i perioden mai-august.
Når omtrent startet den nest lengste ferieturen?
BE  IO FØLGE MED PÅ KALENDEREN SOM FULGTE MED IO-BREVET

Mai (April)
1-19 Juni
20-30 Juni
1-9 Juli
10-19 Juli
20-31 Juli
1-9 August
10-19 August
20- 31 August

25b Hvor mange dager varte turen
(SKRIV ETT TALL MELLOM 1 OG 160)

26a Hvor mange dager av ferieturen tilbrakte du utenlands?
HVIS IO VAR I UTLANDET ALLE DAGER; TRYKK ENTER OG MARKER FOR DETTE I NESTE 
SPØRSMÅL

26b TILBRAKTE IO ALLE DAGER AV FERIETUREN UTENLANDS?
JA
NEI

27 Var denne ferieturen en selskapsreise/pakketur?
JA
NEI

28. Hvor reiste du hen på ferieturen?
HVIS IO HAR VÆRT PÅ FLERE STEDER, OPPGI DET SOM LÅ LENGST FRA HJEMSTEDET

ØSTFOLD
AKERSHUS
OSLO
HEDEMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK
SVALBARD

SKRIV UTENLANDSKODEN:  Ctr+End FOR Å FÅ
RESTEN AV ALTERNATIVENE.
Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE

SVERIGE
DANMARK
FINLAND
ISLAND
STORBRITANNIA
IRLAND
FRANKRIKE
NEDERLAND
BELGIA
LUXEMBURG
ØSTERRIKE
SVEITS
ITALIA
SPANIA/KANARIØYENE
PORTUGAL
HELLAS
TYRKIA
SØR-EUROPA FOR ØVRIG
POLEN
TSJEKKIA
TYSKLAND
SLOVAKIA
UNGARN
RUSSLAND
ØST-EUROPA FOR ØVRIG
NORD-AFRIKA
AFRIKA ELLERS
USA
CANADA
MELLOM- OG SØR-AMERIKA
JAPAN
ASIA ELLERS
AUSTRALIA
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NEW ZEALAND
ISRAEL
EGYPT
JORDAN
KINA
VERDEN FORØVRIG

29a.  Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?�Vi tenker her bare på personlig reisefølge. 
Ukjente medpassasjerer på selskapsreise/pakketur skal ikke regnes med.

ALENE ➪ 31
SAMMEN MED ANDRE

30a Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var 15 år eller mer, altså født før 1985
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

30b Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  mellom 7-14 år, altså født i tidsrommet 1985-1992
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

30c Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  0-6 år gamle, altså født 1993 eller senere?
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

31 Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?
REGISTRER VIKTIGSTE  (LENGSTE KJØRELENGDE) DERSOM IO HAR BRUKT FLERE 
TRANSPORTMIDLER

BUSS
JERNBANE
BÅT, FERGE  
FLY
DROSJE
PERSONBIL, LEID PERSONBIL
MOTORSYKKEL, SCOOTER, MOPED
EGEN FRITIDSBÅT
SYKKEL
GIKK TIL FOTS
ANNET, SPESIFISER

32a Nå følger noen spørsmål om hvordan du overnattet på denne (nestlengste) ferieturen sist sommer.
Overnattet du hos slektninger i løpet av denne turen? Vi tenker både på overnatting i slektningers bosted og på deres
feriested?

JA
NEI ➪ 36

32b Hvor mange netter
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

33 Besøkte du disse slektningene fordi du skulle hjelpe til med praktiske oppgaver som husstell, pleie, 
husbygging, gårdsdrift og lignende?
DERSOM IO HAR BESØKT FLERE SLEKTNINGER I LØPET AV TUREN, GJELDER SPØRSMÅLET DE 
SLEKTNINGENE IO BODDE HOS FLEST NETTER

JA
NEI

35 Benyttet du andre overnattingsformer i løpet av ferieturen?
JA
NEI ➪ 38
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36 Hvilke (andre) overnattingsmåter benyttet du og hvor mange netter overnattet du i alt på ulike overnattingssteder?
(SKRIV MAKS 15 SVARKODER)

HOTELL/HOTELL HYTTE . ➪ 36b_1
LEILIGHETS HOTELL, ANDELS HYTTE. ➪ 36b_2
PENSJONAT, GJESTEGIVERI, KRO, TURISTHEIM,
FJELLSTUE, MOTELL, MOTELL HYTTE. ➪ 36b_3
UNGDOMSHERBERGE. ➪ 36b_4
CAMPINGHYTTE. ➪ 36b_5
CAMPINGVOGN/CAMPINGBIL. ➪ 36b_6
TELT. ➪ 36b_7
FRITIDSBÅT. ➪ 36b_8
OFFENTLIG BÅT, FERGE. ➪ 36b_9
EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 36b_10
LÅNT HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 36b_11
LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG. ➪ 36b_12
HOS VENNER/KJENTE. ➪ 36b_13
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
BETALTE FOR SPESIFISER. ➪ 36b_14
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
IKKE BETALTE FOR SPESIFISER. ➪ 36b_15

36b_1 Hvor mange netter overnattet du i alt på hotell/hotell hytte ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_2 Hvor mange netter overnattet du i alt på leilighets hotell, andels hytte ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_3 Hvor mange netter overnattet du i alt på pensjonat, gjestegiveri, kro, turistheim,
fjellstue, motell, motell hytte ➪ 16a

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_4 Hvor mange netter overnattet du i alt på ungdomsherberge ➪ 16a
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_5 Hvor mange netter overnattet du i alt på campinghytte ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_6 Hvor mange netter overnattet du i alt på campingvogn/campingbil ➪ 16b
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_7 Hvor mange netter overnattet du i alt på telt ➪ 16b
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_8 Hvor mange netter overnattet du i alt på fritidsbåt ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_9 Hvor mange netter overnattet du i alt på offentlig båt, ferge ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_10 Hvor mange netter overnattet du i alt på egen hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_11 Hvor mange netter overnattet du i alt på lånt hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_12 Hvor mange netter overnattet du i alt på leid hytte/fritidsbolig ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_13 Hvor mange netter overnattet du i alt på hos venner/kjente ➪ 17
(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)
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36b_14 Hvor mange netter overnattet du i alt på andre overnattingsmåter som io 
betalte for spesifiser ➪ 17

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36b_15 Hvor mange netter overnattet du i alt på andre overnattingsmåter som io 
ikke betalte for spesifiser ➪ 17

(SKRIV ET TALL FRA 1 TIL 160)

36c Hvor mange dager under oppholdet hadde du full pensjon?
Alle dager ➪ 39
Noen dager ➪ 39
Ingen dager ➪ 39

36d Hvor mange dager bodde du på campingplass?
Alle dager
Noen dager
Ingen dager

37 Bodde du stort sett fast på samme sted hele denne ferieturen, eller reiste du omkring til flere steder?
STORT SETT ETT OVERNATTINGSSTED ➪ 39   
FLERE OVERNATTINGSTEDER (INKLUDERT RUNDREISE)

38 Bodde du så mye som 4 netter i sammenheng på minst ett sted i løpet av denne (lengste) ferieturen?
JA
NEI ➪ 44a

39 Hvor mange ganger har du feriert på dette stedet tidligere? LES OPP HVIS NØDVENDIG
Har ikke feriert der  tidligere
1 gang
2-3 ganger
4-5 ganger
6-9 ganger
10 eller flere ganger

40 Er dette stedet et:
spredtbygd strøk, ➪ 41
et mindre tettsted, (200 - 1 999 innb.) ➪ 42
en liten by med (2 000- 19 999 innbyggere), ➪ 43
en større by, (20 000 - 99 999 innb) ➪ 43
eller en storby med over 100 000 innbyggere? ➪ 43

41 Hvor mange fast bosatte vil du anta at det er innenfor en kilometer fra det stedet hvor du overnattet? LES OPP HVIS 
NØDVENDIG

Ingen
1 - 9
10 - 100
Flere enn 100
Vet ikke

42 Er det mer enn 1 kilometer til nærmeste hytte, fritidshus eller campinghytte?
JA
NEI
VET IKKE

43 Hvor mange overnattingsbedrifter vil du anta at det er innenfor 1 kilometers avstand fra stedet (hovedstedet) hvor 
du overnattet? Med overnattingsbedrift mener vi steder hvor man betaler for å overnatte, f.eks. hoteller, turistheimer, 
ungdomsherberger, campingplasser o.l.  Regn også med den overnattingsbedriften hvor du eventuelt bodde selv.  Var 
det:

Ingen,
1,
2-3,
4-9,
10 eller flere?



11

Spørsmål 44a-44m stilles kun til personer som har vært på to eller flere sommerferier. Andre går til spørsmål 45

44a. Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen hvilt, slappet av hele dagen
             HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44c Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen deltatt i noen form for sommerleir, kursvirksomhet, ferieskole og
lignende?          HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44d Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen besøkt en festival (innen musikk, film, teater o.l)
HVIS NØDVENDIG LES OPP:

 Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44e Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen besøkt museer?
  HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44f Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen besøkt dyrepark, folkepark, lekepark, badeland eller annen 
temapark? HVIS NØDVENDIG LES OPP:

Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44g Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen gått i butikker, utenom dagligvarer?
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44h Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen vært på restaurant, dans eller andre fornøyelser
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?
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44i Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen gått tur i skog og mark
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44j Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen gått tur i fjellet
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44k Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen  vært på båttur,seilturer?
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44l Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen badet utendørs, tatt solbad
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

44m Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen fisket
HVIS NØDVENDIG LES OPP:
Ingen,
1-2 dager,
3-4 dager,
5-6 dager,
7-9 dager,
10 eller flere?

 

45 Så noen spørsmål om ferieturer tidligere dette året og i fjor høst, dvs. i tiden 1. september 1998 - 30 april 1999.
Reiste du på ferietur, med overnatting borte minst 4 netter i sammenheng:

I fjor høst, i perioden 1.september  - 15. desember. HVIS JA ➪ 45a
i julen, i perioden 16 desember - 3 januar HVIS JA ➪ 45b
i vinter, i perioden 4 januar - 26 mars HVIS JA ➪ 45c
i påsken, i perioden 27. mars - 5 april HVIS JA ➪ 45d
i vår, i perioden 6.- 30 april HVIS JA ➪ 45e
eller var du ikke på ferietur med 4 overnattinger i dette tidsrommet   ➪ 53

45a Hvor mange dager var du på ferietur?
(SKRIV TALL MELLOM 1-24)

45aUT Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
(SKRIV TALL MELLOM 1-24)

45b Hvor mange dager var du på ferietur?
(SKRIV TALL MELLOM 1-10)

45bUT Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
(SKRIV TALL MELLOM 1-10)
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45c Hvor mange dager var du på ferietur?
(SKRIV TALL MELLOM 1-82)

45cUT Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
(SKRIV TALL MELLOM 1-82)

45d Hvor mange dager var du på ferietur?
(SKRIV TALL MELLOM 1-13)

45dUT Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
(SKRIV TALL MELLOM 1-13)

45e Hvor mange dager var du på ferietur?
(SKRIV TALL MELLOM 1-116)

45eUT Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
(SKRIV TALL MELLOM 1-116)

46 Nå følger noen spørsmål om den lengste ferieturen du var på i perioden 1. September 1998 - 30. April 1999.
Når omtrent startet denne ferieturen?

ANGI DATO

47 Var denne ferieturen en selskapsreise/pakketur?
JA
NEI

48 Hvor reiste du hen på turen?
Hvis IO har vært på flere steder, oppgi det som lå lengst fra hjemstedet

ØSTFOLD
AKERSHUS
OSLO
HEDEMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK
SVALBARD

SKRIV UTENLANDSKODEN:  Ctr+End FOR Å FÅ
RESTEN AV ALTERNATIVENE.
Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE

SVERIGE
DANMARK
FINLAND
ISLAND
STORBRITANNIA
IRLAND
FRANKRIKE
NEDERLAND
BELGIA
LUXEMBURG
ØSTERRIKE
SVEITS
ITALIA
SPANIA/KANARIØYENE
PORTUGAL
HELLAS
TYRKIA
SØR-EUROPA FOR ØVRIG
POLEN
TSJEKKIA
TYSKLAND
SLOVAKIA
UNGARN
RUSSLAND
ØST-EUROPA FOR ØVRIG
NORD-AFRIKA
AFRIKA ELLERS
USA
CANADA
MELLOM- OG SØR-AMERIKA
JAPAN
ASIA ELLERS
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
ISRAEL
EGYPT
JORDAN
KINA
VERDEN FORØVRIG
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49a.  Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?�Vi tenker her bare på personlig reisefølge. Ukjente 
medpassasjerer på selskapsreise/pakketur skal ikke regnes med.

ALENE ➪ 51

50a Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var 15 år eller mer, altså født før 1985
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

50b Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  mellom 7-14 år, altså født i tidsrommet 1985-1992
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

50c Hvor mange, i ditt personlig reisefølge, medregnet deg selv, var  0-6 år gamle, altså født 1993 eller senere?
(SKRIV ET TALL FRA 0 TIL 997)

51 Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?
REGISTRER VIKTIGSTE  (LENGSTE KJØRELENGDE) DERSOM IO HAR BRUKT FLERE 
TRANSPORTMIDLER

BUSS
JERNBANE
BÅT, FERGE  
FLY
DROSJE
PERSONBIL, LEID PERSONBIL
MOTORSYKKEL, SCOOTER, MOPED
EGEN FRITIDSBÅT
SYKKEL
GIKK TIL FOTS
ANNET, SPESIFISER

52 Hva var den viktigste overnattingsmåten på denne ferieturen? �
REGISTRER KUN EN OVERNATTINGSMÅTE  

HOTELL/HOTELL HYTTE
LEILIGHETS HOTELL, ANDELS HYTTE
PENSJONAT, GJESTEGIVERI, KRO, TURISTHEIM, FJELLSTUE,
MOTELL, MOTELL HYTTE
UNGDOMSHERBERGE
CAMPINGHYTTE
CAMPINGVOGN/CAMPINGBIL
TELT
FRITIDSBÅT
OFFENTLIG BÅT, FERGE
EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG
LÅNT HYTTE/FRITIDSBOLIG
LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG
HOS SLEKT/VENNER
HOS VENNER/KJENTE
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
BETALTE FOR SPESIFISER
ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO 
IKKE BETALTE FOR SPESIFISER

����������������������������������������� !��"

53a Det er ulike grunner til at man ikke reiser bort på ferie. Noen trives best hjemme og noen har kanskje ikke anledning til 
å reise bort. Vi skal nå nevne opp en rekke forhold , og er interessert i å vite hvorvidt dette forholdet hadde betydning 
eller ikke hadde betydning for at du ikke dro på ferietur .
En grunn kan være at man liker best å være hjemme når  man har ferie. Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde 
det ikke betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 overnattinger i tiden 1. september 1998- 31 august 
1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING
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53b Hva med følgende grunner...
det er vanskelig å komme bort fra arbeidet
Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde det ikke betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 
overnattinger i tiden 1.september 1998- 31 august 1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING

53c hadde ikke råd til å reise på ferietur
Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde det ikke betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 
overnattinger i tiden 1. september 1998- 31 august 1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING

53d var syk, hadde dårlig helse
Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde det ikke betydning, for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 
overnattinger i tiden 1. september 1998- 31 august 1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING

53e måtte passe/stelle gamle eller syke
Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde det ikke betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 
overnattinger i tiden 1. september 1998- 31 august 1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING

53f arbeidet hjemme på egen tomt, hus, leilighet og lignende, tok annet arbeide (ikke omsorgsoppgaver)
Vil du si at dette hadde betydning, eller hadde det ikke betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 
overnattinger i tiden 1. september 1998- 31 august 1999�

HADDE BETYDNING
INGEN BETYDNING
INGEN MENING

54 Hvis du ser bort fra det siste året, dvs. perioden 1. september 1988- 31 august 1999. Når var du da på ferietur siste 
gang? Regn bare med turer med minst 4 overnattinger

FOR CA. 1-2 ÅR SIDEN
FOR CA. 3-4 ÅR SIDEN
FOR CA. 5-9 ÅR SIDEN
FOR CA. 10-14 ÅR SIDEN
15 ÅR ELLER MER
HAR ALDRI VÆRT PÅ FERIETUR MED MINST 4 OVERNATTINGER BORTE 
SAMMENHENGENDE ➪ 65
VET IKKE
HUSKER IKKE

�����#$�

57 Har du noen gang i feriesammenheng besøkt følgende reisemål...
 Svalbard?   

Nordkapp? 
Lofoten?
Sognefjorden eller Hardanger?
Sørlandets skjærgård
Nasjonalparken i Jotunheimen, Rondane eller Hardangervidda?
Dyreparken i Kristiansand, Hunderfossen familiepark ved Lillehammer
eller Badeland i Bø i Telemark?
Vinterferie i Hemsedal, Trysilfjell, Geilo, Lillehammer/Hafjell eller Oppdal?
Reist med Hurtigruta
Storbyferie i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø med minst 4 overnattinger 
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58a Har du besøkt Svalbard en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58b Har du besøkt Nordkapp en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58c Har du besøkt Lofoten en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58d Har du besøkt Sognefjorden eller Hardanger en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58e Har du besøkt Sørlandets skjærgård en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58f Har du besøkt Nasjonalparken i Jotunheimen, Rondane eller Hardangervidda, en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

58g Har du besøkt enten dyreparken i Kristiansand, Hunderfossen familiepark ved Lillehammer eller Badeland i 
Bø i Telemark en eller flere ganger?

EN GANG
FLERE GANGER

58h Har du vært på vinterferie i enten Hemsedal, Trysilfjell, Geilo, Lillehammer/Hafjell eller Oppdal en eller 
flere ganger?

EN GANG
FLERE GANGER

58g Har du reist med Hurtigruta (hele eller deler av turen) en eller flere ganger?
EN GANG
FLERE GANGER

59 Hvis du kunne velge fritt ��� av disse reisemålene hvilket ville du prioritert å besøke (eventuelt om igjen)?
LES OPP:

Svalbard
Nordkapp
Lofoten
Sognefjorden eller Hardanger

 Sørlandets skjærgård
Nasjonalparken i jotunheimen, rondane eller hardangervidda
Dyreparken i Kristiansand, Hunderfossen familiepark ved Lillehammer eller Badeland i Bø 
i Telemark
Vinterferie i Hemsedal, Trysilfjell, Geilo, Lillehammer/Hafjell eller Oppdal
Reise med Hurtigruta (hele eller deler av turen)

61a1 Har du noensinne vært på ferietur i enten Danmark, Finland Island eller Sverige ? :
JA
NEI ➪ 61f1

61a2 Har du vært på ferietur i enten Danmark, Finland Island eller Sverige i løpet av de siste 5 årene? :
JA
NEI

61f 1 Har du noensinne vært på ferietur til et land i Øst-Europa, inkludert det tidligere Jugoslavia? :
JA   
NEI ➪61g1

61f2 Har du vært på ferietur til et land i Øst-Europa, inkludert det tidligere Jugoslavia i løpet av de siste 5 årene?
JA   
NEI
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61g 1 Har du noensinne vært på ferietur til et land i Mellom-Europa, inkludert Storbritannia og Benelux-landene ? :
JA   
NEI ➪61h1

61g2 Har du vært på ferietur til et land i Mellom-Europa inkludert Storbritannia og Benelux-landene i løpet av de siste 5 
årene?

JA   
NEI

61h1 Har du noen gang vært på ferietur til et land i Sør-Europa?
JA   
NEI ➪ 61i1

61h2 Har du vært på ferietur til et land i Sør-Europa i løpet av de siste 5 årene?
JA   
NEI

61i1 Har du noen gang vært på ferietur til andre land ved Middelhavet, dvs. Tyrkia og Nord-Afrika?
JA   
NEI

61i2 Har du vært på ferietur til andre land ved Middelhavet i løpet av de siste 5 årene?
JA   
NEI

Spørsmål 62-63b stilles bare til personer som har feriert i Sør-Europa og middelhavsland
62 Hvor mange ganger har du vært i Syden til sammen, det vi si land i eller ved Middelhavet og Kanariøyene (LES OPP 

HVIS NØDVENDIG)
1-2 GANGER
3-4 GANGER
5-9 GANGER
10-19 GANGER
20 GANGER ELLER MER

63a Har du noen gang vært på ferietur utenfor Europa
JA
NEI ➪ 64 

63b Hvilket av følgende område har du noensinne besøkt? de siste fem år eller tidligere:
USA og Canada HVIS JA ➪ 63b1
Land i Mellom- og Sør-Amerika  HVIS JA ➪ 63b2
Afrika sør for middelshavslandene HVIS JA ➪ 63b3
Land i Midt-Østen utenom Tyrkia HVIS JA ➪ 63b4
Land Asia utenom Midt-Østen HVIS JA ➪ 63b5
Australia, New Zealand eller andre land i stillehavet HVIS JA ➪ 63b6

63b1 Har du vært i USA og Canada de siste fem årene?
JA
NEI

63b2 Har du vært i land i Mellom- og Sør-Amerika de siste fem årene?
JA
NEI

63b3 Har du vært i Afrika sør for middelshavslandene de siste fem årene?
JA
NEI

63b4 Har du vært i Land i Midt-Østen utenom Tyrkia de siste fem årene?
JA
NEI

63b5 Har du vært i Asia forøvrig (Ikke Midt-Østen) de siste fem årene?
JA
NEI



18

63b6 Har du vært i Australia, New Zealand eller andre land i stillehavet de siste fem årene?
JA
NEI

Spørsmål 64a-64g stilles bare til personer som har feriert utenfor de nordiske land

64a Hvor mange ganger har du vært på rundtur med buss (pakketur) utenfor norden
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64b Hvor mange ganger har du vært på rundtur i Europa med jernbane (interrrail)
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64c Hvor mange ganger har du vært på storby-ferie (London, Paris, Roma og liknende)
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64d Hvor mange ganger har du vært på skiferie i alpene?
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64e Hvor mange ganger har du vært på flerdagerstur med cruiseskip (ikke ferge)?
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64f Hvor mange ganger har du vært på flerdagers sykkel- eller fottur utenfor de nordiske land
1
2-4
5 eller flere
Aldri

64g Hvor mange ganger har du leid bil utenfor de nordiske land og kjørt flerdagers rundturer på egen hånd 
1
2-4
5 eller flere
Aldri

�%�&&����
65 Spørsmålene hittil har vært om ferieturer med minst 4 overnattinger. Nå følger noen spørsmål om turer med overnatting

utenfor hjemmet med varighet mellom 1 til 3 netter. Spørsmålene gjelder både helgeturer og turer utenom helger.  
Reiste du på noen korte ferieturer med 1-3 overnattinger her i Norge i løpet av perioden 1.september 1998 til 31 august 
1999?

JA
NEI ➪ 67

66 Hvor mange av disse kortturene foretok du:
høsten 1998 (September - Desember 1998) ➪ ANTALL
vinter 1999 (Januar - April) ➪ ANTALL 
Mai 1999 ➪ ANTALL
Juni 1999 ➪ ANTALL
Juli 1999 ➪ ANTALL
August 1999  ➪ ANTALL
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67 Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger utenfor Norge i løpet av perioden 1.september 1998 til 31 august 
1999?

JA
NEI ➪ 69

68 Hvor mange av disse kortturene foretok du i:
Sverige ➪ ANTALL
Danmark ➪ ANTALL
Finland ➪ ANTALL
Andre land ➪ ANTALL

'�
�

69a Nå følger noen spørsmål om yrke eller annen hovedbeskjeftigelse du  har.
Har du vanligvis minst 10 timer eller mer med inntekstgivende arbeide pr. uke?
Som inntektsgivende arbeide regner vi også arbeide som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning
og i familiebedrift ellers.

JA 
NEI ➪ 70a

HVIS IO HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FØR OPP ET ANSLAG FOR 
GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE, FOR EKSEMPEL OVER EN VANLIG 4 -UKERS PERIODE.

69b  Hvor mange timer pr. uke arbeider du nå vanligvis i alt i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke. Regn også med betalte 
overtidstimer og ekstrarbeide hjemme i forbindelse med arbeidet?

ANTALL TIMER PR. UKE ➪ 72

TIL DEM SOM IKKE ER YRKESAKTIVE (OG VANLIGVIS HAR MINDRE ENN 10 TIMERS INNTEKTGIVENDE ARBEIDE).

70a Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
mottar alderspensjon
mottar etterlattepensjon
mottar uførepensjon
er hjemmeværende med kontantstøtte/barselpermisjon
går på skole eller studerer
er arbeidsledig

71 Hvor lenge har du hatt pensjon, trygd, studert eller vært arbeidsledig? LES OPP HVIS NØDVENDIG
under ett år, eller
1-2 år, eller
3-4 år, eller
5-9 år, eller
10-14 år, eller
15 år eller mer

➪ 82

TIL DE SOM VANLIGVIS ARBEIDER 10 TIMER ELLER MER

72 De følgende spørsmål gjelder ditt hovedyrke. er den virksomheten du arbeider i:
et personlig eid firma
aksjeselskap, organisasjon
kommunal virksomhet
fylkeskommunal virksomhet
statlig virksomhet

73     Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten:
jordbruk, skogbruk
fiske, fangst
håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg
handel, bank, forsikring
privat tjenesteyting, for eksempel hotell, restaurant, frisør, rengjøring
luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon
offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
undervisning, forskning
offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
annen næring…………hvilken da?
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sp73 SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

74 Arbeider du i hovedyrket ditt som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
Selvstendig
Ansatt ➪ 76
Familiemedlem

75 Hvor mange ukers ferie tok du ut i tiden 1.september 1998- 31 august 1999?
ANTALL UKER
SPM. PASSER IKKE IO'S ARBEIDSSITUASJON/
IO HAR BARE ARBEIDET DELER AV PERIODEN

76 Har du fri fra arbeidet på lørdager, hver lørdag, annen hver lørdag, mindre enn annen hver lørdag eller har du ikke 
lørdagsfri i det hele tatt

fri hver lørdag
fri annen hver lørdag
fri mindre enn annen hver lørdag
har ikke fri på lørdager
annen ordning, spesifiser

sp76 SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

77 Er arbeidstidsordningen din slik at du på grunn av turnusarbeide, skiftarbeide, deltidsarbeide eller andre forhold 
vanligvis har sammenhengende fri fra arbeidet 4 dager eller mer minst en gang i måneden? Regn med frilørdager og 
søndager

JA
NEI

78 Hvilken ferieordning blir praktisert på ditt arbeidssted? Kan du velge fritt eller følger tidspunktet: felles 
ferieordning, skoleferiene, fellesferie, turnusordning, regulert av sesongarbeide eller på annen måte?

VELGE FRITT
FØLGER SKOLEFERIENE
FØLGER FELLESFERIEN
TURNUSORDNING
REGULERT AV SESONGARBEIDE
ANNET, SPESIFISER

sp78 SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

79 Vanligvis har arbeidstakere 4 ukers ferie med lønn per år, pluss en ekstra "gro-dag", men noen har mer og andre 
kanskje mindre. Arbeidstakere over 60 år har lovfestet rett til 5 ferieuker i året. Hvor mange ferieuker med lønn 
har du vanligvis rett til i ditt arbeide?

4 UKER
5 UKER
6 UKER ELLER MER
UREGELMESSIG, SESONGARBEIDE
ANNET, SPESIFISER

sp79 SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

��(���&�&��

82 Hva er din sivilstatus? Er du...
 gift eller registrert partner, ➪ 84

samboende ➪ 84
enke/enkemann ➪ 83c
separert ➪ 83d
skilt ➪ 83d
tidligere registrert partner ➪ 83d
lever ikke i noe fast parforhold? ➪ 83e
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83c Hvor lenge har du vært enke/enkemann? LES OPP HVIS NØDVENDIG
under 1 år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15 år eller mer

➪ 84

83d Hvor lenge har du vært separert eller skilt fra ektefelle/partner? LES OPP HVIS NØDVENDIG
under 1 år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15 år eller mer

➪ 84

83e Har du noen gang vært gift eller levd fast sammen med en mann/kvinne uten å være formelt gift?
JA
NEI

)���

84 Har du barn eller barnebarn under 15 år som du ikke bor sammen med til daglig?
JA 
NEI ➪ 88

85a Er dette barn eller barnebarn?
BARN ➪ 85b
BARNEBARN ➪ 85d

85b Hvor mange barn har du som du ikke bor sammen med til daglig?
ANTALL BARN

85c Hvor gammel er det yngste barnet?
ANTALL ÅR

85d Hvor mange barnebarn har du som du ikke bor sammen med til daglig?
ANTALL BARN

85e Hvor gammel er det yngste barnebarnet?
ANTALL ÅR

Spørsmål 86a-87b stilles kun til personer som har egne barn/barnebarn under 15 år, og som ikke bor sammen med dem til daglig.
Andre går til spørsmål 88

86a Var du på ferietur med barnebarn eller egne "borteboende" barn nå i sommer?
JA
NEI ➪ 87a

86b Var dette en av de ferieturene du har gitt opplysninger om tidligere i intervjuet
JA
NEI ➪ 87a

86c Var det...
lengste sommerferietur, eller
nest lengste sommerferietur

87a Hadde du sist sommer "borteboende" barn og/eller barnebarn på feriebesøk på ditt bosted eller feriested?
JA
NEI

87b Har du vært på ferietur med bortboende barn og/eller barnebarn sist...
 vinter

i fjor høst
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88 Hva slags hustype bor du/dere i?
Våningshus i tilknytning til gårdsdrift ➪ 89
Frittliggende enebolig

' Hus i rekke, kjede, atrium, terrasse
Vertikalt delt tomansbolig
Horisontalt delt tomansbolig
Annet byggverk med mindre enn 3 etasjer
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer ➪ 89
Forettningsbygg, verkstedsbygg el ➪ 89
Bygg for felleshusholdning, dvs. hotell, pensjonat, aldershjem
Barnehjem, sykehus, militærforlegning eller liknende  

90a Hvor lenge har du bodd her på stedet?  LES OPP HVIS NØDVENDIG
ALLTID BODD HER ➪ 91
1-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24 år
25år eller mer

90B Hvor bodde du det meste av tiden før du fylte 16 år...
(DET OMRÅDET HVOR IO TILBRAKTE LENGST TID, HVIS FLERE STEDER)

i Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland),
i Trøndelag (Nord og Sør-Trøndelag),
på Vestlandet (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland),
på sørlandet (Vest og Øst-Agder),
i Oslo/Akershus,
Østlandet ellers (Buskerud, Oppland, Telemark, Hedmark, Vestfold, Østfold)
i utlandet

91  Var oppvekststedet (lengst tid):
spredtbygd strøk, 
et mindre tettsted, (200 - 1 999 innb.)
en liten by med (2 000- 19 000 innbyggere), 
en større by, (20 000 - 99 999 innb)
eller en stor - by med over 100 000 innbyggere? 

Sp. 92-94 stilles kun til dem som i dag ikke bor i den landsdelen/landet de vokste opp i. Andre går til sp. 95

92 Hvor mange år siden var det du flyttet fra oppvekststedet ditt: LES OPP HVIS NØDVENDIG
under ett år
1-2 år siden
3-4 år siden
5-9 år siden
10-14 år siden
15-24 år
25 år eller mer

93 Hvor ofte har du vært på feriebesøk på oppvekststedet etter at du flyttet? LES OPP HVIS NØDVENDIG
1-2 ganger
3-4 ganger
5-9 ganger
10 ganger eller mer
aldri

94 Hvor lenge siden omtrent var du på besøk der sist? LES OPP HVIS NØDVENDIG
under i år siden
1-2 år siden
3-4 år siden
5-9 år siden
10-14 år siden
15-24 år
25 år eller mer
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95a Eier du, eller husholdningen, alene eller sammen med andre et fritidshus?
JA
NEI ➪ 97a

95b Ligger fritidshuset:
3 kilometer eller mindre fra sjøen (saltvann)
eller mer enn 3 kilometer fra sjøen

96a Hvor mange år omtrent har du eller husholdningen eid fritidshuset (HVIS FLERE DET SOM ER SIST 
ANSKAFFET)

under 1år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24år
25 år eller mer

96b Har fritidshuset (det sist anskaffede) tilnærmet boligstandard, dvs. vannklosett og dusj?
JA
NEI

➪ 98c

97a Har du eller husholdningen, alene eller sammen med andre, tilgang til fritidshus?
JA
NEI ➪ 99

97b Ligger fritidshuset:
3 kilometer eller mindre fra sjøen (saltvann)
eller mer enn 3 kilometer fra sjøen

98a Hvor mange år omtrent har du eller husholdningen eid fritidshuset (HVIS FLERE DET SOM ER SIST 
ANSKAFFET)

under 1år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24år
25 år eller mer

98b Har fritidshuset (det sist anskaffede) tilnærmet boligstandard, dvs. vannklosett og dusj?
JA
NEI

98c Ligger fritidshuset (ene) i Norge og i nærhet av tidligere bosted for famile/slekt ?
(HVIS FLERE FRITIDSHUS, KAN FLERE SVAR AVMERKES)

 i norge og i nærhet av familie/slektsted
 i norge men uten familie/slektstilknytting
 utlandet

99 Eier eller disponerer du eller husholdningen...
personbil
campingvogn som står fast på ett sted
campingvogn som fraktes omkring med personbil
seilbåt
motorbåt
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100 Nå følger noen spørsmål om ferdigheter og helse. Og vi begynner med å spørre om du har førerkort for personbil?
JA
NEI
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101 Kan du svømme?
JA
NEI

102 Hvordan vurderer du skiferdighetene dine. Vil det å kjøre på ski ned en bratt og litt svingete skiløype være…
uproblematisk
litt vanskelig
meget vanskelig

103 Ville du ha et språkproblem hvis du måtte klare deg på egen hånd i et engelsktalende land. vil det være:
uproblematisk
litt vanskelig
meget vanskelig

104 Kan du gå i trapper (opp og ned) uten besvær?
JA
NEI

105 Kan du gå en 5 minutters tur i noen lunde rask tempo uten vansker?
JA
NEI

106 Hvor langt omtrent er det lengste du har gått på en fottur det siste året?
under 1 km
1-4 km
5-9 km
10-14 km
15-19 km
20-29 km
30-49 km
50 km og over

107 Omtrent hvor mange ganger har du badet utendørs i løpet av de siste 12 måneder?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108a Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder gått lengre fottur (dagstur) i fjellet
 LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108b Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder tatt en løpetur, joggetur
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN
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108c Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder gått lengre skitur (dagstur)
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108d Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder kjørt slalåm
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108e Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder vært på bær eller sopptur?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108f Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder fisket?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108g Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder vært på jakt?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108h Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder kjørt snøscooter?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN
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108i Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder syklet til arbeid, butikk eller lokale tjenester?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108j Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder syklet utenfor vei, på sti og i terrenget?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108k Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder spilt golf?
LES OPP HVIS NØDVENDIG

1-2 dager
3-5 dager
6-9 dager
10-19 dager
20-39 dager
40-59 dager
60 eller flere dager
INGEN

108x Vi skal nå nevne opp noen muligheter for organiserte turer med naturopplevelser i Norge. Vi ønsker å vite hvorvidt du 
noen gang har betalt for å delta på slike turer. Har du noensinne betalt for å:

oppleve elg i naturlig miljø
oppleve hval ved Norskekysten
delta på organiserte fotturer i fjellet
delta på organiserte rideturer
vandre på isbre
delta på organisert fjellklatring
padle med gummibåt i elvestryk (rafting)
delta på organisert havseiling
HAR IKKE BETALT FOR Å VÆRE MED PÅ NOE AV DETTE
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109 Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen din. Til husholdningen regner vi alle 
personer som er fast bosatt i boligen, og som vanligvis har minst ett daglig måltid felles. Personer som er fast 
bosatt i boligen, men er borte fra hjemmet, for eksempel på grunn av arbeide eller skolegang skal regnes med. Bor det 
flere personer enn deg i husholdet?

JA
NEI ➪ 110

VI vil nå gjerne ha noen opplysninger om den eldste personen i husholdet, utenom deg. Hvilket kjønn har den eldste 
personen ?

MANN
KVINNE

Hvilket år er hun født
(SKRIV ET TALL FRA 1890 TIL 1999)

Hvilket familieforhold har han/hun til deg?

Er det flere personer i husholdet?

IO er enslig
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Hvis IO er alene
110 Hvor mange år omtrent har du bodd alene�

under ett.år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24 år
25 år og mer

➪ 118

Hvis IO er alene med barn
111 Hvor mange år omtrent har du bodd alene med barn

under ett.år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24 år
25 år og mer

➪ 118

Hvis IO har ektefelle/samboer
112 Hvor mange år omtrent har dere hatt felles husholdning

under ett år
1-2 år
3-4 år
5-9 år
10-14 år
15-24 år
25 år og mer

113a Er ektefellen/samboeren din yrkesaktiv og arbeider vanligvis minst 10 timer pr. uke i inntektsgivende arbeide?
JA ➪113b
NEI

113b Har ektefellen/samboeren fulltidsjobb eller arbeider deltid?
fulltid, (32 timer eller mer pr. uke)
deltidsarbeide 31 timer eller mindre)

113C Hvor mange år omtrent har ektefellen/samboeren din vært i fulltids- eller deltidsstilling?
under ett år
1-2 år
3-4 år
5 -9år
10-14 år
15 -24 år
25 år eller mer mer

114 Har ektefellen/samboeren et arbeide som gjør at dere kan ta ferie samtidig uten problemer, eller er det noe eller meget 
vanskelig?

Uten problem å ta ferie samtidig
noe vanskelig
meget vanskelig

115  Har du og ektefellen/samboeren omtrent like mange ferieuker på årsbasis?
JA
NEI

116 Hvor mange flere ferieuker� har du, eventuelt partneren din i forhold til deg, på årsbasis...
1-2 ferieuker mer på en av oss
3-4 ferieukers mer
5 ferieuker eller mer



28

Sp. 117a- 117b stilles kun til personer som er enslige eller lever i ekteskap/partnerskap og har "borteboende barn under 15 år".
Andre går til sp. 118

117A Må du, og/eller eventuelt partneren din, planlegge ferie også i forhold til barn fra et tidligere 
ekteskap/samboerforhold?

JA
NEI ➪ 118

117b På hvilken måte påvirket det dine ferieplaner sommeren 1999? Førte det til at du...
(FLERE SVARALTERNATIV ER MULIG)

justerte tidspunktet for ferien eller  ferietur
valgte å ta flere og kortere ferieturer
hadde barn(a) fra tidligere forhold med på ferietur sammen med ny 

partner/familie
annen måte, spesifiser
nei, det påvirket ikke

sp117b SPESIFISER ANNET
(SKRIV TEKST PÅ MAKS 40 TEGN)

118 Hvor stor vil du anslå at husholdningens samlede bruttoinntekt var i 1998?
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Vi takker for at du deltok i Statistisk sentralbyrås Ferieundersøkelse 1999. Ved en EDB-feil har noen
opplysninger om lørdagsarbeid og ferieordning falt ut for en del av utvalget. Vi tillater oss derfor å be om
at du svarer på fire spørsmål nedenfor og sender oss dette i den vedlagte svarkonvolutten. Har du spørsmål
kan du kontakte Øyvin Kleven på telefon 800 83 028 (gratis).

1. Vi er interessert i å vite litt om hvilken arbeidstidsordning med hensyn til lørdagsarbeid du 
hadde høsten 1999. Hvilken ordning beskriver din situasjon i høsten 1999:

Fri hver lørdag

Fri annen hver lørdag

Fri mindre enn annen hver lørdag

Ikke fri på lørdager

2. Hadde du høsten 1999 en arbeidstidsordningen slik at du på grunn av turnusarbeide,
skiftarbeide, deltidsarbeide eller andre forhold vanligvis hadde sammenhengende fri fra
arbeidet 4 dager eller mer minst en gang i måneden? Regn med frilørdager og søndager

Ja

Nei

3. Hvilken ferieordning ble praktisert på ditt arbeidssted høsten 1999?

Kan velge fritt når jeg vill ha ferie

Følger skoleferiene

Følger fellesferien

Turnusordning

Regulert av sesongarbeide

Annet, spesifiser

4. Vanligvis har arbeidstakere 4 ukers ferie med lønn per år, pluss en ekstra "gro-dag",
men noen har mer og andre kanskje mindre. Hvor mange ferieuker med lønn har du
vanligvis rett til i ditt arbeide?

4 uker

5 uker

6 uker eller mer

uregelmessig, sesongarbeide

annet, spesifiser

Tusen takk for hjelpen!
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