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Forord 
 

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk 
sentralbyrås omnibusundersøkelser i 2000. Omnibusrunde 1 (mars) er også beskrevet i Notater 
2000/32 og omnibusrunde 2 (mai/juni) i Notater 2000/44. Omnibusundersøkelsen i september 
ble samkjørt med Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnittsundersøkelsen 2000 som er 
dokumentert i eget notat (Notater 2001/34). 

 

Ved seksjon for intervjuundersøkelser har Elisabeth Rønning og Øyvin Kleven vært 
prosjektledere, Kari Grøholt har vært intervjukontakt, Thore Nafstad-Bakke har trukket 
utvalget, og Hilde Degerdal og Berit Svanøe-Hafstad har vært edb-ansvarlige. 
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Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser 2000 
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000 fire omnibusundersøkelser. Undersøkelsene i mars 
(nr.1), mai/juni (nr. 2) og i november/desember (nr. 4) ble gjennomført som rene 
oppdragsundersøkelser med et bruttoutvalg på 2000 personer1. Undersøkelsen i september (nr. 
3) ble samkjørt med årets samordnede levekårsundersøkelse - tverrsnittsundersøkelsen, som 
hadde et bruttoutvalg på 5262 personer2.  
 
Statistisk sentralbyrå har gjennomført omnibusundersøkelser siden november 1992. 
Undersøkelsene er et tilbud til oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre mindre 
undersøkelser innenfor rammene av et større, strukturert opplegg. Mange oppdragsgivere 
velger dessuten å delta i flere påfølgende runder av omnibusen. Dette kan gjøres for å dekke 
sesongmessige variasjoner gjennom et år eller for å sikre en tilstrekkelig utvalgsstørrelse ved 
studier av bestemte grupper i samfunnet. 
 
I bunnen av hver undersøkelse ligger et fast sett med bakgrunnsspørsmål som omfatter 
kjennetegn som kjønn, alder, utdanning, sivilstatus, geografi, husholdningssammensetning, 
sysselsetting, yrke, arbeidstid, stemmegivning, organisasjonstilknytning og inntektsforhold (se 
vedlegg). I tillegg til disse spørsmålene, kommer de spørsmålene som den enkelte 
oppdragsgiver betaler for. Undersøkelsene har i 2000 hatt følgende tema og oppdragsgivere: 
Tabell 1: Oppdragsgivere og tema i omnibusundersøkelsene 2000 

Oppdragsgiver Tema Runde Utvalg 

Statens tobakksskaderåd  Røykevaner 1 - 4 2000 

SSB, seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk  Reisevaner 1 - 4 2000 

SSB, seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk  Ferieturer 4 2500 

Sosial- og helsedepartementet (SHD) Helseproblemer 1 - 4 2000 

SSB, seksjon for informasjon og publisering  Kontakt med Statistisk sentralbyrå 1 2000 

SSB, seksjon for demografi og levekårsforskning  Holdning til innvandrere 2 2000 

Universitetet i Bergen, odontologisk institutt  Tenner og tannhelse 2 2000 

Norsk museumsutvikling  Museumsbesøk 2 2000 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) Holdninger til statlig regulering 3 2000 

SSB, seksjon for miljøstatistikk Vedfyring 3 5262 

 
All statistikk som samles inn av Statistisk sentralbyrå, er offentlig tilgjengelig. Datamaterialet 
fra den enkelte undersøkelse frigjøres etter sperrefrister som avtales med den enkelte 
oppdragsgiver, i utgangspunktet et halvt år etter at datainnsamlingen avsluttes. Formidling av 
data til forskningsmiljø skjer gjennom Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. 
 
Tabell 2 viser en oversikt over hvordan de fire omnibusrundene ble gjennomført. Tabellen 
viser fordelingen på svar, frafall og avgang, samt intervjutid og intervjuperiode. 

                                                 
1 Omnibusundersøkelse nr. 4 hadde et tilleggsutvalg på 500 som fikk spørsmål om ferier de siste 12 måneder og 
alle bakgrunnsspørsmålene i undersøkelsen. 
2 Hovedutvalget for levekårsundersøkelsen var på 5000 personer i alderen 16-66 år. Av disse hørte 1738 med til 
omnibusutvalget. I tillegg ble det trukket et supplerende omnibusutvalg på 262 personer i alderen 67-79 år. 
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Tabell 2: Nøkkeltall for omnibusundersøkelsene 2000. 

 Antall 
personer 

Prosent 

 
Omnibus nr. 1 

  

Personer trukket ut til å delta 2000 100,0 
Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 22  
   
Bruttoutvalg 1978 100,0 
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) 1471 74,3 
Frafall 507 25,6 
Innsamlingsmåte: Telefonintervju   
Intervjutid: 16 minutter   
Intervjuperiode: 6. mars - 5. april 
 

  

 
Omnibus nr. 2 

  

Personer trukket ut til å delta 2000 100,0 
Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 13  
   
Bruttoutvalg 1987 100,0 
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) 1395 70,2 
Frafall 592 29,8 
Innsamlingsmåte: Telefonintervju   
Intervjutid: 19 minutter   
Intervjuperiode: 22. mai - 29. juni 
 

  

 
Omnibus nr. 3 

  

Personer trukket ut til å delta 2000 100,0 
Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 24  
   
Bruttoutvalg 1976 100,0 
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) 1236 62,6 
Frafall 740 37,4 
Innsamlingsmåte: Telefon- og besøksintervju   
Intervjutid: opptil 50 minutter   
Intervjuperiode: 4. september - 17. januar 
 

  

 
Omnibus nr. 4 

  

Personer trukket ut til å delta 2500 100,0 
Avgang (døde og personer flyttet til utlandet) 14  
   
Bruttoutvalg 2486 100,0 
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) 1449 58,3 
Frafall 1037 41,7 
Innsamlingsmåte: Telefon- og besøksintervju   
Intervjutid: 36 minutter (18 for tilleggsutvalg)   
Intervjuperiode: 13. november - 7. januar 
 

  

 

Datainnsamling 
Omnibusundersøkelsene i 2000 har i hovedsak vært telefonintervjuundersøkelser. De to første 
rundene var lagt opp som telefonintervju på grunn av kort intervjutid. Her ble besøk kun 
gjennomført hos de som ba spesielt om å bli besøkt, og der intervjuerne mente det var 
nødvendig for å unngå frafall. I omnibusrunde 3 (levekårsundersøkelsen) og omnibusrunde 4 
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var det i utgangspunktet lagt opp til besøksintervju, men på grunn av høyt arbeidspress ble 
andelen telefonintervju også her høy. Arbeidspresset gikk også ut over oppfølgingsarbeidet, 
noe som kan forklare den dårlige svarprosenten. 
 
Tabell 3: Andel besøks- og telefonintervju i omnibusundersøkelsene 2000. Prosent. 

Omnibus Besøksintervju Telefonintervju Antall intervju 

nr. 1 2,1 97,9 1471 

nr. 2 1,3 98,7 1395 

nr. 3 38,3 61,7 1236 

nr. 4 16,7 83,3 1449 
 

Utvalg 
Til hver undersøkelse er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16-79 år fra BEBAS3. 
Til undersøkelsen i november/desember ble det også trukket et tilleggsutvalg på 500 personer. 
Disse fikk bare spørsmål om utvalgte tema. Utvalget av personer er trukket i to trinn med 
utgangspunkt i SSBs standard utvalgsplan4. 
 
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 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.  
 

Svarinngang 
I de fleste undersøkelser er det personer i utvalget som enten er døde eller har flyttet fast til 
utlandet etter at trekkegrunnlaget ble laget. Disse personene tilhører ikke målpopulasjonen for 
undersøkelsene, og blir utelatt (avgang). Bruttoutvalget er de personene som er trukket ut 
minus avgangen. Nettoutvalget er de personene som det oppnås intervju med. Tabell 4 viser 
størrelsen på bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget for omnibusundersøkelsene i 2000. 
 

                                                 
3 BEBAS er den sentrale demografi-/befolkningsdatabasen i SSB. Den oppdateres flere ganger i måneden med 
opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. 
4 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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Tabell 4: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg for omnibusundersøkelsene 2000. Antall og prosent. 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg 
Omnibus Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

nr. 1 1978 100,0 507 25,6 1471 74,4 

nr. 2 1987 100,0 592 29,8 1395 70,2 

nr. 3 1976 100,0 740 37,4 1236 62,6 

nr. 4 hovedutvalg 1986 100,0 864 43,5 1122 56,5 

nr. 4 med tilleggsutvalg 2486 100,0 1037 41,7 1449 58,3 
 
Intervjukorpset er pålagt å sende inn gjennomførte intervju og bekreftede frafall for hver dag. 
Det er dermed mulig å følge med på svarinngangen gjennom feltperioden. Figur 1 viser 
kumulative kurver over innkomne intervju for hver dag i feltperioden for de tre ordinære 
undersøkelsene. 
 
Figur 1: Antall innkomne intervju gjennom feltperioden for de tre ordinære omnibusundersøkelsene 2000. 
Prosent av bruttoutvalg. 
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Frafall - årsaker, mønster og utvikling 
Tabell 5 viser at nekting var den viktigste årsaken til frafall i alle omnibusene. Dette utgjør 
over halvparten av frafallet i de tre første rundene. I fjerde runde var en stor del av frafallet 
"Annet frafall", og mye av dette skyldes at det ikke var kapasitet til å kontakte alle IO i løpet 
av feltperioden på grunn av høyt arbeidspress blant intervjuerne. Nest viktigste frafallsgrunn 
er at IO ikke er truffet i intervjuperioden og dette gjelder mellom en tredjedel og en fjerdedel 
av frafallet. I underkant av 10 prosent av frafallet skyldes sykdom, mens resten av frafallet 
fordeler seg på andre frafallsgrunner. 
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 Tabell 5: Frafallsårsaker i omnibusundersøkelsene 2000. Antall og prosent av frafall. 

 nr. 1 nr.  2 nr. 3 nr. 4 
hovedutvalg 

nr. 4 med 
tilleggsutvalg 

Frafall i alt 507 100,0 592 100,0 740 100,0 864 100,0 1037 100,0 

Nekting  281 55,4 305 51,5 427 57,7 343 39,7 396 38,2 

Sykdom mv.  37 7,3 57 9,6 39 5,3 45 5,2 56 5,4 

Ikke å treffe  148 29,2 187 31,6 213 28,8 223 25,8 271 26,1 

Annet frafall i alt 28 5,5 26 4,4 48 6,5 237 27,4 293 28,3 

Språkproblemer 13 2,6 17 2,9 13 1,8 16 1,9 21 2,0 
 
 
Tabell 6 viser fordelingen på intervju og de fire hovedgruppene med frafallsårsaker innenfor 
ulike grupper av befolkningen. I denne oversikten er data for alle fire omnibuser slått sammen. 
Totalt var det en oppslutning på 65,9 prosent om de fire undersøkelsene blant de 8427 
personene i bruttoutvalgene. 16,7 prosent ønsket ikke å delta i undersøkelsene, 9,4 prosent ble 
ikke truffet, mens 3,0 prosent var forhindret fra å delta.  
 
Tabellen viser at det er ulike frafallsmønster innenfor ulike grupper av befolkningen. Det var 
omtrent like mange kvinner og menn som deltok i undersøkelsene. Samtidig ser vi at profilen 
på frafallet er forskjellig blant kvinner og menn. Andel av bruttoutvalget som nektet å delta er 
noe høyere blant kvinner, mens andelen som ikke ble truffet i intervjuperioden er høyest blant 
menn.  
 
Fordelt på ulike aldersgrupper er det større forskjeller i deltakelsesprosenten. I aldersgruppen 
16-44 år har 68 prosent deltatt, mens det bare er snaut 58 prosent blant de over 67 år. Andelen 
som nekter å delta øker med stigende alder. En fjerdedel av de over 67 år nekter å delta. I 
tillegg er frafallet som skyldes sykdom klart høyest i den eldste aldersgruppa. I aldersgruppen 
16-24 år har det delvis vært vanskelig å treffe IO i feltperioden. 
 
Innenfor de ulike landsdelene er det også variasjoner i oppslutningen. Deltakelsen var lavest i 
Akershus og Oslo og høyest i Trøndelag. Akershus og Oslo har noe større andel enn de andre 
regionene som ikke er truffet i feltperioden. 
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Tabell 6: Svarprosent og frafall etter årsaker blant menn og kvinner og i ulike aldersgrupper og 
landsdeler, samlet for omnibusundersøkelsene 2000. Prosent. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 65,9 16,7 3,0 9,7 4,7 8427 
        
Kjønn        
Mann 100,0 65,9 16,0 2,2 11,0 5,0 4228 
Kvinne 100,0 65,9 17,5 3,8 8,5 4,4 4199 
        
Alder        
16-24 år 100,0 68,6 10,9 1,6 13,9 5,0 1305 
25-44 år 100,0 67,5 14,3 2,0 10,5 5,6 3292 
45-66 år 100,0 65,7 19,1 2,5 8,6 4,1 2755 
67 år og over 100,0 57,9 25,0 9,0 5,1 3,0 1075 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 60,8 14,8 3,0 14,7 6,6 1920 
Hedmark og Oppland 100,0 61,1 20,1 3,4 11,4 3,9 700 
Østlandet ellers 100,0 61,3 19,4 3,6 11,4 4,3 1630 
Agder og Rogaland 100,0 73,9 16,5 2,6 4,7 2,3 1134 
Vestlandet 100,0 69,1 16,5 2,7 6,2 5,4 1439 
Trøndelag 100,0 77,3 11,9 2,6 4,7 3,5 741 
Nord-Norge 100,0 63,7 17,8 2,9 10,8 4,8 863 
 
Tabell 7 - 11 viser fordelingen på intervju og de fire hovedgruppene med frafallsårsaker 
innenfor ulike grupper av befolkningen for hver omnibusrunde i 2000. Fellestrekk for dem er 
at svarprosenten er lavest blant de eldste (pga. nekting og sykdom) og i østlandsfylkene. I alle 
rundene er svarprosenten høyest i Trøndelag, i de fleste over 75%. 
  
Tabell 7: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibus nr. 1. Prosent av 
bruttoutvalg. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 74,4 14,2 2,5 7,5 1,4 1978 
        
Kjønn        
Mann 100,0 76,2 12,7 1,8 8,3 1,0 987 
Kvinne 100,0 72,6 15,7 3,2 6,7 1,8 991 
        
Alder        
Under 25 år 100,0 76,4 10,8 0,7 10,2 2,0 305 
25-44 år 100,0 77,6 12,1 1,3 7,2 1,7 774 
45-66 år 100,0 73,7 14,2 3,1 8,0 0,9 635 
67 år og over 100,0 64,0 24,2 6,8 3,8 1,1 264 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 73,5 12,2 2,0 10,9 1,5 460 
Hedmark og Oppland 100,0 68,4 18,1 2,3 9,9 1,2 171 
Østlandet ellers 100,0 69,0 16,1 3,6 8,1 3,1 384 
Agder og Rogaland 100,0 79,7 12,6 2,3 4,2 1,1 261 
Vestlandet 100,0 77,7 13,1 2,4 6,1 0,6 328 
Trøndelag 100,0 80,8 12,2 2,9 4,1 - 172 
Nord-Norge 100,0 73,8 17,3 2,0 5,9 1,0 202 
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Tabell 8: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibus nr. 2. Prosent av 
bruttoutvalg. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 70,2 15,3 3,7 9,4 1,3 1987 
        
Kjønn        
Mann 100,0 69,4 15,0 2,8 11,2 1,6 1019 
Kvinne 100,0 71,1 15,7 4,6 7,5 1,0 968 
        
Alder        
Under 25 år 100,0 75,5 7,3 2,9 12,1 2,2 273 
25-44 år 100,0 73,3 11,4 2,9 10,7 1,7 764 
45-66 år 100,0 69,6 18,8 2,3 8,6 0,6 695 
67 år og over 100,0 56,9 26,3 11,0 4,7 1,2 255 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 64,0 14,8 3,8 13,9 3,4 445 
Hedmark og Oppland 100,0 66,7 18,2 6,1 9,1 - 165 
Østlandet ellers 100,0 67,4 18,9 2,3 9,6 1,8 387 
Agder og Rogaland 100,0 81,4 11,5 2,6 4,5 - 269 
Vestlandet 100,0 73,5 17,0 3,9 5,7 - 336 
Trøndelag 100,0 78,7 7,9 4,5 7,3 1,7 178 
Nord-Norge 100,0 64,3 16,4 4,8 14,0 0,5 207 
 
 
Tabell 9: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibus nr. 3. Prosent av 
bruttoutvalg. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 62,6 21,6 2,6 10,8 2,4 1976 
        
Kjønn        
Mann 100,0 62,8 20,4 2,0 12,0 2,7 984 
Kvinne 100,0 62,3 22,8 3,2 9,6 2,1 992 
        
Alder        
Under 25 år 100,0 65,6 16,9 0,9 14,9 1,7 343 
25-44 år 100,0 63,7 19,5 2,1 11,7 3,1 776 
45-66 år 100,0 61,7 24,6 2,4 9,0 2,3 622 
67 år og over 100,0 56,6 27,7 7,7 6,4 1,7 235 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 57,1 18,8 3,5 15,7 4,9 452 
Hedmark og Oppland 100,0 55,3 25,2 3,8 15,7 - 159 
Østlandet ellers 100,0 59,0 25,6 2,2 13,2 - 371 
Agder og Rogaland 100,0 72,4 18,9 2,2 2,9 3,6 275 
Vestlandet 100,0 63,2 22,2 2,6 7,9 4,1 342 
Trøndelag 100,0 75,0 18,8 1,7 4,5 - 176 
Nord-Norge 100,0 61,7 22,9 2,0 12,4 1,0 201 
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Tabell 10: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibus nr. 4 (inkludert 
tilleggsutvalget). Prosent av bruttoutvalg. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 58,3 15,9 3,1 10,9 11,8 2486 
        
Kjønn        
Mann 100,0 57,2 15,9 2,1 12,1 12,7 1238 
Kvinne 100,0 59,4 15,9 4,1 9,7 10,9 1248 
        
Alder        
Under 25 år 100,0 60,2 8,1 2,1 17,4 12,2 384 
25-44 år 100,0 58,1 14,3 1,9 11,9 13,8 978 
45-66 år 100,0 59,2 18,9 2,1 8,7 11,1 803 
67 år og over 100,0 54,5 22,7 10,3 5,6 6,9 321 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 50,8 13,9 2,8 17,8 14,7 563 
Hedmark og Oppland 100,0 55,1 19,5 2,0 11,2 12,2 205 
Østlandet ellers 100,0 52,3 17,6 5,5 14,1 10,5 488 
Agder og Rogaland 100,0 64,4 21,6 3,3 6,7 4,0 329 
Vestlandet 100,0 64,0 14,3 2,1 5,3 14,3 433 
Trøndelag 100,0 75,3 9,3 1,4 3,3 10,7 215 
Nord-Norge 100,0 56,9 15,4 2,8 10,7 14,2 253 
 
 
Tabell 11: Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for omnibus nr. 4 (hovedutvalget). 
Prosent av bruttoutvalg. 

 I alt Intervju Nekter Forhindret Ikke 
truffet 

Annet 
frafall 

Antall 
personer 

I alt 100,0 56,5 17,3 3,1 11,2 11,9 1986 
        
Kjønn        
Mann 100,0 56,1 16,6 1,9 12,3 13,0 989 
Kvinne 100,0 56,9 18,0 4,2 10,1 10,8 997 
        
Alder        
Under 25 år 100,0 56,9 8,9 2,0 18,1 14,1 304 
25-44 år 100,0 56,4 15,8 1,8 12,4 13,6 785 
45-66 år 100,0 57,9 19,9 2,2 8,9 11,2 644 
67 år og over 100,0 52,6 25,3 10,7 5,5 5,9 253 
        
Landsdel        
Akershus og Oslo 100,0 49,2 15,1 2,9 17,3 15,5 451 
Hedmark og Oppland 100,0 53,3 21,8 1,2 12,7 10,9 165 
Østlandet ellers 100,0 49,0 19,1 5,7 15,2 11,1 388 
Agder og Rogaland 100,0 62,4 22,4 3,4 7,2 4,6 263 
Vestlandet 100,0 63,5 15,1 1,7 4,9 14,8 345 
Trøndelag 100,0 74,0 11,6 1,2 2,9 10,4 173 
Nord-Norge 100,0 55,2 16,9 3,5 11,9 12,4 201 
 
 
Statistisk sentralbyrå har de siste par årene opplevd varierende oppslutningen om sine 
intervjuundersøkelser. De fire omnibusene hadde en samlet svarprosent på 65,9. Når det 
gjelder de tre ordinære omnibusrundene var svarprosenten 66,9. Samme svarprosent fikk vi 
også i 1999. I 1998 var svarprosenten 65,5, mot 70,4 i 1997 og 68,2 i 19965. Til 
                                                 
5 Samlet svarprosent er her uten tilleggsutvalgene som var en del av omnibusundersøkelsene i 1997 og 1998. 



 11

sammenlikning oppnådde vi 72 prosent i 1995, 76 prosent i 1994 og 72 prosent i 1993. 
Frafallet har dermed variert noe, men har de siste par årene ligget noe høyere enn tidligere. 
 
Hovedårsaken til det økte frafallet over tid er en økning i andelen som nekter å delta. Figur 2 
viser at andelen som ikke deltar i omnibusene på grunn av sykdom, har vært noenlunde stabil 
rundt 2 prosent av bruttoutvalget. Det er en del variasjoner i andelen som ikke er truffet i 
intervjuperioden og andelen klassifisert under andre frafallsårsaker, men trendene ligger 
rimelig stabilt for disse frafallsårsakene. Alle disse tre siste gruppene kan sies å omfatte 
grupper som ikke kan delta av ulike årsaker, men når det gjelder andelen som ikke ønsker å 
delta i undersøkelsene, viser trenden fra 1993 til 1998 en klar økning. Etter 1998 har andelen 
nektere variert mye fra undersøkelse til undersøkelse, samtidig som en stadig større andel av 
utvalget ikke er truffet.  
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Figur 2: Frafallsårsaker i prosent av bruttoutvalget for omnibusundersøkelsene 1993 - 2000. 

Utvalgsskjevhet 
Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant 
dem som svarte (nettoutvalget) enn blant dem som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). 
Utvalgsskjevhet i forhold til et kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er 
skjevt i forhold til andre kjennemerker. Omvendt innebærer godt samsvar mellom 
fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ikke noen garanti for at 
utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker. 
 
Tabell 12-16 viser fordelingen på kjønn, alder og landsdel i bruttoutvalget, frafallet og 
nettoutvalget, samt differanse mellom netto- og bruttoutvalget i de ulike gruppene for de fire 
omnibusene i 2000. 
 
I omnibus nr. 1 ser vi av tabell 12 at det er små forskjeller på kjønnsfordelingene i 
bruttoutvalget og nettoutvalget. Det er en viss overrepresentasjon blant kvinner og 
aldersmessig er det en viss overrepresentasjon av personer inntil 44 år og en 
underrepresentasjon av personer 45 år og eldre. Når det gjelder den geografiske fordelingen er 
de ulike landsdelene likt representert. 
 
Skjevhetene mellom brutto- og nettoutvalget i denne undersøkelsen er likevel ikke så store at 
vi har funnet grunn til å vekte resultatene. 
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Tabell 12: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, 
alder og landsdel for omnibus nr. 1 2000. Prosent. 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto 
I alt 100,0 100,0 100,0  
     
Kjønn     
Menn 49,9 46,4 51,1 +1,2 
Kvinner 50,1 53,6 48,9 -1,2 
     
Alder     
16-24 år 15,4 14,2 15,8 +0,4 
25-44 år 39,1 34,1 40,9 +1,8 
45-66 år 32,1 32,9 31,8 -1,3 
67 år og over 13,4 18,7 11,5 -1,9 
     
Landsdel     
Akershus og Oslo 23,3 24,1 23,0 -0,3 
Østlandet ellers 8,6 10,7 8,0 -0,6 
Hedmark og Oppland 19,4 23,5 18,0 -1,4 
Agder og Rogaland 13,2 10,5 14,1 +0,9 
Vestlandet 16,6 14,4 17,3 +0,7 
Trøndelag 8,7 6,5 9,4 +0,7 
Nord-Norge 10,2 10,5 10,1 -0,1 
     
Antall personer 1978 507 1471  
 
 
I tabell 13 ser vi at også i omnibus nr. 2 er kjønnsfordelingen omtrent lik i brutto- og 
nettoutvalget. Aldersmessig er det en viss overrepresentasjon av personer inntil 44 år og en 
underrepresentasjon på 2,4 prosentpoeng av personer mellom 67 og 79 år. Frafallet har også 
ført til en underrepresentasjon på 2 prosentpoeng av Akershus og Oslo, samtidig som Agder 
og Rogaland er overrepresentert med 2,2 prosentpoeng. 
 
Skjevhetene for alder og landsdel er i denne undersøkelsen ganske store. Ved analyser av 
variabler som korrelerer sterkt med alder eller landsdel, kan det vurderes å vekte resultatene 
for å få mer korrekte estimat for befolkningen totalt. Samtidig er det grunn til å minne om at 
vekting reduserer skjevheter bare dersom det for de kjennemerkene som blir brukt ved vekting 
er slik at de personene i ei 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 populasjonens sanne verdi enn det som er tilfellet uten vekting.  
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Tabell 13: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, 
alder og landsdel for omnibus nr. 2 2000. Prosent. 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto 
I alt 100,0 100,0 100,0  
     
Kjønn     
Menn 51,3 52,7 50,7 -0,6 
Kvinner 48,7 47,3 49,3 +0,6 
     
Alder     
16-24 år 13,7 11,3 14,8 +1,1 
25-44 år 38,4 34,5 40,1 +1,7 
45-66 år 35,0 35,6 34,7 -0,3 
67 år og over 12,8 18,6 10,4 -2,4 
     
Landsdel     
Akershus og Oslo 22,4 27,0 20,4 -2,0 
Østlandet ellers 8,3 9,3 7,9 -0,4 
Hedmark og Oppland 19,5 21,3 18,7 -0,8 
Agder og Rogaland 13,5 8,4 15,7 +2,2 
Vestlandet 16,9 15,0 17,7 +0,8 
Trøndelag 9,0 6,4 10,0 +1,0 
Nord-Norge 10,4 12,5 9,5 -0,9 
     
Antall personer 1987 592 1395  
 
 
I tabell 14 ser vi at i omnibus nr. 3 er kjønnsfordelingen omtrent den samme i brutto- og 
nettoutvalget. Aldersmessig er det også små variasjoner. Frafallet har ført til en 
underrepresentasjon på 2 prosentpoeng av Akershus og Oslo, samtidig som Agder og 
Rogaland er overrepresentert med 2,2 prosentpoeng. 
 
Skjevhetene for landsdel er i denne undersøkelsen ganske store. Ved analyser av variabler 
som korrelerer sterkt med landsdel, kan det vurderes å vekte resultatene for å få mer korrekte 
estimat for befolkningen totalt. Samtidig er det grunn til å minne om at vekting reduserer 
skjevheter bare dersom det for de kjennemerkene som blir brukt ved vekting er slik at de 
personene i ei 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 
populasjonens sanne verdi enn det som er tilfellet uten vekting.  
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Tabell 14: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, 
alder og landsdel for omnibus nr. 3 2000.  Prosent.  

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto 
Totalt 100,0 100,0 100,0  
     
Kjønn     
Mann 49,8 49,5 50,0 +0,2 
Kvinne 50,2 50,5 50,0 -0,2 
     
Alder     
Under 25 år 17,4 15,9 18,2 +0,8 
25-44 år 39,3 38,1 40,0 +0,7 
45-66 år 31,5 32,2 31,1 -0,4 
67 år og over 11,9 13,8 10,8 -1,1 
     
Landsdel     
Akershus og Oslo 22,9 26,2 20,9 -2,0 
Hedmark og Oppland 8,0 9,6 7,1 -0,9 
Østlandet ellers 18,8 20,5 17,7 -1,1 
Agder og Rogaland 13,9 10,3 16,1 +2,2 
Vestlandet 17,3 17,0 17,5 +0,2 
Trøndelag 8,9 5,9 10,7 +1,8 
Nord-Norge 10,2 10,4 10,0 -0,2 
     
Antall personer 1976 740 1236  
 
 
For omnibus nr. 4 har vi laget to separate tabeller for utvalgsskjevhet - en for hovedutvalget 
på 2000 personer og en som også inkluderer tilleggsutvalget på 500 personer.  
 
Tabell 15 viser hvordan kjennemerkene kjønn, alder og landsdel er fordelt i bruttoutvalget, 
frafallet og nettoutvalget for omnibusrunde  4 når tilleggsutvalget er holdt utenfor. 
Kjønnsfordelingen er i hovedsak den samme i brutto- og nettoutvalget. Det samme gjelder 
aldersfordelingen. Frafallet har ført til en underrepresentasjon av personer fra Akershus og 
Oslo (2.9 prosentpoeng) og Østlandet ellers (2.6 prosentpoeng), og overrepresentasjon fra 
Vestlandet (2.1 prosentpoeng)  og Trøndelag (2.7 prosentpoeng). 
 
Skjevhetene for de ulike landsdelene er i denne undersøkelsen ganske stor. Ved analyser av 
variabler som korrelerer sterkt med landsdel, kan det vurderes å vekte resultatene for å få mer 
korrekte estimat for befolkningen totalt.  
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Tabell 15: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, 
alder og landsdel for omnibus nr. 4 2000 (hovedutvalg). Prosent. 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto 
I alt 100,0 100,0 100,0  
     
Kjønn     
Menn 49,8 50,2 49,5 -0,3 
Kvinner 50,2 49,8 50,5 +0,3 
     
Alder     
16-24 år 15,3 15,2 15,4 +0,1 
25-44 år 39,5 39,6 39,5 0,0 
45-66 år 32,4 31,4 33,2 +0,8 
67 år og over 12,7 13,9 11,9 -0,8 
     
Landsdel     
Akershus og Oslo 22,7 26,5 19,8 -2,9 
Hedmark og Oppland 8,3 8,9 7,8 -0,5 
Østlandet ellers 19,5 22,9 16,9 -2,6 
Agder og Rogaland 13,2 11,5 14,6 +1,4 
Vestlandet 17,4 14,6 19,5 +2,1 
Trøndelag 8,7 5,2 11,4 +2,7 
Nord-Norge 10,1 10,4 9,9 -0,2 
     
Antall personer 1986 864 1122  
 
 
Tabell 16 viser hvordan kjennemerkene kjønn, alder og landsdel er fordelt i bruttoutvalget, 
frafallet og nettoutvalget for omnibusrunde 4 når vi også inkluderer tilleggsutvalget på 500 
personer. Kjønnsfordelingen og aldersfordelingen er også her i hovedsak lik når vi 
sammenliker brutto- og nettoutvalget. Frafallet har også her ført til en underrepresentasjon av 
personer fra Akershus og Oslo (2.9 prosentpoeng) og Østlandet ellers (2 prosentpoeng). 
Samtidig ser vi at Trøndelag er overrepresentert (2.6 prosentpoeng).  
 
Skjevhetene for de ulike landsdelene er også når vi inkluderer tilleggsutvalget ganske stor. 
Ved analyser av variabler som korrelerer sterkt med landsdel, kan det vurderes å vekte 
resultatene for å få mer korrekte estimat for befolkningen totalt. 
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Tabell 16: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, 
alder og landsdel for omnibus nr. 4 2000 (inkludert tilleggsutvalg). Prosent. 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Netto-brutto 
I alt 100,0 100,0 100,0  
     
Kjønn     
Menn 49,8 51,1 48,9 -0,9 
Kvinner 50,2 48,9 51,1 +0,9 
     
Alder     
16-24 år 15,4 14,8 15,9 +0,4 
25-44 år 39,3 39,5 39,2 -0,1 
45-66 år 32,3 31,6 32,8 +0,5 
67 år og over 12,9 14,1 12,1 -0,8 
     
Landsdel     
Akershus og Oslo 22,6 26,7 19,7 -2,9 
Hedmark og Oppland 8,2 8,9 7,8 -0,4 
Østlandet ellers 19,6 22,5 17,6 -2,0 
Agder og Rogaland 13,2 11,3 14,6 -1,4 
Vestlandet 17,4 15,0 19,1 +1,7 
Trøndelag 8,6 5,1 11,2 +2,6 
Nord-Norge 10,2 10,5 9,9 -0,3 
     
Antall personer 2486 1037 1449  
 

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 ved hjelp av observasjonene i utvalget. 
 
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen, men tabell 17 
viser størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. 
Av tabellen går det fram at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når 
prosenttallet nærmer seg 50.  
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Tabell 17: Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. 

Antall Prosentandel 
observasjoner 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50 

25 5,4 7,5 8,9 10,0 10,8 11,5 11,9 12,2 12,5 
50 3,8 5,2 6,2 7,0 7,6 8,0 8,3 8,6 8,7 

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

1000 0,8 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
1200 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 
1500 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 
2000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 
2500 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

 
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 17 for å finne konfidensintervaller: 
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 2,5 når antall observasjoner er 
500. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2 x 2,5. Det vil si at intervallet 
som strekker seg fra 65 til 75 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. 
 

Innsamlings- 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. 
 
All datainnsamling i denne undersøkelsen har foregått ved hjelp av pc’er. CAI -baserte 
undersøkelser (computer assisted interviewing) foregår på den måten at intervjuerne benytter 
pc-er under intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte. 
En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjema og tildeling av 
spørsmål til undergrupper programmeres på forhånd. Dermed reduseres mulighetene for at 
intervjuerne stiller feil spørsmål til feil personer. Tildelingen av spørsmål kan defineres på 
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grunnlag av kjennetegn vi har om intervjupersonene på forhånd, men vi bruker også de 
svarene som blir gitt underveis i spørreskjemaet. 
 
Det ligger samtidig farer i det at spørreskjemaet programmeres på forhånd. Feil som oppstår 
blir gjennomgående og kan føre til at spørsmålene blir verdiløse. For å unngå slike feil, blir 
det lagt ned mye arbeid i uttesting og oppretting av skjermbildet før undersøkelsen blir sendt 
ut. 
  
En annen fordel med edb-assistert intervjuing er mulighetene for direkte kontroll av svarene 
som blir registrert. 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. Andre ganger legges det inn advarsler som 
intervjuerne kan velge å se bort fra. 
 
Videre gir edb-assistert intervjuing muligheter for å tilpasse ordlyden i spørsmålene avhengig 
av intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Dette gir intervjusituasjonen 
et mer personlig preg, og det er lettere for intervjuerne å få til en muntlig samtale. 
 
Alle disse sidene ved edb-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet og 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. 
 
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. 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.  
 
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt 
rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under omkodinger. Gjennom kontroller har 
man søkt å finne feil og rette opp disse. 
 
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, mars 2000          OBM 
Saksbehandler: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - mars 2000 
 
En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene og be om 
et intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk 
sentralbyrås omnibusundersøkelse. Dette er en intervjuundersøkelse som er satt sammen av 
mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Formålet med undersøkelsen er å 
utarbeide statistikk som beskriver ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal 
brukes i informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne 
gangen er reisevaner, helse, arbeidsforhold og røykevaner. 
 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at 
resultatene blir riktigst mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde 
av den voksne befolkningen i Norge.  Vi kan ikke erstatte deg med en annen.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter 
lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
taushetsplikt. For å få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente 
enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Vi vil aldri 
offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. De som ringer, 
kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. 
Intervjuerne viser alltid legitimasjonskort ved besøk. Alle personopplysninger blir fjernet 
innen ett år. Videre kan man når som helst trekke seg fra undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli 
kontaktet. Dersom du har noen spørsmål, kan du gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. Du 
finner også flere opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                   Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, mars 2000                     ON 
Saksbehandlar: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - mars 2000 
 
Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene og be 
om eit intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2000 personar som er trekte ut til å vere med i 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking. Dette er ei intervjuundersøking som er sett 
saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Føremålet med undersøkinga 
er å lage statistikk som skildrar ulike sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i 
informasjonsarbeid, forsking og samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er 
reisevaner, helse, arbeidsforhold og røykevaner. 
 
Du står fritt om du vil vere med i undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at 
resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete 
av dei vaksne i Noreg.  Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter 
lovbundne reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
teieplikt. For å få best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente 
enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri 
offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Den som 
ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk 
sentralbyrå. Intervjuarane viser alltid legitimasjonskort ved besøk. Alle personopplysningar 
blir fjerna innan eit år. Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir 
kontakta. Dersom du har nokon spørsmål, kan du gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. 
Du finn også fleire opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
              Asle Rolland  
                seksjonssjef 
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Oslo, mars 2000       OBMF 
Saksbehandler: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - mars 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører noen ganger i året intervjuundersøkelser som er satt 
sammen av mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Dette kalles 
omnibusundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å utarbeide statistikk som beskriver 
ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal brukes i informasjonsarbeid, forskning 
og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne gangen er reisevaner, helse, 
arbeidsforhold og røykevaner. 
 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg fra hele landet på 2000 personer i alderen 16-79 år. 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at 
resultatene blir riktigst mulig.  Til informasjon har en datter eller sønn under 18 år i din 
husholdning kommet med i utvalget denne gangen. Hun/han får eget brev om 
undersøkelsen. I løpet av de nærmeste ukene vil en av våre intervjuere ta kontakt for å be om 
et intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter 
lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
taushetsplikt. For å få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente 
enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Det vil ikke bli 
offentliggjort eller videreformidlet opplysninger om enkeltpersoner. De som ringer kan 
fortelle hvordan dere skal gå fram dersom dere ønsker å få bekreftet at vedkommende arbeider 
for Statistisk sentralbyrå. Intervjuerne har alltid med seg legitimasjonskort ved besøk. Alle 
personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man når som helst trekke seg fra 
undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli 
kontaktet. Dersom du har noen spørsmål, kan du gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. Du 
finner også flere opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                   Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, mars 2000          ONF 
Saksbehandlar: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - mars 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nokre gonger i året intervjuundersøkingar som er sette 
saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Dette blir kalla 
omnibusundersøkingar. Føremålet med undersøkingane er å lage statistikk som skildrar ulike 
sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking og 
samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er reisevaner, helse, arbeidsforhold 
og røykevaner. 
 
Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2000 personar i alderen 16-79 år.  Ein 
står fritt til å delta i undersøkinga, men vi håper flest mogleg vil vere med slik at resultata blir 
rettast mogleg.  Til informasjon har ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald 
komen med i utvalet denne gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga. I løpet av dei 
komande vekene vil ein av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter 
lovbundne reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
teieplikt. For å få best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente 
enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Det vil ikkje bli 
offentleggjort eller vidareformidla opplysningar om enkeltpersonar. Dei som ringjer kan 
fortelje korleis de skal gå fram om de ønskjer å få stadfesta at vedkomande arbeider for 
Statistisk sentralbyrå. Intervjuarane vil alltid syne legitimasjonskort når dei kjem. Alle 
personopplysningar blir fjerna innan eit år. Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå 
undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir 
kontakta. Dersom du har nokon spørsmål, kan du gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. 
Du finn også fleire opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
          Asle Rolland 
          seksjonssjef 
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OMNIBUS NR 1 2000 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIV DEL 
 
 
Innled 
Start intervjuet ..................................................  1 
Overføring til annen intervjuer ...................................  2 
Frafall ...........................................................  3 
Avgang ............................................................  4 
 
 
FrafGr 
Oppgi grunnen til frafallet: 
Ikke tid ..........................................................  11 
IO ønsker ikke å delta ............................................  12 
Deltar ikke av prinsipp ...........................................  13 
Andre nekter for IO ...............................................  14 
Kortvarig sykdom ..................................................  21 
Langvarig sykdom/ svekkelse .......................................  22 
Sykdom/ dødsfall i IOs familie, annen uforutsett hendelse .........  23 
Språkproblemer ....................................................  24 
Midlertidig fraværende pga skolegang/ arbeid ......................  31 
Midlertidig fraværende pga ferie el ...............................  32 
Finner ikke adressen/ boligen .....................................  33 
Ikke telefon - for kostbart/ langt å reise ........................  34 
IO ikke å treffe av andre årsaker .................................  35 
Andre frafallsgrunner .............................................  41 
 
 
AvgGr 
Oppgi grunnen til avgangen: 
Død ...............................................................  91 
Bosatt i utlandet minst 6 mndr ....................................  92 
 
 
OvfGr 
Hvorfor overføring 
IO flyttet til annet område .......................................  80 
Kjenner IO ........................................................  81 
Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom el .........................  82 
Fjerne IO fra lista NB! kun etter avtale med kontoret .............  83 
 
 
 

INTERVJUDEL 
 
KommNavn 
Da IO ble trukket ut bodde han/hun i ___________. Hvis han bor der fortsatt - Trykk <Enter>. 
Hvis ikke skriv nytt kommunenavn.  
 
 

BOSTED 
 
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 2 000 personer ..............................................  1 
mellom 2 000 og 20 000 personer ...................................  2 
mellom 20 000 og 100 000 personer .................................  3 
100 000 personer eller flere ......................................  4 
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HUSHOLDNING 

 
Siv (*) 
Er du gift eller samboende?  
Ja, gift/registrert partner .......................................  1 
Ja, samboende .....................................................  2 
Nei................................................................  3 
 
SivStat (*) 
Hva er din sivilstatus? 
Ugift .............................................................  1 
Gift/registrert partner............................................  2 
Enke/enkemann/gjenlevende partner..................................  3 
Separert/separert partner .........................................  4 
Skilt/skilt partner ...............................................  5 
 
 
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 matbudsjett. Personer 
som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller 
skolegang 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 ..............................................................  1 
Kvinne ............................................................  2 
 
Hvilket år er HUN/HAN født? 
 
Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg? 
 
Ektefelle .........................................................  2 
Samboer ...........................................................  3 
Sønn/datter .......................................................  4 
Stesønn/datter ....................................................  5 
Søsken/halvsøsken .................................................  6 
Stesøsken..........................................................  7 
Foreldre...........................................................  8 
Steforeldre........................................................  9 
Svigerforeldre ....................................................  10 
Svigersønn/-datter ................................................  11 
Besteforeldre .....................................................  12 
Barnebarn .........................................................  13 
Annen slektning av IO .............................................  14 
Annen ikke-slektning ..............................................  15 
 
 
BoksKlar 
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå? 
 
Ja 
Nei 
 
 
AntBarn (*) 
Har du barn som ikke tilhører husholdningen?  
 
Her registreres bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten 
 
 
AntBarnd 
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor mange døtre har du som 
ikke tilhører husholdningen? 
 
 
AntBarns 
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen? 
 
 
 
 

REISER 
 
Reis1(*) 
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Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på. Hvor mange reiser med 
minst en overnatting hadde du i perioden fra 1.november til 31.januar 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..  reisen VIS KORT 1.   
 
 
Reis3 (*) 
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for privat reise, eller 
var det en yrkes- eller forretningsreise? 
Ferietur ..........................................................  1 
Annen privat reise ................................................  2 
Yrkes- eller forretningsreise .....................................  3 
 
 
Reis4  
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen? 
 
 
Reis5 (*) 
Hvor gikk reisen hen? 
I Norge ...........................................................  1 
I utlandet ........................................................  2 
 
Hvilket fylke gikk reisen til? 
Østfold ...........................................................  1 
Akershus ..........................................................  2 
Oslo ..............................................................  3 
Hedmark ...........................................................  4 
Oppland ...........................................................  5 
Buskerud ..........................................................  6 
Vestfold ..........................................................  7 
Telemark ..........................................................  8 
Aust-agder ........................................................  9 
Vest-agder ........................................................  10 
Rogaland ..........................................................  11 
Hordaland .........................................................  12 
Sogn og fjordane ..................................................  14 
Møre og romsdal ...................................................  15 
Sør-trøndelag .....................................................  16 
Nord-trøndelag ....................................................  17 
Nordland ..........................................................  18 
Troms .............................................................  19 
Finnmark ..........................................................  20 
Svalbard ..........................................................  21 
På reise i Norge ..................................................  22 
 
 
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?   
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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 

 
 
TIL PERSONER I ALDEREN 16-79 ÅR: 
 
Tob1  
Så skifter vi tema. Hender det at du røyker? 
Ja ................................................................  1 
Nei ...............................................................  2 
 
 
HVIS JA: 
 
Tob2  
Røyker du daglig eller av og til? 
Daglig ............................................................  1 
Av og til .........................................................  2 
 
 

 
 

 
ARBEIDSFORHOLD 

 
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.  
 
Arb1  
Hadde du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som 
familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.                 
 
 
HVIS NEI 
 
Arb1b   
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke? 
   
                                                                
Arb2 (*) 
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men 
ikke timer som skal avspaseres.                                            
 
Vi ønsker å vite samlet arbeidstid for hovedarbeid og eventuelt biyrke. 
 
 
Arb3 (*) 
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du arbeider i... 
et personlig eid firma ............................................  1 
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende.......................  2 
kommunal virksomhet ...............................................  3 
fylkeskommunal virksomhet .........................................  4 
statlig virksomhet ................................................  5 
 
 
Arb4 (*)    
VIS KORT 2. 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. 



 27

 
Jordbruk, skogbruk ................................................  0 
Fiske, fangst .....................................................  1 
Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg ......................  2 
Handel, bank, forsikring ..........................................  3 
Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring.  4 
Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon .............  5 
Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat ..............  6 
Undervisning, forskning ...........................................  7 
Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker ......  8 
ANNEN NÆRING ......................................................  9 
 
 
Arb4Sp  
Hvilken annen næring er dette? 
 
 
Arb5 (*)   
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten? 
 
 
Arb5b  
Har du en ledende stilling? 
 
 
Arb6 
Arbeider du i ditt hovedyrke som... 
selvstendig .......................................................  1 
ansatt ............................................................  2 
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn......................  3 
 
 
Arb7 (*) 
VIS KORT 3. Passer noen av disse beskrivelsene for deg?  
 
Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <Enter> 
 
Mottar AFP eller annen førtidspensjon..............................  1 
Mottar vanlig alderspensjon .......................................  2 
Mottar etterlattepensjon ..........................................  3 
Mottar uførepensjon ...............................................  4 
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere......................  5 
Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke ................  6 
Arbeidsledig de tre siste månedene ................................  7 
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste .................  8 
 
 
Arb8 
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke?  Som husarbeid regner vi 
aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke. 
Tid til innkjøp av matvarer regnes ikke med. 
Under 5 timer .....................................................  1 
5- 9 timer ........................................................  2 
10-19 timer .......................................................  3 
20-29 timer .......................................................  4 
30-39 timer .......................................................  5 
40 timer og over ..................................................  6 
 
 
 
 
 

SPØRSMÅL OM HELSEPROBLEMER 
 
 
Til IO 16-66 år 
 
Helse1 
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming vansker med å delta i 
fritidsaktiviteter? Vil du i så fall si svært vanskelig eller noe vanskelig? 
 
Ja, svært vanskelig 
Ja, noe vanskelig 
Nei 
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Helse2 
Kan du gå i trapper, opp eller ned en etasje, uten besvær? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse3 
Kan du uten hjelp av andre klare vask og rengjøring av boligen? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse4 
Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden? 
 
Ja 
Nei 
 
 
 

KONTAKT MED STATISTISK SENTRALBYRÅ 
 
SSB1 
Har du på noen måte vært i kontakt med Statistisk sentralbyrå i løpet av de siste 3 årene? 
Regn med alle typer kontakt, f.eks. å ha fått et skjema fra oss, blitt trukket ut til en 
intervjuundersøkelse, besøk på våre internettsider, telefonkontakt eller bruk av e-post for å 
få opplysninger fra oss eller besøk i SSBs bibliotek. Ikke regn med denne kontakten.  
 
Ja 
Nei - ferdig! 
 
 
Hvis ja - besvar spørsmål 2-4: 
 
SSB2 
Når var du sist i kontakt med SSB? Var det i år, i løpet av 1999 eller er det lengre siden? 
Ikke regn med denne kontakten. 
 
I år 
I løpet av 1999 
Lengre siden 
 
 
Hvis ja på spørsmål 1: 
 
SSB3 
I hvilken forbindelse var du sist i kontakt med Statistisk sentralbyrå? Ikke regn med denne 
kontakten. Var det ..... 
 
a) Fordi du fikk et skjema fra Statistisk sentralbyrå som du skulle fylle ut? 
b) Fordi du var trukket ut til å delta i en intervjuundersøkelse? 
c) Fordi du har vært inne på våre internettsider? 
d) For å få opplysninger om SSBs statistikk eller publikasjoner på annen måte? (ved 

telefonkontakt, telefax, e-post eller besøk på biblioteket) 
 
For hvert av spørsmålene under spm 3, svarer man ja eller nei. 
 
Ja 
Nei 
 
Hvis ja på 3a, 3b, 3c, 3d: 
 
 
SSB4  
a) Var du svært fornøyd, ganske fornøyd, ganske misfornøyd eller svært misfornøyd med 

kontakten du hadde med SSB da du sist skulle fylle ut et skjema fra SSB? 
b) Var du svært fornøyd, ganske fornøyd, ganske misfornøyd eller svært misfornøyd med 

kontakten du hadde med SSB sist du ble trukket ut til å delta i en intervjuundersøkelse?  
c) Var du svært fornøyd, ganske fornøyd, ganske misfornøyd eller svært misfornøyd med våre 

internettsider?  
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d) Var du svært fornøyd, ganske fornøyd, ganske misfornøyd eller svært misfornøyd med 
servicen du fikk da du sist kontaktet oss for å få opplysninger om vår statistikk eller 
våre publikasjoner?  

 
 
 

 
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 18 for annet parti og 
skriv inn hvilket i neste spørsmål. 
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
Ville ikke stemme .................................................  19 
Ikke stemmerett ...................................................  20 
 
ValgMorgSp 
Hvilket annet parti? 
StortingA 
Stemte du ved stortingsvalget i 1997? 
 
 
StortingB 
Kan du si hvorfor du ikke stemte ? 
Nei, hadde ikke stemmerett ........................................  1 
Nei, hadde ikke anledning .........................................  2 
Nei, stemte ikke av andre grunner .................................  3 
 
 
Storting 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet 
parti og skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
 
 
StortingSp 
Hvilket annet parti? 
 
 
KomFylkA 
Stemte du ved kommunevalget/fylkestingsvalget i 1999? 
 
 
KomFylkB 
Hvorfor stemte du ikke? 
Hadde ikke stemmerett .............................................  1 
Hadde ikke anledning ..............................................  2 
Andre grunner .....................................................  3 
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KomFylk 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet 
parti og skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/Akp ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det Norske Arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig Folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre Partier .....................................................  18 
 
 
KomFylkSp 
Hvilket annet parti? 
 

 
ORGANISASJONSMEDLEMSKAP 

 
MedlFaglig 
Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller annen 
yrkessammenslutning? 
 
 
HovedSamsl (*) 
Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen?   
 
Hvis du ikke finner noen som passer blant svaralternativene nedenfor, marker med 8 for andre 
og skriv inn hvilke i neste spørsmål. 
 
LO ................................................................  1 
YS ................................................................  2 
AF ................................................................  3 
Norges Bondelag ...................................................  4 
Norsk Bonde- Og Småbrukarlag ......................................  5 
Noregs Fiskarlag ..................................................  6 
NHO/NAF ...........................................................  7 
Akademikerne.......................................................  8 
Andre .............................................................  9 
 
 
HovedSamSlSp 
Navn på hovedsammenslutning: 
 
 
MedPol 
Er du medlem av politisk parti? Regn også med partipolitisk ungdomslag eller 
kvinneorganisasjon.                     
 
 
 
 

INNTEKT  
 
EgenInn   
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1999? 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 1999? 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 
Produktnr. 1124-1 

Spørsmål Reis2 
 
 
 
 

 
November 1999 

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 
1 2 3 4 5 6 7 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29      

 
 
 

Desember 1999 
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   
       

 
 
 

Januar 2000 
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       
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KORT 2 
Produktnr. 1124-1 

Spørsmål Arb4  
 

 
 
 
0) Jordbruk og skogbruk                                                       
                                                                          
1) Fiske og fangst                                                            
                                                                     
2) Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av 
 råolje og naturgass, kraft- og vannforsyning                             
                                                                          
3) Handel, bank og forsikring  
                                                                         
4) Privat tjenesteyting. f.eks. hotell, restaurant,  
 frisør og rengjøring      
                                                                          
5) Luft,- sjø- eller landtransport, post, telekommunikasjon                    
                                                                          
6) Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat                     
                                                                          
7) Undervisning, forskning, interesseorganisasjoner og  
 ideologiske organisasjoner                                                  
                                                                          
8) Offentlig tjenesteyting, f.eks. politi, forsvar, helsevesen og kirker 
                                                                      
9) Annen næring 
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KORT 3 
Produktnr. 1124-1 

Spørsmål Arb7 
 

 
 
 
 
1) Mottar AFP eller annen førtidspensjon 
 
 
2) Mottar vanlig alderspensjon 
                                                                                           
                                                                                           
3) Mottar etterlattepensjon   
                          
                                                                  
4) Mottar uførepensjon (grunn- eller hjelpestønad ved 
 uførhet regnes ikke som uførepensjon) 
                                                                       
                                                                       
5) Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere 
 
 
6) Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke  
                                                                        
                                                                        
7) Arbeidsledig de siste 3 månedene 
 
                                                                        
8) Er inne til 1. gangs militær- 
 eller sivilarbeidertjeneste 
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Omnibusundersøkelsen  

mars 2000 
Produktnummer 1124-1 
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NYTT AV ÅRET!.................................................................................................................................................. 35 
OMNIBUSRUNDE 1 - 2000 .................................................................................................................................. 35 
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Generelt om omnibusundersøkelsene 
Omnibus betyr “buss for alle”, så her samler vi flere tema fra ulike oppdragsgivere i én 
undersøkelse. Omnibusen er et tilbud til oppdragsgivere som vil gjennomføre mindre 
undersøkelser innenfor rammene av et større, strukturert opplegg, uten å bekoste en egen 
undersøkelse.  Omnibusene består av et sett med faste bakgrunnsspørsmål i tillegg til de 
spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for.  Oppdragsgivere er vanligvis ulike 
forskningsinstitusjoner og offentlige instanser.  Det er vanskelig å si noe presist om formålet 
med undersøkelsen fordi den omfatter flere tema, men resultatene skal gi informasjon som er 
nyttig for myndigheter og andre som skal planlegge og utforme nye tiltak. I tillegg vil 
resultatene bli brukt i våre egne publikasjoner, i forskning og undervisning.  

Nytt av året! 
Som dere alle vet har vi nå gått over til Blaise for Windows som en del av omleggingen til 
CAI2000. Dette i seg selv er en stor endring. I forbindelse med CAI2000-prosjektet har mange 
andre små og store prosjekt tatt form, og som et resultat av et av disse, har vi standardisert, og 
forhåpentligvis forbedret, mange av de faste spørsmålene i våre undersøkelser. Derfor vil dere 
nå se en del nye varianter av gamle og kjente spørsmål. 
 
Når det gjelder omnibusundersøkelsene spesielt, har vi tatt vekk en del av de spørsmålene som 
tidligere har blitt stilt i hver runde. Vi har tatt vekk spørsmål om hustype, spørsmål for eller 
mot EU, spørsmål om organisasjonsdeltakelse og spørsmål om man eier eller disponerer bil 
eller hytte. Dette er spørsmål som ikke har blitt brukt i særlig grad, og vi har derfor valgt å ta 
dem vekk. 
 
Som dere sikkert vet, har vi hatt problemer med lav svarprosent i våre omnibusundersøkelser. 
I snitt hadde vi en svarprosent på 65 i 1999. Da hadde vi tre runder med veldig lav svarprosent 
og en runde med en svarprosent på over 70. Denne runden gikk imidlertid over telefon, og var 
veldig kort og dermed ikke representativ for hvordan en omnibusrunde skal være. For at 
omnibusundersøkelsene skal gå i balanse er vi avhengige av en viss oppdragsmengde og 
dermed også en viss lengde på intervjuet. Dette må det også gå an å forene med en brukbar 
svarprosent! To nye tiltak er derfor satt i verk i år. Det ene er 5 gavekort på 1000 kr i hver 
runde. Dette kan bidra til å øke motivasjonen for å delta i undersøkelsen, og gi dere enda et 
argument når dere skal overtale tvilende IO til å delta. I tillegg har vi forlenget feltperioden 
med 1 uke. Nå vil en vanlig omnibusrunde ha en feltperiode på 4 uker. Dette bør kunne øke 
deltakelsen blant de som er vanskelig å få tak i. Ellers vil vi fortsette der vi startet i fjor med å 
profilere tema i overskriften på IO-brevene på store oppdrag og spennende oppdrag. I en så 
liten omnibus som denne første i år, var det imidlertid vanskelig å få til.  
 
Lykke til med datafangsten på omnibussene i år 2000!    

Omnibusrunde 1 - 2000 
Omnibusrunde nummer en i år blir kort og dermed også litt spesiell. Hele omnibusen vil gå 
som telefonintervju på grunn av den korte intervjutiden. Det er heller ikke noe tilleggsutvalg 
med denne gangen.  

Oppdragsgivere og tema i omnibus 1-2000: 
• Statens tobakksskaderåd: Røykevaner 
• Sosial- og helsedepartementet. Spørsmål om helseproblemer 
• SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner 
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• SSB, Seksjon for informasjon og publisering: Kontakt med SSB 
 
Her er litt mer om de ulike temaene, som kan brukes når dere skal få folk til å delta: 
 
Statens tobakkskaderåd ønsker å finne ut hvordan røykevanene til den norske befolkning 
utvikler seg over tid. Ved å stille de samme spørsmålene hvert år fire ganger i året, kan de si 
noe om hvorvidt røykevanene til nordmenn forandrer seg eller holder seg stabile fra år til år.   
 
Sosial- og helsedepartementet ønsker å få bedre data om levekår- og livssituasjonen for 
funksjonshemmede. Gjennom spørsmålene vi stiller i denne omnibusundersøkelsen får vi vite 
hvor mange personer som har større eller mindre varige helseproblemer eller 
funksjonshemninger, og i hvor stor grad disse helseproblemene og funksjonshemningene 
skaper problemer for dem i hverdagen. 
 
Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk holder orden på hvordan reisemønsteret til 
nordmenn utvikler seg fra år til år. Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye 
nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de reiser og hvor mye penger som går med til 
reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i reiselivsbransjen. 
 
Seksjon for informasjon og publisering ønsker å få informasjon om hvor mange som er i 
kontakt med Statistisk sentralbyrå i løpet av et år. Vi har mange ulike tjenester i tillegg til 
undersøkelsene våre, og det er et ønske om å få oversikt over hvilken kontakt personer har 
hatt med oss, og hvordan de har opplevd kontakten. 
 
Flere av bakgrunnsspørsmålene kan også brukes for å motivere folk til å delta. Vi har flere 
spørsmål om arbeidslivet som kan være interessant for mange. Vi har også spørsmål om 
politiske preferanser og organisasjonsmedlemskap. Dere kan også henvise til og bruke selv 
brosjyren som vi alltid sender ut til IO sammen med informasjonsbrevet. 
 
 

GENERELL INSTRUKS 

Utvalg  
Til omnibusundersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16 - 79 år per 
31.12.99. Dermed har vi med noen IO som er fylt 80 år.  

Innsamlingsmetode: telefonintervju 
Datainnsamlingen skal i denne runden foregå ved hjelp av telefonintervju. Besøksintervju kan 
brukes hvis IO ikke har telefon eller hvis IO ønsker besøk. Intervjutiden er beregnet til 16 
minutter i gjennomsnitt. 

Innsamlingsperiode 
Datainnsamlingen foregår i tiden 6. mars - 31 mars.  Gjennomførte intervju og registrerte 
frafall skal sendes over daglig. 
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IO-lista  
IO-lista inneholder IO og eventuelle referansepersoner. Denne gangen får dere bare IO-lista 
elektronisk i Blaise, siden undersøkelsen hovedsakelig skal gå på telefon .  

Forberedelsestid 
Det er avsatt 1 time til instrukslesing og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av kontoret. 
 
 

INTERVJUSKJEMAET  OG DE ENKELTE  SPØRSMÅL 

Frafall og avgang 
I  frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og 
avgang. Avgang skal bare brukes dersom IO er død eller har flyttet til utlandet for mer enn 
seks måneder. For alle andre grunner til at IO ikke deltar, skal dere velge kode 3 for frafall og 
deretter velge riktig frafallsårsak. I Omnibusundersøkelsene hører institusjonsbeboere med i 
utvalget.  Hvis de av ulike årsaker ikke deltar, må dere finne en passende frafallsgrunn. Det er 
egne koder dersom IO skal overføres til en annen intervjuer. 
 
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer: 
 
Frafall (alternativ 3 i Innled):  Avgang (alternativ 4 i Innled): 
 
11 - IO har ikke tid nå  91 - IO død 
12 - IO ønsker ikke å delta  92 - Bosatt i utlandet minst 6 mndr. 
13 - IO deltar ikke av prinsipp 
14 - Andre nekter for IO 
    Overføring (alternativ 2 i Innled): 
21 - Kortvarig sykdom   
22 - Langvarig sykdom  80 - IO flyttet til annet område 
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie, 81 - Kjenner IO 
       annen uforutsett hendelse  82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, 
24 - Språkproblemer         sykdom e.l. 
    83 - Fjerne IO fra lista. NB! Kun etter 
31 - Midlertidig fravær pga.         avtale med kontoret. 
       skolegang/arbeid 
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l. 
33 - Finner ikke adressen/boligen 
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker 
       (spesifiser) 
 
41 - Andre frafallsgrunner 
 
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har 
forsøkt å spore opp IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva 
som er gjort, slik at arbeidet deres blir lettere. For de som går til frafall ønsker vi informasjon 
om hvorvidt det er fordi IO ikke ønsker å delta (nekt), fordi IO er forhindret fra å delta eller 
om det er andre grunner til at IO ikke deltar. 
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Det skal alltid gis informasjon i feltet “SpsOppflg.”. Informasjonen skal være slik at den kan 
hjelpe de som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør 
det gis opplysning om at IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på evt. oppfølging 
etter intervjuperioden. 
 
Overføring brukes hvis det er problematisk å gjennomføre intervjuet fordi du kjenner IO, 
hvis du blir syk eller hvis IO skal besøkes og har flyttet til et annet område. IO som skal 
besøkes og har flyttet til en adresse du kan nå med inntil en times reise utenfor ditt område 
(en vei), kan du selv intervjue.  IO som skal besøkes og har flyttet lengre unna, overfører du til 
kontoret. Husk å fylle ut ny adresse, evt. telefonnr. og andre opplysninger som kan være 
nyttige for den intervjueren som skal overta IO.  Før alltid opp så nøyaktig adresse som mulig. 
Dersom du bare får telefonnummer, får du adressen ved å henvende deg til 180. 
 
Husk at IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder skal 
registereres som avgang med kode 92. 

Innledningsteksten 
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i 
forhold til hvordan dere gjør avtaler med IO.  Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-
brevet. 
 
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, 
kan du gjerne bruke dette avsnittet: 
 
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker.  Spørsmålene jeg skal stille, 
kommer fram på pc-en.  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.  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.» 

De enkelte spørsmål 
Vær restriktiv med å bruke kategoriene «vet ikke» og «nekter» hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Prøve 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 - «F8» for «vet ikke» og  «F9» for 
«nekting», eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   

Faste bakgrunnsspørsmål  
Siv  
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. 
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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. 
 
SivStat  
Her skal du registrere IOs formelle sivile status. 
 
Antpers 
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 borteboende studenter 18 år og eldre: 
Ugifte studenter 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 personer innlagte på sykehus: 
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de 
tilhørte før tjenesten/oppholdet begynte. 
 
Slektskapskode for fosterbarn:  
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO). 
 
AndrBarn  
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres. 
 
Arb2 
Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i 
de siste 4 ukene. 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. 
 
Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som 
tas ut i avspasering skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas 
med i antall arbeidstimer bare hvis man får betalt for arbeidet.  
 
Halve timer skal rundes av oppover. 
 
Arb3 
Punkt 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond. 
 
Arb4  
Vi har ingen mulighet til å kontrollere kodingen, og det er svært viktig at du sammen med IO, 
kan plassere arbeidsstedet i riktig næringsgruppe.  Er det tvil om plasseringen, skal du krysse 
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av for "Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig av næringens art.  Hvis IO 
arbeider i flere ulike næringsgrener, kodes den næringen hvor IO for tiden arbeider mest. 
 
Arb5 
Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket. 
 
Arb7 
Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon.  
Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom 
arbeidsforhold. 
 
HovedSamSl 
Hvis IO er medlem i ulike organisasjoner, f.eks. en for hovedyrke og en for bijobb, ta med 
organisasjonen IO tilhører i forbindelse med sitt hovedyrke  

Oppdragsspørsmål 
 
Reis1 
Husk at det på disse spørsmålene bare er snakk om reiser i løpet av de tre nevnte månedene. 
Vis kort 1 for å hjelpe IO å huske. Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke 
regnes med som (yrkes-)reiser. Dette gjelder også reiser f.eks til Nordsjøen hvis dette er IOs 
arbeidssted. Personer som har “selve reisen” som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, 
skal heller ikke regnes med. Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til 
syke/invalide familiemedlemmer/slektninger skal ikke tas med. 
 
 
Reis2 
Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. 
Vedlagte kalender kan brukes. Har IO hatt flere reiser i tre-månedersperioden, 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 koder landet.  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. 
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Reis6 
Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som 
samsvarer med hovedformålet med reisen.  Vær oppmerksomme på det vannrette rullefeltet.  
Det er i alt 22 alternativ å velge blant. 
 
 
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. 
 
 
Hvis IO har vært på flere helt like turer i løpet av de 3 månedene ...... Et eksempel på 
dette kan være regelmessige helgeturer på hytta. Hovedformål for reisen må være lik, antall 
overnattinger må være lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være 
nøyaktig det samme for turene for at dette kan brukes. Hvis disse kriteriene er oppfylt fyller 
intervjueren bare inn antall helt like turer og startdato for de helt like turene. Resten fylles inn 
automatisk og intervjueren trenger bare å trykke enter gjennom de ulike spørsmålene som da 
er fyllt inn automatisk. 
 
NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke dere tilbake til 
reis8 (ny variabel!) og endre antall like reiser. 
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Oslo, mai 2000         OBM 
Saksbehandler: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 
 
En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene og be om 
et intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk 
sentralbyrås omnibusundersøkelse. Dette er en intervjuundersøkelse som er satt sammen av 
mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Formålet med undersøkelsen er å 
utarbeide statistikk som beskriver ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal 
brukes i informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne 
gangen er reisevaner, museumsbesøk, helse, arbeidsforhold og røykevaner. 
 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at 
resultatene blir riktigst mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde 
av den voksne befolkningen i Norge.  Vi kan ikke erstatte deg med en annen.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter 
lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
taushetsplikt. For å få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente 
enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Vi vil aldri 
offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. De som ringer, 
kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. 
Intervjuerne viser alltid legitimasjonskort ved besøk. Alle personopplysninger blir fjernet 
innen ett år. Videre kan man når som helst trekke seg fra undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli 
kontaktet. Dersom du har noen spørsmål, kan du gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. Du 
finner også flere opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
           Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, mai 2000          ON 
Saksbehandlar: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - mai/juni 2000 
 
Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene og be 
om eit intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2000 personar som er trekte ut til å vere med i 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking. Dette er ei intervjuundersøking som er sett 
saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Føremålet med undersøkinga 
er å lage statistikk som skildrar ulike sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i 
informasjonsarbeid, forsking og samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er 
reisevanar, museumsbesøk, helse, arbeidsforhold og røykevanar. 
 
Du står fritt om du vil vere med i undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at 
resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete 
av dei vaksne i Noreg.  Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter 
lovbundne reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
teieplikt. For å få best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente 
enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri 
offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Den som 
ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk 
sentralbyrå. Intervjuarane viser alltid legitimasjonskort ved besøk. Alle personopplysningar 
blir fjerna innan eitt år. Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir 
kontakta. Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. Du finn 
også fleire opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
           Asle Rolland  
           seksjonssjef 
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Oslo, mai 2000        OBMF 
Saksbehandler: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører noen ganger i året intervjuundersøkelser som er satt 
sammen av mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Dette kalles 
omnibusundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å utarbeide statistikk som beskriver 
ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal brukes i informasjonsarbeid, forskning 
og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne gangen er reisevaner, museumsbesøk, 
helse, arbeidsforhold og røykevaner. 
 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg fra hele landet på 2000 personer i alderen 16-79 år. 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at 
resultatene blir riktigst mulig.  Til informasjon har en datter eller sønn under 18 år i din 
husholdning kommet med i utvalget denne gangen. Hun/han får eget brev om 
undersøkelsen. I løpet av de nærmeste ukene vil en av våre intervjuere ta kontakt for å be om 
et intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter 
lovbestemte regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
taushetsplikt. For å få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente 
enkelte opplysninger fra Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Det vil ikke bli 
offentliggjort eller videreformidlet opplysninger om enkeltpersoner. De som ringer kan 
fortelle hvordan dere skal gå fram dersom dere ønsker å få bekreftet at vedkommende arbeider 
for Statistisk sentralbyrå. Intervjuerne har alltid med seg legitimasjonskort ved besøk. Alle 
personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man når som helst trekke seg fra 
undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli 
kontaktet. Dersom dere har noen spørsmål, kan dere gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. 
Dere finner også flere opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                   Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, mai 2000         ONF 
Saksbehandlar: Elisabeth Rønning 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - mai/juni 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nokre gonger i året intervjuundersøkingar som er sette 
saman av mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Dette blir kalla 
omnibusundersøkingar. Føremålet med undersøkingane er å lage statistikk som skildrar ulike 
sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking og 
samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er reisevanar, museumsbesøk, helse, 
arbeidsforhold og røykevanar. 
 
Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2000 personar i alderen 16-79 år.  Ein 
står fritt til å delta i undersøkinga, men vi håper flest mogleg vil vere med slik at resultata blir 
rettast mogleg.  Til informasjon har ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald 
komen med i utvalet denne gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga. I løpet av dei 
komande vekene vil ein av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter 
lovbundne reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har 
teieplikt. For å få best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente 
enkelte opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Det vil ikkje bli 
offentleggjort eller vidareformidla opplysningar om enkeltpersonar. Dei som ringjer kan 
fortelje korleis de skal gå fram om de ønskjer å få stadfesta at vedkomande arbeider for 
Statistisk sentralbyrå. Intervjuarane vil alltid syne legitimasjonskort når dei kjem. Alle 
personopplysningar blir fjerna innan eit år. Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå 
undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir 
kontakta. Dersom de har nokon spørsmål, kan de gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. 
De finn også fleire opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
          Asle Rolland 
          seksjonssjef 
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OMNIBUS NR 2 2000 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIV DEL 
 
 
Innled 
Start intervjuet ..................................................  1 
Overføring til annen intervjuer ...................................  2 
Frafall ...........................................................  3 
Avgang ............................................................  4 
 
 
FrafGr 
Oppgi grunnen til frafallet: 
Ikke tid ..........................................................  11 
IO ønsker ikke å delta ............................................  12 
Deltar ikke av prinsipp ...........................................  13 
Andre nekter for IO ...............................................  14 
Kortvarig sykdom ..................................................  21 
Langvarig sykdom/ svekkelse .......................................  22 
Sykdom/ dødsfall i IOs familie, annen uforutsett hendelse .........  23 
Språkproblemer ....................................................  24 
Midlertidig fraværende pga skolegang/ arbeid ......................  31 
Midlertidig fraværende pga ferie el ...............................  32 
Finner ikke adressen/ boligen .....................................  33 
Ikke telefon - for kostbart/ langt å reise ........................  34 
IO ikke å treffe av andre årsaker .................................  35 
Andre frafallsgrunner .............................................  41 
 
 
AvgGr 
Oppgi grunnen til avgangen: 
Død ...............................................................  91 
Bosatt i utlandet minst 6 mndr ....................................  92 
 
 
OvfGr 
Hvorfor overføring 
IO flyttet til annet område .......................................  80 
Kjenner IO ........................................................  81 
Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom el .........................  82 
Fjerne IO fra lista NB! kun etter avtale med kontoret .............  83 
 
 
 

INTERVJUDEL 
 
KommNavn 
Da IO ble trukket ut bodde han/hun i ___________. Hvis han bor der fortsatt - Trykk <Enter>. 
Hvis ikke skriv nytt kommunenavn.  
 
 

BOSTED 
 
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 2 000 personer ..............................................  1 
mellom 2 000 og 20 000 personer ...................................  2 
mellom 20 000 og 100 000 personer .................................  3 
100 000 personer eller flere ......................................  4 
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HUSHOLDNING 
 
Siv (*) 
Er du gift eller samboende?  
Ja, gift/registrert partner .......................................  1 
Ja, samboende .....................................................  2 
Nei................................................................  3 
 
SivStat (*) 
Hva er din sivilstatus? 
Ugift .............................................................  1 
Gift/registrert partner............................................  2 
Enke/enkemann/gjenlevende partner..................................  3 
Separert/separert partner .........................................  4 
Skilt/skilt partner ...............................................  5 
 
 
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 matbudsjett. Personer 
som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller 
skolegang 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 ..............................................................  1 
Kvinne ............................................................  2 
 
Hvilket år er HUN/HAN født? 
 
Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg? 
 
Ektefelle .........................................................  2 
Samboer ...........................................................  3 
Sønn/datter .......................................................  4 
Stesønn/datter ....................................................  5 
Søsken/halvsøsken .................................................  6 
Stesøsken..........................................................  7 
Foreldre...........................................................  8 
Steforeldre........................................................  9 
Svigerforeldre ....................................................  10 
Svigersønn/-datter ................................................  11 
Besteforeldre .....................................................  12 
Barnebarn .........................................................  13 
Annen slektning av IO .............................................  14 
Annen ikke-slektning ..............................................  15 
 
 
BoksKlar 
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå? 
 
Ja 
Nei 
 
 
AntBarn (*) 
Har du barn som ikke tilhører husholdningen?  
 
Her registreres bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten 
 
 
AntBarnd 
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor mange døtre har du som 
ikke tilhører husholdningen? 
 
 
AntBarns 
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen? 
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REISER 
 
Reis1(*) 
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på. Hvor mange reiser med 
minst en overnatting hadde du i perioden fra 1.februar til 30.april 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..  reisen Se på det gule arket, nr 1.   
 
 
Reis3 (*) 
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for privat reise, eller 
var det en yrkes- eller forretningsreise? 
Ferietur ..........................................................  1 
Annen privat reise ................................................  2 
Yrkes- eller forretningsreise .....................................  3 
 
 
Reis4  
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen? 
 
 
Reis5 (*) 
Hvor gikk reisen hen? 
I Norge ...........................................................  1 
I utlandet ........................................................  2 
 
Hvilket fylke gikk reisen til? 
Østfold ...........................................................  1 
Akershus ..........................................................  2 
Oslo ..............................................................  3 
Hedmark ...........................................................  4 
Oppland ...........................................................  5 
Buskerud ..........................................................  6 
Vestfold ..........................................................  7 
Telemark ..........................................................  8 
Aust-agder ........................................................  9 
Vest-agder ........................................................  10 
Rogaland ..........................................................  11 
Hordaland .........................................................  12 
Sogn og fjordane ..................................................  14 
Møre og romsdal ...................................................  15 
Sør-trøndelag .....................................................  16 
Nord-trøndelag ....................................................  17 
Nordland ..........................................................  18 
Troms .............................................................  19 
Finnmark ..........................................................  20 
Svalbard ..........................................................  21 
På reise i Norge ..................................................  22 
 
 
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?   
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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. 
 

 
MUSEUMSBESØK 

 
Museum1a-c 
Se på det gule arket, nr 2. Du ser tre ulike museumstyper. Vi er interessert i om du har 
besøkt noen av disse museumstypene siden juni 1999 og eventuelt hvor mange ganger. Regn med 
museumsbesøk både i Norge og i utlandet. 
 
NB! PASS PÅ AT DU IKKE SKRIVER INN TALL FOR ANTALLET, MEN KODE FOR RIKTIG INTERVALL! 
 
Hvor mange ganger siden juni i fjor har du besøkt..... 
 
a) kunstmuseum? 
(MUSEUM FOR KUNST, KUNSTINDUSTRI, DESIGN) 
 
b) kulturhistorisk museum? 
(MUSEUM FOR ARKEOLOGI, FOLKEMUSEUM/FRILUFTSMUSEUM, LOKALHISTORISK MUSEUM, MUSEUM FOR SJØFART, 
FISKE OG FANGST, FORSVARSHISTORIE, TEKNISK MUSEUM, MUSEUM FOR FREMMEDE FOLKESLAG) 
 
c) museum for naturfag? 
(ZOOLOGI, BOTANIKK, GEOLOGI/MINERALOGI) 
 
 
Spørsmål 2 stilles til alle som har besøkt ett eller flere museer. Andre går til spørsmål 3.  
 
Museum2 
I hvilke(n) av følgende situasjoner besøkte du museet/museene? Se på det gule arket, nr. 3. 
 
ANNET SPESIFISERES EVT. I NESTE SPØRSMÅL 
 
Utdanning, skole eller kurs i Norge? 
Utdanning, skole eller kurs i utlandet? 
Arbeidsreise i Norge? 
Arbeidsreise i utlandet? 
Feriereise i Norge? 
Feriereise i utlandet? 
Fritidsbesøk på vanlig hverdag/kveld? 
Fritidsbesøk en helg/helligdag? 
Annet; spesifiser? 
 
 
Spørsmål 3 stilles til alle som ikke har besøkt noe museum det siste året 
 
Museum3 
Er det noen spesiell grunn til at du ikke har besøkt noe museum i denne perioden? Angi i så 
fall hovedårsaken til at du ikke har gjort det: 
 
ANNET SPESIFISERES EVT. I NESTE SPØRSMÅL. EN KAN ANGI INNTIL 2 ÅRSAKER. 
  
INGEN SPESIELL GRUNN 
DET HAR BARE IKKE BLITT 
LITEN ELLER INGEN INTERESSE AV Å BESØKE MUSEER 
DÅRLIG RÅD/ØKONOMI 
SYNES DET ER FOR DYRT 
IKKE TID TIL Å BESØKE MUSEER 
BRUKER HELLER TIDEN TIL ANDRE GJØREMÅL 
FOR LANGT TIL NÆRMESTE MUSEUM 
HELSEPROBLEMER ELLER FUNKSJONSHEMMING 
ANNET: SPESIFISER 
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RØYKEVANER 
 
 
TIL PERSONER I ALDEREN 16-79 ÅR: 
 
Tob1  
Så skifter vi tema. Hender det at du røyker? 
Ja ................................................................  1 
Nei ...............................................................  2 
 
 
HVIS JA: 
 
Tob2  
Røyker du daglig eller av og til? 
Daglig ............................................................  1 
Av og til .........................................................  2 
 
 
 

HOLDNINGER TIL INNVANDRING OG INNVANDRERE 
 
Innv1 (*)    
Jeg skal nå nevne noen påstander om innvandrere og innvandringspolitikk. Kan du for hver av 
disse påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig? 
 
Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag. 
 
Innv2 (*)  
Innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp sammenliknet med nordmenn. 
 
Innv3 (*)  
Innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. 
 
Innv4 (*)  
Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn. 
 
SVARALTERNATIVER FOR INNV 
          Helt enig .........................................................(1) 
          Nokså enig ........................................................(2) 
          BÅDE OG ...........................................................(3) 
          Nokså uenig .......................................................(4) 
          Helt uenig ........................................................(5) 
 
 

 
ARBEIDSFORHOLD 

 
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.  
 
Arb1  
Hadde du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som 
familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.                 
 
 
HVIS NEI 
 
Arb1b   
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke? 
   
                                                                
Arb2 (*) 
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men 
ikke timer som skal avspaseres.                                            
 
Vi ønsker å vite samlet arbeidstid for hovedarbeid og eventuelt biyrke. 
 
 
Arb3 (*) 
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du arbeider i... 
et personlig eid firma ............................................  1 
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende.......................  2 
kommunal virksomhet ...............................................  3 
fylkeskommunal virksomhet .........................................  4 
statlig virksomhet ................................................  5 
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Arb4 (*)    
VIS KORT 4. 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 ................................................  0 
Fiske, fangst .....................................................  1 
Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg ......................  2 
Handel, bank, forsikring ..........................................  3 
Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring.  4 
Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon .............  5 
Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat ..............  6 
Undervisning, forskning ...........................................  7 
Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker ......  8 
ANNEN NÆRING ......................................................  9 
 
 
Arb4Sp  
Hvilken annen næring er dette? 
 
 
Arb5 (*)   
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten? 
 
 
Arb5b  
Har du en ledende stilling? 
 
 
Arb6 
Arbeider du i ditt hovedyrke som... 
selvstendig .......................................................  1 
ansatt ............................................................  2 
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn......................  3 
 
 
Arb7 (*) 
VIS KORT 5. Passer noen av disse beskrivelsene for deg?  
 
Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <Enter> 
 
Mottar AFP eller annen førtidspensjon..............................  1 
Mottar vanlig alderspensjon .......................................  2 
Mottar etterlattepensjon ..........................................  3 
Mottar uførepensjon ...............................................  4 
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere......................  5 
Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke ................  6 
Arbeidsledig de tre siste månedene ................................  7 
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste .................  8 
 
 
Arb8 
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke?  Som husarbeid regner vi 
aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke. 
Tid til innkjøp av matvarer regnes ikke med. 
Under 5 timer .....................................................  1 
5- 9 timer ........................................................  2 
10-19 timer .......................................................  3 
20-29 timer .......................................................  4 
30-39 timer .......................................................  5 
40 timer og over ..................................................  6 
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SPØRSMÅL OM HELSEPROBLEMER 
 
 
Til IO 16-66 år 
 
Helse1 
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming vansker med å delta i 
fritidsaktiviteter? Vil du i så fall si svært vanskelig eller noe vanskelig? 
 
Ja, svært vanskelig 
Ja, noe vanskelig 
Nei 
 
 
Helse2 
Kan du gå i trapper, opp eller ned en etasje, uten besvær? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse3 
Kan du uten hjelp av andre klare vask og rengjøring av boligen? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse4 
Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden? 
 
Ja 
Nei 

TENNER OG TANNHELSE 
 
Tann1  

 
Hvor mange av dine egne tenner har du? Vi vil ha antall fordelt på overkjeve og underkjeve 
(minimum=0, maximum=16 per kjeve). 

 
MED EGNE TENNER MENES ALT UNNTATT BROLEDD OG TENNER PÅ PLATE. TENNER PÅ STIFT, MED KRONE 
REGNES SOM EGNE TENNER 

 
Antall tenner i overkjeven (oppe) ___ 

 
Antall tenner i underkjeven (nede) ___ 

 
 
Spørsmål 2 går til de som har egne tenner igjen 
 
Tann2   
Tror du at du kan beholde disse tennen livet ut?  Tror du det er helt sikkert, kanskje, tror 
du det er lite sannsynlig eller tror du det helt sikkert ikke? 
     
Ja, helt sikkert 
Ja, kanskje 
Nei, lite sannsynlig 
Nei, helt sikkert ikke 
HAR INGEN EGNE TENNER 
 
 
 
Tann3      
Hvor viktig er det for deg at du kan beholde disse tennen livet ut? Vil du si at det er svært 
viktig, viktig, lite viktig, eller ikke viktig i det hele tatt? 
 
Svært viktig 
Viktig 
VERKEN VIKTIG ELLER LITE VIKTIG 
Lite viktig 
Ikke viktig i det hele tatt  
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Tann4   
Hvor mange tenner har du fått trukket eller fjernet i løpet av de siste 12 månedene?  
                    
Antall tenner …….. 
 
 
 

 
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 18 for annet parti og 
skriv inn hvilket i neste spørsmål. 
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
Ville ikke stemme .................................................  19 
Ikke stemmerett ...................................................  20 
 
ValgMorgSp 
Hvilket annet parti? 
 
 
StortingA 
Stemte du ved stortingsvalget i 1997? 
 
 
StortingB 
Hva var årsaken til at du ikke stemte ved stortingsvalget i 1997? 
Nei, hadde ikke stemmerett ........................................  1 
Nei, hadde ikke anledning .........................................  2 
Nei, stemte ikke av andre grunner .................................  3 
 
 
Storting 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet 
parti og skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
 
 
StortingSp 
Hvilket annet parti? 
 
 
KomFylkA 
Stemte du ved kommunevalget/fylkestingsvalget i 1999? 
 
KomFylkB 
Hva var årsaken til at du ikke stemte ved fylkestingsvalget i 1999? 
Hadde ikke stemmerett .............................................  1 
Hadde ikke anledning ..............................................  2 
Andre grunner .....................................................  3 
 
 
 



54 

KomFylk 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet 
parti og skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/Akp ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det Norske Arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig Folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre Partier .....................................................  18 
 
 
KomFylkSp 
Hvilket annet parti? 
 

 
ORGANISASJONSMEDLEMSKAP 

 
MedlFaglig 
Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller annen 
yrkessammenslutning? 
 
 
HovedSamsl (*) 
Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen?   
 
Hvis du ikke finner noen som passer blant svaralternativene nedenfor, marker med 8 for andre 
og skriv inn hvilke i neste spørsmål. 
 
LO ................................................................  1 
YS ................................................................  2 
AF ................................................................  3 
Norges Bondelag ...................................................  4 
Norsk Bonde- Og Småbrukarlag ......................................  5 
Noregs Fiskarlag ..................................................  6 
NHO/NAF ...........................................................  7 
Akademikerne.......................................................  8 
Andre .............................................................  9 
 
 
HovedSamSlSp 
Navn på hovedsammenslutning: 
 
MedPol 
Er du medlem av politisk parti? Regn også med partipolitisk ungdomslag eller 
kvinneorganisasjon.                     
 
 
 
 

INNTEKT  
 
EgenInn   
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1999? 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 1999? 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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Generelt om omnibusundersøkelsene 
Omnibus betyr “buss for alle”, så her samler vi flere tema fra ulike oppdragsgivere i én 
undersøkelse. Omnibusen er et tilbud til oppdragsgivere som vil gjennomføre mindre undersøkelser 
innenfor rammene av et større, strukturert opplegg, uten å bekoste en egen undersøkelse.  
Omnibusene består av et sett med faste bakgrunnsspørsmål i tillegg til de spørsmålene som 
oppdragsgiverne betaler for.  Oppdragsgivere er vanligvis ulike forskningsinstitusjoner og offentlige 
instanser.  Det er vanskelig å si noe presist om formålet med undersøkelsen fordi den omfatter flere 
tema, men resultatene skal gi informasjon som er nyttig for myndigheter og andre som skal 
planlegge og utforme nye tiltak. I tillegg vil resultatene bli brukt i våre egne publikasjoner, i 
forskning og undervisning.  

Omnibusrunde 2 - 2000 
Omnibusrunde nummer to i år blir kort og dermed også litt spesiell. Hele omnibusen vil gå som 
telefonintervju på grunn av den korte intervjutiden. Det er heller ikke noe tilleggsutvalg med denne 
gangen.  

Oppdragsgivere og tema i omnibus 2-2000: 
• Statens tobakksskaderåd: Røykevaner 
• Sosial- og helsedepartementet. Spørsmål om helseproblemer 
• SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner 
• SSB, Seksjon for demografi og levekårsforskning: Holdning til innvandring 
• Norsk Museumsutvikling: Museumsbesøk 
• Universitetet i Bergen: Tenner og tannhelse 
 
Her er litt mer om de ulike temaene, som kan brukes når dere skal få folk til å delta: 
 
Statens tobakkskaderåd ønsker å finne ut hvordan røykevanene til den norske befolkning utvikler 
seg over tid. Ved å stille de samme spørsmålene hvert år fire ganger i året, kan de si noe om 
hvorvidt røykevanene til nordmenn forandrer seg eller holder seg stabile fra år til år.   
 
Sosial- og helsedepartementet ønsker å få bedre data om levekår- og livssituasjonen for 
funksjonshemmede. Gjennom spørsmålene vi stiller i denne omnibusundersøkelsen får vi vite hvor 
mange personer som har større eller mindre varige helseproblemer eller funksjonshemninger, og i 
hvor stor grad disse helseproblemene og funksjonshemningene skaper problemer for dem i 
hverdagen. 
 
Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk holder orden på hvordan reisemønsteret til 
nordmenn utvikler seg fra år til år. Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye 
nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de reiser og hvor mye penger som går med til reising i 
den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i reiselivsbransjen. 
 
Seksjon for demografi og levekårsforskning ønsker å kartlegge nordmenns holdninger til 
innvandring og innvandrere. Disse spørsmålene har blitt stilt i mange år nå, og man kan ved hjelp av 
dem danne seg et bilde av hvordan nordmenns holdninger forandrer seg eller er stabile på dette 
feltet.  
 
Norsk museumsutvikling ønsker å kartlegge antall og type museumsbesøk i løpet av det siste året. 
Disse spørsmålene har vært stilt tidligere, og man kan nå få en oversikt over hvordan utviklingen i 
museumsbesøk har vært fra 1995 og fram til i dag. 
Universitetet i Bergen, Odontologisk institutt ønsker ved hjelp av sine spørsmål om tenner og 
tannhelse å få bedre innsikt i hvordan det står til med tennene til den norske befolkning. Hva mener 
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personer selv er et tilstrekkelig tannsett? Og i hvor stor grad tror folk at de kan bevare tennene sine 
livet ut?  
 
Flere av bakgrunnsspørsmålene kan også brukes for å motivere folk til å delta. Vi har flere spørsmål 
om arbeidslivet som kan være interessant for mange. Vi har også spørsmål om politiske preferanser 
og organisasjonsmedlemskap. Dere kan også henvise til og bruke selv brosjyren som vi alltid sender 
ut til IO sammen med informasjonsbrevet. 
 

GENERELL INSTRUKS 

Utvalg  
Til omnibusundersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16 - 79 år per 
31.12.99. Dermed har vi med noen IO som er fylt 80 år.  

Innsamlingsmetode: telefonintervju 
Datainnsamlingen skal i denne runden foregå ved hjelp av telefonintervju. Besøksintervju kan 
brukes hvis IO ikke har telefon eller hvis IO ønsker besøk. Intervjutiden er beregnet til 19 minutter i 
gjennomsnitt. 

Innsamlingsperiode 
Datainnsamlingen foregår i tiden 22. mai - 16 juni.  Gjennomførte intervju og registrerte frafall skal 
sendes over daglig. 

IO-lista  
IO-lista inneholder IO og eventuelle referansepersoner. Denne gangen får dere bare IO-lista 
elektronisk i Blaise, siden undersøkelsen hovedsakelig skal gå på telefon .  

IO-brev 
Sammen med IO-brevene er det denne gangen sendt ut et gult ark med svaralternativer til noen av 
spørsmålene. Hvis IO ikke har tatt vare på arket, er det viktig at dere leser opp svaralternativene. 

Forberedelsestid 
Det er avsatt 1 time til instrukslesing og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av kontoret. 
 

Incitamenter 
Vi trekker 5 gavekort på 1000 kr. blant de som blir med i undersøkelsen. Vinnere blir kontaktet. 
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INTERVJUSKJEMAET  OG DE ENKELTE  SPØRSMÅL 

Frafall og avgang 
I  frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang. 
Avgang skal bare brukes dersom IO er død eller har flyttet til utlandet for mer enn seks måneder. 
For alle andre grunner til at IO ikke deltar, skal dere velge kode 3 for frafall og deretter velge riktig 
frafallsårsak. I Omnibusundersøkelsene hører institusjonsbeboere med i utvalget.  Hvis de av ulike 
årsaker ikke deltar, må dere finne en passende frafallsgrunn. Det er egne koder dersom IO skal 
overføres til en annen intervjuer. 
 
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer: 
 
Frafall (alternativ 3 i Innled):  Avgang (alternativ 4 i Innled): 
 
11 - IO har ikke tid nå  91 - IO død 
12 - IO ønsker ikke å delta  92 - Bosatt i utlandet minst 6 mndr. 
13 - IO deltar ikke av prinsipp 
14 - Andre nekter for IO 
    Overføring (alternativ 2 i Innled): 
21 - Kortvarig sykdom   
22 - Langvarig sykdom  80 - IO flyttet til annet område 
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie, 81 - Kjenner IO 
       annen uforutsett hendelse  82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, 
24 - Språkproblemer         sykdom e.l. 
    83 - Fjerne IO fra lista. NB! Kun etter 
31 - Midlertidig fravær pga.         avtale med kontoret. 
       skolegang/arbeid 
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l. 
33 - Finner ikke adressen/boligen 
34 - Ikke telefon / for kostbart, for  
        langt å reise 
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker 
       (spesifiser) 
 
41 - Andre frafallsgrunner 
 
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å 
spore opp IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik 
at arbeidet deres blir lettere. For de som går til frafall ønsker vi informasjon om hvorvidt det er fordi 
IO ikke ønsker å delta (nekt), fordi IO er forhindret fra å delta eller om det er andre grunner til at IO 
ikke deltar. 
 
Det skal alltid gis informasjon i feltet “SpsOppflg.”. Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe 
de som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis 
opplysning om at IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på evt. oppfølging etter 
intervjuperioden. 
 
Overføring brukes hvis det er problematisk å gjennomføre intervjuet fordi du kjenner IO, hvis du 
blir syk eller hvis IO skal besøkes og har flyttet til et annet område. IO som skal besøkes og har 
flyttet til en adresse du kan nå med inntil en times reise utenfor ditt område (en vei), kan du selv 
intervjue.  IO som skal besøkes og har flyttet lengre unna, overfører du til kontoret. Husk å fylle ut 
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ny adresse, evt. telefonnr. og andre opplysninger som kan være nyttige for den intervjueren som skal 
overta IO.  Før alltid opp så nøyaktig adresse som mulig. Dersom du bare får telefonnummer, får du 
adressen ved å henvende deg til 180. 
 
Husk at IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder skal 
registereres som avgang med kode 92. 

Innledningsteksten 
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til 
hvordan dere gjør avtaler med IO.  Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet. 
 
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan 
du gjerne bruke dette avsnittet: 
 
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker.  Spørsmålene jeg skal stille, kommer 
fram på pc-en.  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.  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.» 

De enkelte spørsmål 
Vær restriktiv med å bruke kategoriene «vet ikke» og «nekter» hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Prøve 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 - «F8» for «vet ikke» og  «F9» for «nekting», eller 
spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   

Faste bakgrunnsspørsmål  
 
Siv  
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. 
 
SivStat  
Her skal du registrere IOs formelle sivile status. 
 
Antpers 
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. 
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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 borteboende studenter 18 år og eldre: 
Ugifte studenter 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 personer innlagte på sykehus: 
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før 
tjenesten/oppholdet begynte. 
 
Slektskapskode for fosterbarn:  
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO). 
 
AndrBarn  
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres. 
 
Arb2 
Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de 
siste 4 ukene. 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. 
 
Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut 
i avspasering skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall 
arbeidstimer bare hvis man får betalt for arbeidet.  
 
Halve timer skal rundes av oppover. 
 
Arb3 
Punkt 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond. 
 
Arb4  
Vi har ingen mulighet til å kontrollere kodingen, og det er svært viktig at du sammen med IO, kan 
plassere arbeidsstedet i riktig næringsgruppe.  Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for 
"Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig av næringens art.  Hvis IO arbeider i flere 
ulike næringsgrener, kodes den næringen hvor IO for tiden arbeider mest. 
 
Arb5 
Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket. 
 
Arb7 
Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon.  
Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom 
arbeidsforhold. 
 
HovedSamSl 
Hvis IO er medlem i ulike organisasjoner, f.eks. en for hovedyrke og en for bijobb, ta med 
organisasjonen IO tilhører i forbindelse med sitt hovedyrke  
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Oppdragsspørsmål 
 
 
Reis1 
Husk at det på disse spørsmålene bare er snakk om reiser i løpet av de tre nevnte månedene. Vis 
kort 1 for å hjelpe IO å huske. Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke regnes 
med som (yrkes-)reiser. Dette gjelder også reiser f.eks til Nordsjøen hvis dette er IOs arbeidssted. 
Personer som har “selve reisen” som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal heller ikke 
regnes med. Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide 
familiemedlemmer/slektninger skal ikke tas med. 
 
Reis2 
Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. 
Vedlagte kalender kan brukes. Har IO hatt flere reiser i tre-månedersperioden, 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 koder landet.  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. 
 
Reis6 
Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som samsvarer 
med hovedformålet med reisen.  Vær oppmerksomme på det vannrette rullefeltet.  Det er i alt 22 
alternativ å velge blant. 
 
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. 
 
Hvis IO har vært på flere helt like turer i løpet av de 3 månedene ...... Et eksempel på dette kan 
være regelmessige helgeturer på hytta. Hovedformål for reisen må være lik, antall overnattinger må 
være lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være nøyaktig det samme for 
turene for at dette kan brukes. Hvis disse kriteriene er oppfylt fyller intervjueren bare inn antall helt 
like turer og startdato for de helt like turene. Resten fylles inn automatisk og intervjueren trenger 
bare å trykke enter gjennom de ulike spørsmålene som da er fyllt inn automatisk. 
 
NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke dere tilbake til reis8 
(ny variabel!) og endre antall like reiser. 
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Innv1-Innv4 
Her finnes både enig og uenig som et skjult alternativ, dvs. at det ikke skal leses opp for IO, men 
brukes dersom IO ikke kan gi noe annet svar. 
 
Innvandrere er personer med to utenlandskfødte foreldre.  (For adopterte fra utlandet er det de 
sosiale, ikke biologiske foreldrene som teller.) 
 
Flyktninger og asylsøkere er grupper innenfor samlebetegnelsen innvandrere.  Flyktninger er 
personer som er innvilget politisk asyl eller opphold på humanitært grunnlag.  Dette kan skje enten 
ved at de er tilkjent flyktningstatus av FNs høykommisær for flyktninger og kommet inn under 
Norges flyktningkvote (som fastsettes hvert år), eller ved at de har kommet til landet som asylsøkere 
og er innvilget politisk asyl eller fått opphold på humanitært grunnlag. 
 
Tann1 - På dette spørsmålet ønsker vi at IO skal telle tennene sine, og dere skal skrive inn riktig 
antall tenner hos IO både oppe og nede. Hvis det oppstår uklarheter om hva som er egne tenner, 
gjelder følgende instruks: med egne naturlige tenner menes alle egne tenner unntatt broledd og 
tenner på plate. Tenner "på stift", med krone regnes som egne tenner. Instruks også i Blaise. 
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OMNIBUS-SPØRSMÅL FRA SAMORDNET LEVEKÅRSUNDERSØKELSE 2000 
 
KommNavn Pre.prog. 
 
Tettbygd* Bor du i et tettbygd strøk? 
  JA 
  NEI 
 
HVIS JA PÅ TETTBYGD 
 
Tettsted Bor du i et tettsted eller en by med... 
  1. under 2000 personer 
  2. mellom 2000 og 20 000 personer  
  3. mellom 20 000 og 100 000 
  4. 100 000 personer eller fler  
 
F-OmnBak1*   Passer noen av disse beskrivelsene for deg?  
             VIS KORT 1 !   HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE PASSER, TRYKK ENTER! 
             MOTTAR AFP ELLER ANNEN FØRTIDSPENSJON...........................  1 
             MOTTAR VANLIG ALDERSPENSJON..................................... 2 
  MOTTAR ETTERLATTEPENSJON .......................................  3 
  MOTTAR UFØREPENSJON ............................................  4 
             MOTTAR OVERGANGSSTØNAD TIL ENSLIGE FORSØRGERE................... 5 
  GÅR PÅ SKOLE ELLER STUDERER MINST 10 TIMER PER UKE..............  6 
             ARBEIDSLEDIG DE SISTE TRE MÅNEDENE..............................  7 
             ER INNE TIL 1.-GANGS MILITÆR- ELLER SIVILTJENESTE ..............  8 
             UTFØRER HUSARBEID I 10 TIMER ELLER MER PR. UKE .................  9 
 
 
 

ARBEIDSFORHOLD 
 
F-OmnBak2    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 .............................................................  1 
                NEI ............................................................  2  
 
HVIS NEI: 
F-OmnBak3   Har du inntektsgivende arbeid som du var 
             midlertidig borte fra eller hadde fri fra i forrige uke? 
                JA .............................................................  1 
                NEI ............................................................  2 
 
HVIS NEI PÅ F-OmnBak3, GÅ TIL HEL1. 
 
OmnBak4    VIS KORT 2. 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 ............................................... (0) 
           Fiske, fangst .................................................... (1) 
           Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av råolje og  
 naturgass, kraft- og vannforsyning ............................... (2) 
           Handel, bank, forsikring ......................................... (3) 
           Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, frisør, rengjøring (4) 
           Luft-, sjø- og landtransport, post, telekommunikasjon ............ (5) 
           Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat ............. (6) 
           Undervisning, forskning, interesseorg. og ideologiske org......... (7) 
           Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker ..... (8) 
           ANNEN NÆRING ..................................................... (9) 
 
  Hvis (9)... 
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OmnBak5 HVILKEN ANNEN NÆRING ER DETTE? 
 
F-OmnBak6   Er bedriften du arbeider i... 
                ET PERSONLIG EID FIRMA?.........................................  1 
                ET AKSJESELSKAP, ORGANISASJON ELLER LIGNENDE?...................  2 
                KOMMUNAL VIRKSOMHET?............................................  3 
                FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET?......................................  4 
                ELLER STATLIG VIRKSOMHET?.......................................  5 
 
F-OmnBak7    HVIS PERSONLIG EID 
        Arbeider du i ditt hovedyrke som... 
                ANSATT?.........................................................  1 
                SELVSTENDIG?....................................................  2 
                ELLER SOM FAMILIEMEDLEM UTEN FAST AVTALT LØNN?..................  3 
 
F-OmnBak8    Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten? 
            Alfanumerisk yrkeskode  
 
F-OmnBak9*   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!)  
 
OmnBak10* Har du også et bi-yrke? 
  JA 
  NEI 
 
  Hvis ja  
OmnBak11 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 !   
 
 
F-OmnBak12*  Arbeider andre mennesker under din ledelse eller er din stilling på
 annen måte en overordnet stilling? 
  JA .............................................................  1 
              NEI ............................................................  2 
 
   

HELSEPROBLEMER 
 

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? 

 1. Ja, store vansker 
 2. Ja, noen vansker 
 3. 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? 

 1. Ja, store vansker 
 2. Ja, noen vansker 
 3. Nei, ingen 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? 
  1. Ja, store vansker 

 2. Ja, noen vansker 
 3. Nei, ingen vansker 
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HEL4   Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden? 
 1. Ja 
 2. Nei 

 
 

FAGFORENINGSMEDLEMSKAP 
 
F-OmnBak13 GÅR BARE TIL ANSATTE. 
 
F-OmnBak13*   Er du medlem av noen fagforening eller 
              arbeidstakerorganisasjon? 
              JA .............................................................  1 
              NEI ............................................................  2 
 
GÅR BARE TIL  (SELVSTENDIG) NÆRINGSDRIVENDE 
OmnBak14  Er du medlem av organisasjon for arbeidsgivere eller annen   
  yrkessammenslutning? 
  JA................................................................. 1 
  NEI................................................................ 2 
 
OmnBak15   Er du medlem av noe politisk parti? Regn også med partipolitisk 
         ungdomslag eller kvinneorganisasjon.                     
 
 
 

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 18 FOR ANNET 
        PARTI OG SKRIV INN HVILKET I NESTE SPØRSMÅL ........................ 
           RØD VALGALLIANSE/AKP ............................................. (1) 
           SOSIALISTISK VENSTREPARTI ........................................ (2) 
           DET NORSKE ARBEIDERPARTI ......................................... (3) 
           VENSTRE .......................................................... (4) 
           KRISTELIG FOLKEPARTI ............................................. (5) 
           SENTERPARTIET .................................................... (6) 
           HØYRE ............................................................ (7) 
           FREMSKRITTSPARTIET ............................................... (8) 
           ANDRE PARTIER ................................................... (18) 
           VILLE IKKE STEMME ............................................... (19) 
           IKKE STEMMERETT ................................................. (20) 
 
ValgMorgsp  HVILKET ANNET PARTI? 
 
Stortinga  Stemte du ved stortingsvalget i 1997? 
 
Stortingb  Hva var årsaken til at du ikke stemte ved stortingsvalget i 1997? 
           HADDE IKKE STEMMERETT .............................................  1 
           HADDE IKKE ANLEDNING ..............................................  2 
           ANDRE GRUNNER .....................................................  3 
 
Storting  Hvilket parti eller liste stemte du på da? 
        HVIS DU IKKE FINNER PARTIET/LISTA BLANT SVARALTERNATIVENE 
        NEDENFOR, MARKER MED 18 FOR ANNET PARTI OG SKRIV INN HVILKET I 
        NESTE SPØRSMÅL.  ................................................. 
           RØD VALGALLIANSE/AKP ............................................. (1) 
           SOSIALISTISK VENSTREPARTI ........................................ (2) 
           DET NORSKE ARBEIDERPARTI ......................................... (3) 
           VENSTRE .......................................................... (4) 
           KRISTELIG FOLKEPARTI ............................................. (5) 
           SENTERPARTIET .................................................... (6) 
           HØYRE ............................................................ (7) 
           FREMSKRITTSPARTIET ............................................... (8) 
           ANDRE PARTIER ................................................... (18) 
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Stortingsp  HVILKET ANNET PARTI? 
 
KomFylka  Stemte du ved kommune- og fylkestingsvalget i 1999? 
 
KomFylkb  Hva var årsaken til at du ikke stemte ved kommune- og    
 fylkestingsvalget i 1999? 
           HADDE IKKE STEMMERETT .............................................  1 
           HADDE IKKE ANLEDNING ..............................................  2 
           ANDRE GRUNNER .....................................................  3 
 
KomFylk  Hvilket parti eller liste stemte du på da? 
        HVIS DU IKKE FINNER PARTIET/LISTA BLANT SVARALTERNATIVENE 
        NEDENFOR, MARKER MED 18 FOR ANNET PARTI OG SKRIV INN HVILKET I 
        NESTE SPØRSMÅL.  ................................................. 
           RØD VALGALLIANSE/AKP ............................................. (1) 
           SOSIALISTISK VENSTREPARTI ........................................ (2) 
           DET NORSKE ARBEIDERPARTI ......................................... (3) 
           VENSTRE .......................................................... (4) 
           KRISTELIG FOLKEPARTI ............................................. (5) 
           SENTERPARTIET .................................................... (6) 
           HØYRE ............................................................ (7) 
           FREMSKRITTSPARTIET ............................................... (8) 
           ANDRE PARTIER ................................................... (18) 
 
KomFylksp  HVILKET ANNET PARTI? 
 
 
 

FAMILIE OG HUSHOLDNING 
 
 
  Så over til spørsmål om familie og husholdning. 
F-Siv*  Er du gift eller samboende? 
                GIFT/REGISTRERT PARTNER ........................................  1 
                SAMBOENDE ......................................................  2 
                NEI................... .........................................  3 
 
 
Hvis nei på F-OmnBak23  
 
F-SivStat* Hva er din sivilstatus? 
                UGIFT ..........................................................  1 
                ENKE(MANN) .....................................................  2 
                SKILT ..........................................................  3 
                SEPARERT .......................................................  4 
                TIDLIGERE REGISTRERT PARTNER ...................................  5 
 
 
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 
kostbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. 
på grunn av arbeid skal regnes med. 
      
  TRYKK ENTER 
 
 
Antpers* Hvor mange personer inkludert deg selv er det i 
       husholdningen din? REGN MED IO SELV. 
 
 
FOR HVER PERSON 
 
F-Kjonn For hvert av de andre husholdningsmedlemmene vil jeg at du skal nevne  
  personen(e)s kjønn, fødselsår og familieforhold til deg. Vi begynner med den 
  eldste. Oppgi kjønn for NAVN: 
               MANN ........................................................ (1) 
               KVINNE ...................................................... (2) 
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F-FodtDato Hvilket år er HUN/HAN født? 
 
F-Slekt  Hvilket familieforhold har HUNHAN til deg? 

          IOs ektefelle........................................ (2) 
          IOs samboer ......................................... (3) 
          IOs sønn/datter...................................... (4) 
          IOs stebarn ......................................... (5) 
          IOs søsken .......................................... (6) 
          IOs (sviger)foreldre, steforeldre ................... (7) 
          IOs svigersønn/-datter .............................. (8) 
          IOs besteforeldre ................................... (9) 
          IOs barnebarn ....................................... (10) 
          Annen slektning av IO ............................... (11) 
          Losjerende/hybelboer hos IO ......................... (12) 
          Arbeidshjelp hos IO ................................. (13) 
          Annen ikke-slektning................................. (14) 
 

 
BoksKlar    Vi har nå fått opplyst at husholdningen består av 
            «N» antall personer. Er dette samtlige? LES OM NØDVENDIG OPP 
            NAVNENE 
                JA .............................................................  1 
                NEI ............................................................  2 
 
Par  Er noen av husstandsmedlemmene par? (utenom IO selv) 
 
OmnBak16  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 .....................................................  1 
           5- 9 TIMER ........................................................  2 
           10-19 TIMER .......................................................  3 
           20-29 TIMER .......................................................  4 
           30-39 TIMER .......................................................  5 
           40 TIMER OG OVER ..................................................  6 
 
 
AndreBarn* Har du barn som ikke tilhører husholdningen? 
         HER REGISTRERES BARE BARN SOM IKKE ER MED I 
         HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN 
 
AndreBarnd Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre 
         eller sønner. Hvor mange døtre har du som ikke tilhører 
         husholdningen? 
 
Andrebarns   .. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen? 
 

VEDFYRING 
Til alle: 
 
Ved1  Har du vedovn eller peis i boligen din? 
  Ja 
  Nei 
 
Hvis ja 
 
Ved2*  Hvor stort vedforbruk hadde boligen sist vinter? Du kan oppgi svaret i  
  sekker, i favner eller i størrelse på vedstabel. 
 
  Sekker; antall liter:   
   -Ant40 
   -Ant60 
   -Ant80 
   -Antusp    
   
  Favner; antall... 
   
  Vedstabel; lengde i m/cm, høyde i m/cm... 
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Ved3  Da du fyrte sist vinter, fyrte du mest i åpen peis, i lukket   
  peis/peisovn, i vedovn eller på annen måte?  

 1 I åpen peis 
 2 I lukket peis/peisovn 
 3 I vedovn 
 4 På annen måte: spesifiser 

 
Spm. Ved4 går til de som svarer lukket peis/peisovn eller vedovn på Ved3 
 
Ved4  Fyrer du vanligvis med trekk-ventilen fullt åpen, delvis åpen eller  
  lukket? 
  1 Fullt åpen 
  2 Delvis åpen 
  3 Lukket 
 
Ved5  (VIS KORT 11) Hva brenner du i ovnen/peisen? IO KAN OPPGI FLERE TYPER  
  BRENSEL HER 

Ved av bjørk 
Ved av furu 
Ved av gran 
Blandingsved/annen ved 
Planker/materialer 
Aviser (utenom opptenning) 
Drikkekartong, annen papp eller kartong 
Annet: spesifiser 

 
Spm. Ved6 går til de som svarte lukket peis/peisovn eller vedovn på Ved3 
 
Ved6  (VIS KORT 12) Hvor gammel er den ovnen som brukes mest til   
  vedfyring? 

Eldre ovn fra før krigen (1940) 
Ovn fra perioden 1940-1989 
Ovn fra perioden 1990-1997 
Nyere ovn fra 1998 eller senere 

 
Ved7  Hva er hovedformålet med vedfyringen for deg og boligen din? Du kan  
  oppgi flere formål. 

Tilleggsoppvarming på spesielt kalde dager 
Hovedoppvarming av boligen 
Kos og hygge 

 
Hvis man svarer 7a og/eller 7b kommer følgende tilleggsspørsmål 

 
Ved8  Hvor kaldt må det være ute før du fyrer med ved? 
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HOLDNINGER 

 
Her kommer noen utsagn som vi gjerne vi at du skal ta stilling til. Er du helt enig, 
delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i disse utsagnene 
 
Holdn1a Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned   
  skatten  
 
Holdn1b I Norge bør man vektlegge mer privatisering og en mindre offentlig  
  sektor 
 
Holdn1c Voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn de blir nå 
 
Holdn1d Den statlige innflytelsen over privat næringsdrift bør reduseres 
 
Holdn1e Homofile og lesbiske bør ha samme rett som heterofile til stillinger i  
  den norske kirke 
 
Holdn1f Religiøse minoriteter og humanetikere bør få fritak fra det nye faget  
  for kristendomsfaget, religion og livssyn (KRL) i grunnskolen 
 
Holdn1g Vi bør bygge ut gasskraftverk i Norge basert på dagens teknologi 
 
Holdn1h Videre utbygging av veier, bruer og tunneller i distriktsnorge bør  
  dempes 
 
Holdn1i Vi bør satse på et samfunn der kristne verdier spiller en større rolle 
 
Holdn1j Vi bør regulere omfanget av innvandring etter behov i    
  arbeidsmarkedet 
 
Holdn1k Utkantstrøkene bør fortsatt være overrepresentert ved    
  mandatfordelingen til Stortinget 
 
 
 
(VIS KORT 13) Jeg vil nå be deg om å oppgi hvilke av utsagnene på kortet du personlig 
  mener er de to viktigste. 
 
                     
Holdn2a Hvilket mener du er det viktigste? 
 
Holdn2b Hvilket mener du er det nest viktigste? 
 

 
 
 

RØYKEVANER 
 
 
TIL PERSONER I ALDEREN 16-79 ÅR: 
 
Tob1.   Så skifter vi tema. Hender det at du røyker? 
  Ja ................................................................  1 
  Nei ...............................................................  2 
 
 
HVIS JA: 
 
Tob2.  Røyker du daglig eller av og til? 
  Daglig ............................................................  1 
  Av og til .........................................................  2 
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REISER 

 
Reis1*  Til slutt ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har  
 vært på. Hvor mange reiser med minst en 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   (VIS KORT 14) Omtrent hvilken dato startet du den første..andre..   
 reisen. Se på kalenderen.   
 
 
Reis3*  Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form  
 for privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise? 
  Ferietur ..........................................................  1 
  Annen privat reise ................................................  2 
  Yrkes- eller forretningsreise .....................................  3 
 
 
Reis4   Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen? 
 
 
Reis5*  Hvor gikk reisen hen? 
  I Norge ...........................................................  1 
  I utlandet ........................................................  2 

 
Reis5a  Hvilket fylke gikk reisen til? 

Østfold.......................................................  1 
Akershus......................................................  2 
Oslo .........................................................  3 
Hedmark ......................................................  4 
Oppland ......................................................  5 
Buskerud .....................................................  6 
Vestfold .....................................................  7 
Telemark .....................................................  8 
Aust-agder ...................................................  9 
Vest-agder ...................................................  10 
Rogaland .....................................................  11 
Hordaland ....................................................  12 
Sogn og fjordane..............................................  14 
Møre og romsdal ..............................................  15 
Sør-trøndelag ................................................  16 
Nord-trøndelag ...............................................  17 
Nordland .....................................................  18 
Troms ........................................................  19 
Finnmark .....................................................  20 
Svalbard .....................................................  21 
På reise i Norge..............................................  22 

 
 
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 
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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. 
 
 
 

INNTEKT 
 
Hvis ja på OmnBak10(om bi-yrke)skal EgenInn besvares  
 
EgenInn*   Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1999? (Inntekt fra bi-yrke  
 regnes med!) 
         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  Helt til slutt vil vi be deg anslå husholdningens samlede brutto   
 inntekt i 1999? 
         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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Oslo, november 2000        OBM 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - november / desember 2000 
 
En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene og be om et 
intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk 
sentralbyrås omnibusundersøkelse. Dette er en intervjuundersøkelse som er satt sammen av mange 
forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Formålet med undersøkelsen er å utarbeide 
statistikk som beskriver ulike sider ved det norske samfunnet. Resultatene skal brukes i 
informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De viktigste temaene denne gangen er ferie- 
og reisevaner, røykevaner, helse og arbeidsforhold. 
 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at resultatene 
blir riktigst mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde av den voksne 
befolkningen i Norge.  Vi kan ikke erstatte deg med en annen.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte 
regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å 
få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente enkelte opplysninger fra 
Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle 
opplysninger om hva den enkelte har svart. De som ringer, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet 
at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuerne viser alltid legitimasjonskort ved 
besøk. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man når som helst trekke seg fra 
undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli kontaktet. 
Dersom du har noen spørsmål, kan du gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. Du finner også flere 
opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                   Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, november 2000          ON 
Saksbehandlar: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - november / desember 2000 
 
Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene og be om eit 
intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2000 personar som er trekte ut til å vere med i Statistisk 
sentralbyrå si omnibusundersøking. Dette er ei intervjuundersøking som er sett saman av mange 
ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Føremålet med undersøkinga er å lage statistikk som 
skildrar ulike sider ved det norske samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking 
og samfunnsplanlegging. Dei viktigaste emna denne gongen er ferie- og reisevanar, røykevanar, 
helse og  arbeidsforhold.  
 
Du står fritt om du vil vere med i undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at 
resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete av dei 
vaksne i Noreg.  Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne 
reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å få 
best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente enkelte opplysningar frå 
Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle 
opplysningar om kva den enkelte har svart. Den som ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta 
at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuarane viser alltid legitimasjonskort ved 
besøk. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå 
undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir kontakta. 
Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. Du finn også fleire 
opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
           Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, november 2000        OBMF 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse - november / desember 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører noen ganger i året intervjuundersøkelser som er satt sammen av 
mange forskjellige tema på vegne av flere oppdragsgivere. Dette kalles omnibusundersøkelser. 
Formålet med undersøkelsene er å utarbeide statistikk som beskriver ulike sider ved det norske 
samfunnet. Resultatene skal brukes i informasjonsarbeid, forskning og samfunnsplanlegging. De 
viktigste temaene denne gangen er ferie- og reisevaner, røykevaner, helse og arbeidsforhold. 
 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg fra hele landet på 2000 personer i alderen 16-79 år. Det er 
frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at resultatene blir riktigst 
mulig.  Til informasjon har en datter eller sønn under 18 år i din husholdning kommet med i 
utvalget denne gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen. I løpet av de nærmeste ukene 
vil en av våre intervjuere ta kontakt for å be om et intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte 
regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å 
få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente enkelte opplysninger fra 
Statistisk sentralbyrås register over utdanning. Det vil ikke bli offentliggjort eller videreformidlet 
opplysninger om enkeltpersoner. De som ringer kan fortelle hvordan dere skal gå fram dersom dere 
ønsker å få bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuerne har alltid med 
seg legitimasjonskort ved besøk. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man 
når som helst trekke seg fra undersøkelsen.  
 
Alle som deltar vil være med i trekningen av 5 gavekort på kr 1000. Alle vinnere vil bli kontaktet. 
Dersom dere har noen spørsmål, kan dere gjerne ringe gratis på telefon 800 83 028. Dere finner også 
flere opplysninger om undersøkelsen i vedlagte brosjyre.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                   Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, november 2000          ONF 
Saksbehandlar: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå si omnibusundersøking - november / desember 2000 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nokre gonger i året intervjuundersøkingar som er sette saman av 
mange ulike tema på vegner av fleire oppdragsgivarar. Dette blir kalla omnibusundersøkingar. 
Føremålet med undersøkingane er å lage statistikk som skildrar ulike sider ved det norske 
samfunnet. Resultata skal nyttast i informasjonsarbeid, forsking og samfunnsplanlegging. Dei 
viktigaste emna denne gongen er ferie- og reisevanar, røykevanar, helse og arbeidsforhold. 
 
Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2000 personar i alderen 16-79 år.  Ein står 
fritt til å delta i undersøkinga, men vi håper flest mogleg vil vere med slik at resultata blir rettast 
mogleg.  Til informasjon har ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald komen med i 
utvalet denne gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga. I løpet av dei komande vekene vil 
ein av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit intervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne 
reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å få 
best mogleg utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente enkelte opplysningar frå 
Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Det vil ikkje bli offentleggjort eller vidareformidla 
opplysningar om enkeltpersonar. Dei som ringjer kan fortelje korleis de skal gå fram om de ønskjer 
å få stadfesta at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuarane vil alltid syne 
legitimasjonskort når dei kjem. Alle personopplysningar blir fjerna innan eit år. Vidare kan ein når 
som helst trekkje seg frå undersøkinga. 
 
Alle som er med vil vere med i trekkinga av 5 gåvekort på kr 1000. Alle vinnarane blir kontakta. 
Dersom de har nokon spørsmål, kan de gjerne ringje gratis på telefon 800 83 028. De finn også 
fleire opplysningar om undersøkinga i vedlagde brosjyre.  
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
           Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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Oslo, november 2000        TBM 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Undersøkelse om reisevaner og ferieturer 
 
En intervjuer fra Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av de nærmeste ukene for å be om et 
intervju. Bakgrunnen er at du er en av 2500 personer som er trukket ut til å delta i en undersøkelse 
om reisevaner og ferieturer. Nærings- og handelsdepartementet  og seksjon for samferdsels- og 
reiselivsstatistikk i Statistisk sentralbyrå er oppdragsgivere for undersøkelsen. Formålet med 
undersøkelsen er å lage statistikk over nordmenns reisevaner både når det gjelder korte turer og 
lengre ferier. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid 
og forskning. 
 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at flest mulig vil være med slik at resultatene 
blir riktigst mulig. Trekkingen er gjort slik at personene i utvalget skal gi et bilde av den voksne 
befolkningen i Norge. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Intervjuet vil bli gjennomført 
over telefon. 
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte 
regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å 
få gjøre intervjuet kortere og for å få best mulig utbytte av svarene vi får, vil vi hente enkelte 
opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister. Vi vil aldri offentliggjøre eller 
videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Intervjuerne viser alltid legitimasjonskort 
ved besøk. De som ringer, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for 
Statistisk sentralbyrå. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man når som 
helst trekke seg fra undersøkelsen.  
 
Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ringe gratis på telefon 800 83 028. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                  Asle Rolland   
          seksjonssjef 
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Oslo, november 2000          TON 
Saksbehandlar: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
 
Undersøking om reisevanar og ferieturar 
 
Ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå vil kontakte deg i løpet av dei næraste vekene for å be om eit 
intervju. Bakgrunnen er at du er ein av 2500 personar som er trekte ut til å vere med i ei 
undersøking om reisevaner og ferieturar. Nærings- og handelsdepartementet og seksjon for 
samferdsels- og reiselivsstatistikk i Statistisk sentralbyrå er oppdragsgivarar for undersøkinga. 
Føremålet ned undersøkinga er å lage statistikk over reisevaner til folk i Noreg både når det gjeld 
korte turar og lengre feriar. Resultata frå undersøkinga skal brukast i samfunnsplanlegging, 
informasjonsarbeid og forsking.  
 
Du står fritt om du vil vere med i undersøkinga, men vi vonar at flest mogleg blir med slik at 
resultata blir så rette som råd er. Trekkinga er gjort slik at personane i utvalet skal gi eit bilete av dei 
vaksne i Noreg. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan person. Intervjuet vil bli gjennomført 
over telefon. 
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne 
reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å 
gjere intervjuet kortare og for å få best mogleg utbytte av svara vi får, vil vi hente enkelte 
opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri offentleggjere eller 
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Intervjuarane viser alltid 
legitimasjonskort ved besøk. Ho eller han som ringjer kan fortelje deg korleis du får stadfesta at 
vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. 
Vidare kan ein når som helst trekkje seg får undersøkinga. 
 
Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du ringje gratis på telefon 800 83 028. 
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
          Asle Rolland 
          seksjonssjef 
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Oslo, november 2000        TBMF 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Undersøkelse og reisevaner og ferieturer  
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse om reisevaner og ferieturer. Oppdragsgivere 
er Nærings- og handelsdepartementet og seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk i Statistisk 
sentralbyrå. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk over nordmenns reisevaner både når det 
gjelder korte turer og lengre ferier. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i 
samfunnsplanlegging, informasjonsarbeid og forskning.  
 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg fra hele landet på 2500 personer i alderen 16-79 år. Det er 
frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil være med slik at resultatene blir riktigst 
mulig. En datter eller sønn under 18 år i din husholdning er kommet med i utvalget denne 
gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen.  Dersom din datter/sønn aksepterer å delta, 
er vi i tillegg avhengig av samtykke fra foresatte.  I løpet av de nærmeste ukene vil en av våre 
intervjuere ta kontakt for å be om et telefonintervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkelsen og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte 
regler. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. For å 
gjøre intervjuet kortere og for å få best mulig utbytte av svarene vi får, vil vi hente enkelte 
opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister. Vi vil aldri offentliggjøre eller 
videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Intervjuerne viser alltid legitimasjonskort 
ved besøk. De som ringer kan fortelle deg hvordan dere får bekreftet at vedkommende arbeider for 
Statistisk sentralbyrå. Alle personopplysninger blir fjernet innen ett år. Videre kan man når som 
helst trekke seg fra undersøkelsen.  
 
Dersom dere ønsker mer informasjon, kan dere ringe gratis på telefon 800 83 028. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
                  Asle Rolland 
          seksjonssjef 
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Oslo, november 2000          TONF 
Saksbehandlar: Øyvin Kleven 
Telefon: 800 83 028 
 
 
 
Undersøking om reisevanar og ferieturar 
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører no ei undersøking om reisevanar og ferieturar. Oppdragsgivarar 
er Nærings- og handelsdepartementet og seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk i Statistisk 
sentralbyrå. Føremålet med undersøkinga er å lage statistikk over reisevaner til folk i Noreg både 
når det gjeld korte turer og lengre feriar. Resultata skal nyttast i samfunnsplanlegging, 
informasjonsarbeid og forsking.  
 
Til undersøkinga er det trekt eit utval frå heile landet på 2500 personar i alderen 16-79 år. Ein står 
fritt til å delta i undersøkinga, men vi håper flest mogleg vil vere med slik at resultata blir så rette 
som råd er.  Ei dotter eller ein son under 18 år i ditt hushald er komen med i utvalet denne 
gongen. Ho/han får eige brev om undersøkinga.  Dersom dottera di/sonen din aksepterer å 
delta, er vi i tillegg avhengige av samtykke frå føresette.  I løpet av dei komande vekene vil ein 
av intervjuarane våre ta kontakt for å be om eit telefonintervju.  
 
Datatilsynet har godkjent undersøkinga og personopplysningar vil bli handsama etter lovbundne 
reglar.  Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. For å 
gjere intervjuet kortare og for å få best mogleg utbytte av svara vi får, vil vi hente enkelte 
opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sitt register over utdanning. Vi vil aldri offentleggjere eller 
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Intervjuarane viser alltid 
legitimasjonskort ved besøk. Dei som ringjer kan fortelje korleis de skal gå fram for å få stadfesta at 
vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. Alle personopplysningar blir fjerna innan eitt år. 
Vidare kan ein når som helst trekkje seg frå undersøkinga. 
 
Dersom de ønskjer meir informasjon, kan du ringje gratis på telefon 800 83 028. 
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Svein Longva 
adm. direktør 
           Asle Rolland 
           seksjonssjef 
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OMNIBUS NR 4 2000 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIV DEL 
 
 
Innled 
Start intervjuet ..................................................  1 
Overføring til annen intervjuer ...................................  2 
Frafall ...........................................................  3 
Avgang ............................................................  4 
 
 
FrafGr 
Oppgi grunnen til frafallet: 
Ikke tid ..........................................................  11 
IO ønsker ikke å delta ............................................  12 
Deltar ikke av prinsipp ...........................................  13 
Andre nekter for IO ...............................................  14 
Kortvarig sykdom ..................................................  21 
Langvarig sykdom/ svekkelse .......................................  22 
Sykdom/ dødsfall i IOs familie, annen uforutsett hendelse .........  23 
Språkproblemer ....................................................  24 
Midlertidig fraværende pga skolegang/ arbeid ......................  31 
Midlertidig fraværende pga ferie el ...............................  32 
Finner ikke adressen/ boligen .....................................  33 
Ikke telefon - for kostbart/ langt å reise ........................  34 
IO ikke å treffe av andre årsaker .................................  35 
Andre frafallsgrunner .............................................  41 
 
 
AvgGr 
Oppgi grunnen til avgangen: 
Død ...............................................................  91 
Bosatt i utlandet minst 6 mndr ....................................  92 
 
 
OvfGr 
Hvorfor overføring 
IO flyttet til annet område .......................................  80 
Kjenner IO ........................................................  81 
Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom el .........................  82 
Fjerne IO fra lista NB! kun etter avtale med kontoret .............  83 
 
 
 

INTERVJUDEL 
 
KommNavn 
Da IO ble trukket ut bodde han/hun i ___________. Hvis han bor der fortsatt - Trykk <Enter>. Hvis 
ikke skriv nytt kommunenavn.  
 
 

BOSTED 
 
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 2 000 personer ..............................................  1 
mellom 2 000 og 20 000 personer ...................................  2 
mellom 20 000 og 100 000 personer .................................  3 
100 000 personer eller flere ......................................  4 
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HUSHOLDNING 

 
Siv (*) 
Er du gift eller samboende?  
Ja, gift/registrert partner .......................................  1 
Ja, samboende .....................................................  2 
Nei................................................................  3 
 
SivStat (*) 
Hva er din sivilstatus? 
Ugift .............................................................  1 
Gift/registrert partner............................................  2 
Enke/enkemann/gjenlevende partner..................................  3 
Separert/separert partner .........................................  4 
Skilt/skilt partner ...............................................  5 
 
 
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 matbudsjett. Personer som er fast 
bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller skolegang 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 ..............................................................  1 
Kvinne ............................................................  2 
 
Hvilket år er HUN/HAN født? 
 
Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg? 
 
Ektefelle .........................................................  2 
Samboer ...........................................................  3 
Sønn/datter .......................................................  4 
Stesønn/datter ....................................................  5 
Søsken/halvsøsken .................................................  6 
Stesøsken..........................................................  7 
Foreldre...........................................................  8 
Steforeldre........................................................  9 
Svigerforeldre ....................................................  10 
Svigersønn/-datter ................................................  11 
Besteforeldre .....................................................  12 
Barnebarn .........................................................  13 
Annen slektning av IO .............................................  14 
Annen ikke-slektning ..............................................  15 
 
 
BoksKlar 
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå? 
 
Ja 
Nei 
 
 
AntBarn (*) 
Har du barn som ikke tilhører husholdningen?  
 
Her registreres bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten 
 
 
AntBarnd 
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor mange døtre har du som ikke 
tilhører husholdningen? 
 
 
 
AntBarns 
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen? 
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RØYKEVANER 

TIL ALLE 
 
Tob1    
Så kommer det noen spørsmål om røyking. Hender det at du røyker? 
JA .......................................................................  1 
NEI ......................................................................  2 
 
HVIS JA 
 
Tob2    
Røyker du daglig eller av og til? 
Daglig ...................................................................  1 
Av og til ................................................................  2 
 
TOB3-TOB7a: TIL AV OG TIL RØYKERE 
 
Tob3    
Røyker du sigaretter? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede 
JA .......................................................................  1 
NEI ......................................................................  2 
 
HVIS JA: 4 - 4c 
 
Tob4    
Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke? BÅDE FABRIKKLAGDE OG HJEMMERULLEDE 
 
Tob4a   
Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagede? 
 
Tob4b   
TRYKK EVENTUELT BARE ENTER HVIS FELTET ER UTFYLT Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede? 
 
Tob4c   
Hvor ofte røyker du sigaretter? Er det flere dager i uken, omtrent en dag i uken eller sjeldnere? 
Flere dager i uken .......................................................  1 
En dag i uken ............................................................  2 
Sjeldnere ................................................................  3 
 
Tob5a   
Røyker du av og til sigarer eller sigarillos? 
Ja, av og til ............................................................(1) 
NEI, ALDRI ...............................................................(2) 
 
Tob5b   
Røyker du av og til pipe? 
Ja, av og til ............................................................(1) 
NEI, ALDRI ...............................................................(2) 
 
Tob5c   
Har økning av prisen på tobakksprodukter stor betydning, noe betydning eller ingen betydning for 
hvor mye du røyker? 
Stor betydning ...........................................................  1 
Noe betydning ............................................................  2 
Ingen betydning ..........................................................  3 
 
Tob6    
Har du noen gang røykt daglig? 
JA .......................................................................  1 
NEI.......................................................................  2 
 
HVIS JA  
 
Tob7a 
I hvilket år sluttet du å røyke daglig? HVIS IO HAR SLUTTET FLERE GANGER, REGISTRER SISTE GANG 
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TOB7aa: TIL IKKE-RØYKERE 
 
Tob7aa    
Har du noen gang røykt daglig? 
JA .......................................................................  1 
NEI.......................................................................  2 
 
HVIS JA: TOB7ba - 7c 
 
Tob7ba   
I hvilket år sluttet du å røyke daglig? HVIS IO HAR SLUTTET FLERE GANGER, REGISTRER SISTE GANG 
 
Tob7b   
Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes? REGISTRER ANTALL MISLYKKEDE 
SLUTTEFORSØK! 
 
Tob7c  
Da du sluttet siste gang .. brukte du røykeplaster? 
 
Da du sluttet siste gang .. brukte du nikotintyggegummi? 
 
Da du sluttet siste gang .. gikk du på røykeavvenningskurs? 
 
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos helsepersonell? 
 
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos familie? 
 
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos venner? 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE OG TIDLIGERE DAGLIGRØYKERE 
 
Tob8    
Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig? HVIS FLERE GANGER, REGISTRER FØRSTE GANG 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE  
 
Tob9    
Røyker du sigaretter daglig? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede 
JA .......................................................................  1 
NEI ......................................................................  2 
 
HVIS JA - SVAR PÅ Tob10 - Tob11 
 
Tob10   
Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag? BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE. 
 
Tob11a  
Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde? 
 
Tob11b  
TRYKK EVENTUELT BARE ENTER HVIS FELTET ER UTFYLT Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede? 
 
Royk1a  
Vil du si at du har redusert røykingen sammenliknet med for ett år siden? 
JA....................................................................... 1 
NEI...................................................................... 2 
RØYKTE IKKE FOR ET ÅR SIDEN.............................................. 3 
 
Royk2
I den tiden du har røykt, har noen i helsevesenet (lege, helsesøster, tannlege, jordmor) noen gang
snakket med deg om dine røykevaner?
JA
NEI

Royk3
I den tiden du har røykt, har du noen gang fått veiledning fra noen i helsevesenet (lege,
helsesøster, tannlege, jordmor) for hvordan du kan slutte å røyke eller kutte ned?
JA
NEI
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Tob18b  
Har økning av prisen på tobakksprodukter stor betydning, noe betydning eller ingen betydning for 
hvor mye du røyker? 
Stor Betydning ...........................................................  1 
Noe Betydning ............................................................  2 
Ingen Betydning ..........................................................  3 
 
 
Tob11c  
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt ... i Norge? 
 
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt...i Sverige? 
 
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt... i Danmark? 
 
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt .... i utlandet ellers? 
 
Tob12a  
Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri? 
Ja, daglig ...............................................................(1) 
Ja, av og til ............................................................(2) 
Nei, aldri ...............................................................(3) 
 
Tob12b  
Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri? 
Ja, daglig ...............................................................(1) 
Ja, av og til ............................................................(2) 
Nei, aldri ...............................................................(3) 
 
Tob13   
Har du noen gang angret på at du begynte å røyke? 
 
Tob14   
Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene? 
 
HVIS JA 
Tob15  
Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene? 
 
 
Tob16a  
Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig? 
 
HVIS JA PÅ TOB16A STILLES TOB16B-TOB17C 
 
Tob16b  
Prøvde du noen gang i løpet av de siste 12 månedene å slutte å røyke daglig? 
 
Tob17a  
Omtrent hvor lang var den lengste perioden du holdt opp å røyke daglig i løpet av de siste 12 
månedene? OPPGI I ANTALL UKER! HVIS IKKE SÅ LENGE SOM EI UKE, SKRIV 0 HER, OG OPPGI ANTALL DAGER I 
NESTE SPØRSMÅL 
 
Tob17b  
ANTALL DAGER I DEN LENGSTE PERIODEN IO HOLDT OPP Å RØYKE 
 
Tob17c  
Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du røykeplaster? 
 
Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du nikotintyggegummi? 
 
Da du forsøkte å slutte siste gang .. gikk du på  røykeavvenningskurs? 
 
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos helsepersonell? 
 
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos familie? 
 
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos venner? 
 
 
TIL ALLE 
 
Tob19   
Bruker du snus eller skråtobakk daglig, av og til eller aldri? 
Daglig ...................................................................  1 
Av og til ................................................................  2 
Aldri ....................................................................  3 
 
Tob20   
Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best? 
Kommer helt sikkert til å røyke daglig ...................................  1 
Kommer antakelig til å røyke daglig ......................................  2 
Kommer antakelig ikke til å røyke daglig .................................  3 
Kommer helt sikkert ikke til å røyke daglig ..............................  4 
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Tob21   
Føler du ubehag ved opphold i røykfylte rom, eller føler du ikke slikt ubehag? 
Føler ubehag .............................................................  1 
Føler ikke ubehag ........................................................  2 
 
Tob22 
I Norge, som i de fleste andre land, er det en særavgift til staten på tobakksprodukter. Mener du at 
det vil være riktig eller galt å øke tobakksavgiften hvis den øremerkes til forebyggende 
helsearbeid? 
Riktig 
Galt 
 
 
Tob25   
Sammenlignet med å puste i forurenset byluft, mener du at å puste i et røykfylt rom er mer skadelig, 
like skadelig eller mindre skadelig for helsen? 
Mer skadelig .............................................................  1 
Like skadelig ............................................................  2 
Mindre skadelig ..........................................................  3 
 
Tob26   
Tror du det er noen forskjell i helserisiko for de som røyker rulletobakk i forhold til de som 
røyker ferdigsigaretter? Hva tror du i så fall utgjør størst helserisiko? 
FERDIGRULLEDE ST�RST HELSERISIKO .........................................  1 
RULLETOBAKK ST�RST HELSERISIKO ...........................................  2 
INGEN FORSKJELL ..........................................................  3 
 
Tob28a
Det har vist seg at ungdom får kjøpt tobakk selv om de er under aldersgrensen på 18 år. Ville du
stille deg svært positiv, nokså positiv, nokså negativ eller svært negativ til en ordning der man
bøtela forhandlere som brøt reglene?
Svært positiv
Nokså positiv
Nokså negativ
Svært negativ

Tob28b
Ville du stille deg svært positiv, nokså positiv, nokså negativ eller svært negativ til en ordning
der forhandlere måtte ha bevilling for å selge tobakksvarer, på lik linje med salg av øl?
Svært positiv
Nokså positiv
Nokså negativ
Svært negativ
 
Tob29a  
Er du helt enig, ganske enig, ganske uenig eller helt uenig i følgende utsagn om røyking innendørs i 
ditt eget hjem? Vanligvis er det tillatt å røyke overalt hjemme hos meg 
Helt enig ................................................................(1) 
Delvis enig ..............................................................(2) 
Delvis uenig .............................................................(3) 
Helt uenig ...............................................................(4) 
 
Tob29b  
Vanligvis er det lov å røyke hjemme hos meg, men ikke når det er spedbarn til stede Er du helt enig, 
ganske enig, ganske uenig eller helt uenig? 
Helt enig ................................................................(1) 
Delvis enig ..............................................................(2) 
Delvis uenig .............................................................(3) 
Helt uenig ...............................................................(4) 
 
Tob29c  
Uavhengig av barnets alder, får ingen lov til å røyke hjemme hos meg når det er barn til stede. Er 
du helt enig, ganske enig, ganske uenig eller helt uenig? 
Helt enig ................................................................(1) 
Delvis enig ..............................................................(2) 
Delvis uenig .............................................................(3) 
Helt uenig ...............................................................(4) 
 
Tob29d  
Ingen får lov til å røyke hos meg Er du helt enig, ganske enig, ganske uenig eller helt uenig? 
Helt enig ................................................................(1) 
Delvis enig ..............................................................(2) 
Delvis uenig .............................................................(3) 
Helt uenig ...............................................................(4) 
 
Tob31  
I 1996 ble det opprettet en gratis opplysningstelefon om røyking og røykeslutt, Røyketelefonen. Har 
du hørt om denne? 
 
HVIS JA 
 
Tob31b  
Har du hørt om Røyketelefonen ...  fra avisen? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på kino? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på TV? 
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Har du hørt om Røyketelefonen ...  på radio? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på venteværelse? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på apotek? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på jobben? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  fra venner? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  på Internett? 
 
Har du hørt om Røyketelefonen ...  gjennom andre kilder? 
 
 
Tob31c  
Har du ringt Røyketelefonen selv, eller kjenner du noen som har gjort det? 
Ja, har ringt selv .......................................................  1 
Ja, kjenner noen .........................................................  2 
JA, BÅDE RINGT SELV OG KJENNER NOEN ......................................  3 
NEI ......................................................................  4 
 
Tob32a (*) 
Hvor ofte går du ut og spiser på kafé eller restaurant? 
 
GJELDER I UTGANGSPUNKTET ALLE MÅLTIDER, MEN MÅLTIDENE BØR VÆRE AV EN VISS STØRRELSE, SOM LUNSJ OG 
MIDDAG. MÅLTIDER PÅ ARBEIDSPLASSEN I KANTINE EL.L. REGNES IKKE MED. 
 
HVER DAG 
3-6 GANGER I UKEN 
1-2 GANGER I UKEN 
2-3 GANGER I MÅNEDEN 
CA. 1 GANG I MÅNEDEN 
3-11 GANGER I ÅRET 
SJELDNERE 
ALDRI 
 
Tob32b (*) 
Hvis du får valget mellom en røykfri sone eller en sone der det er tillatt å røyke i restauranten – 
hvor ville du velge å spise din middag? 
I røykfri sone 
I røykesonen 
SPILLER INGEN ROLLE 
 
Tob32c (*) 
Hvordan mener du at røykere og ikke-røykere blir tatt hensyn til på kafeer, restauranter og 
hoteller? Mener du at reglene i dag fører til at ikke-røykere blir tatt mest hensyn til, at røykere 
blir tatt mest hensyn til, eller at det blir tatt like mye hensyn til både røykere og Ikke-røykere 
Ikke-røykere blir tatt mest hensyn til 
Røykere blir tatt mest hensyn til 
Det blir tatt like mye hensyn til både røykere og ikke-røykere 
VET IKKE 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE, AV-OG-TIL-RØYKERE OG TIDLIGERE DAGLIGRØYKERE (SVART JA PÅ TOB7AA) 

 
Tob33 
VIS KORT 1. Sammenlignet med den typiske røykeren på din egen alder, hvor stor sannsynlighet tror du 
det er for at du vil bli syk og dø på grunn av din egen røyking? 
Her kan du svare på en skala fra 1 til 7 der 1 er ”mye mindre sannsynlighet”, 4 er ”samme 
sannsynlighet” og 7 er ”mye større sannsynlighet”. 
Mye mindre 
Mindre 
Litt mindre 
Samme 
Litt større 
Større 
Mye større 
 
INSTRUKS PÅ SKJERM: Hvis respondenten spør, be først om at de ser for seg en typisk røyker selv. 
Hvis de ikke greier det kan respondenten gis denne informasjonen: En 
gjennomsnittlig dagligrøykende mann røyker ca 14 sigaretter om dagen, en 
dagligrøykende kvinne ca 11 sigaretter. (Tallet omfatter både hjemmerullet 
og fabrikkframstilt). 
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TIL DAGLIGRØYKERE OG AV-OG-TIL-RØYKERE 

 
Tob34 
VIS KORT 1. Sammenlignet med den typiske røykeren på din egen alder, hvor stor sannsynlighet tror du 
det er for at du vil lykkes med å slutte å røyke hvis du gjør et forsøk? Her kan du svare på en 
skala fra 1 til 7 der 1 er ”mye mindre sannsynlighet”, 4 er ”samme sannsynlighet” og 7 er ”mye 
større sannsynlighet”. 
Mye mindre 
Mindre 
Litt mindre 
Samme 
Litt større 
Større 
Mye større 
 
 
UTVALGET DELES I TO - HALVPARTEN FÅR TOB35A, HALVPARTEN FÅR TOB35B

Tob35a
VIS KORT PÅ EGET ARK HVIS IO ØNSKER DET - HVIS IKKE, LES OPP FRA SKJER.M NB: BARE HALVPARTEN AV
RESPONDENTENE FÅR FØLGENDE INFORMASJON LEST OP.

“Britiske undersøkelser gjennomført blant menn har anslått at av gjennomsnittlig 1000 unge menn som
begynner å røyke i tenårene og som fortsetter å røyke regelmessig ut over 35-årsalderen, så vil
- ca. 1 bli tatt livet av
- ca. 6 dø i trafikken
- ca. 500 dø av røyking innen 70-årsalderen”

Tob35b
Tenk på norske 20-åringer som røyker regelmessig og som fortsetter å røyke etter at de er 35 år 
gamle. Av 1000 personer i denne gruppen, hvor mange tror du i gjennomsnitt: 
- vil bli tatt livet av 
- vil dø/bli drept i trafikken 
- vil dø av røyking før de er 70 år? 
 
 
Du skal nå si noe om sannsynligheten for å oppleve ulike forhold. Du skal oppgi sannsynligheten i 
prosenter fra 0 til 100. Hvis du tror noe er veldig sannsynlig oppgir du en høy prosent, hvis du 
tror noe er lite sannsynlig oppgir du en lav prosent.  
 
TIL DAGLIGRØYKERE, AV-OG-TIL-RØYKERE OG TIDLIGERE DAGLIGRØYKERE 
 
Tob36 
Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at du vil bli syk og dø på grunn av din egen røyking? 

Skala 0-100% 
 
TIL ALLE 
 
Tob37 
Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at den typiske røykeren på din alder vil bli syk og dø på 
grunn av sin egen røyking? 

Skala 0-100% 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE OG AV-OG-TIL-RØYKERE 
 
Tob38 
Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at du vil bli syk og dø på grunn av din egen røyking hvis 
du slutter å røyke i løpet av et par år? 

Skala 0-100% 
 
 
Tob39 
Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at du vil bli syk og dø på grunn av din egen røyking hvis 
du fortsetter å røyke resten av livet? 

Skala 0-100% 
 
 
Tob40 
Hvis du nå gjorde et forsøk på å slutte å røyke, hvor stor sannsynlighet tror du det er for at du 
ville lykkes med det?  

Skala 0-100% 
 
 
TIL ALLE 
 
Tob41 
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Hvis den typiske røykeren på din egen alder nå gjorde et forsøk på å slutte å røyke, hvor stor 
sannsynlighet tror du det er for at han eller hun ville lykkes med det? 

Skala 0-100% 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE OG AV-OG-TIL-RØYKERE 
 
Tob42 
Er du bekymret for faren for å bli syk og dø av din egen røyking hvis du fortsetter å røyke livet 
ut? Svar på en skala fra 1 til 7 der 1 er ”ikke bekymret i det hele tatt” og 7 er ”sterkt bekymret” 
 
 
Tob43 
Er du bekymret for faren for å bli syk og dø av din egen røyking hvis du slutter å røyke i løpet av 
et par år? Svar på en skala fra 1 til 7 der 1 er ”ikke bekymret i det hele tatt” og 7 er ”sterkt 
bekymret” 
 
 
TIL TIDLIGERE DAGLIGRØYKERE 
 
Tob44 
Er du bekymret for faren for å bli syk og dø av din egen røyking? Svar på en skala fra 1 til 7 der 1 
er ”ikke bekymret i det hele tatt” og 7 er ”sterkt bekymret” 
 
 
TIL DAGLIGRØYKERE OG AV-OG-TIL-RØYKERE 
 
Tob45a 
Hvor sannsynlig er det for at du vil forsøke å slutte å røyke i løpet av det neste halve året? Svar 
på en skala fra 1 til 7 der 1 er svært usannsynlig og 7 er svært sannsynlig. 
 
Tob45b 
Hvor sterkt ønsker du å forsøke å slutte å røyke i løpet av det neste halve året? Svar på en skala 
fra 1 til 7 der 1 er "ikke noe ønske" og 7 er "svært sterkt ønske". 
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ARBEIDSFORHOLD 

 
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.  
 
Arb1  
Hadde du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem 
uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.                     
 
 
HVIS NEI 
 
Arb1b   
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke? 
   
                                                                
Arb2 (*) 
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men ikke 
timer som skal avspaseres.                                            
 
Vi ønsker å vite samlet arbeidstid for hovedarbeid og eventuelt biyrke. 
 
 
Arb3 (*) 
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du arbeider i... 
et personlig eid firma ............................................  1 
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende.......................  2 
kommunal virksomhet ...............................................  3 
fylkeskommunal virksomhet .........................................  4 
statlig virksomhet ................................................  5 
 
 
Arb4 (*)    
VIS KORT 2. 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 ................................................  0 
Fiske, fangst .....................................................  1 
Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg ......................  2 
Handel, bank, forsikring ..........................................  3 
Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring.  4 
Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon .............  5 
Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat ..............  6 
Undervisning, forskning ...........................................  7 
Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker ......  8 
ANNEN NÆRING ......................................................  9 
 
 
Arb4Sp  
Hvilken annen næring er dette? 
 
 
Arb5 (*)   
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten? 
 
 
Arb5b  
Har du en ledende stilling? 
 
 
Arb6 
Arbeider du i ditt hovedyrke som... 
selvstendig .......................................................  1 
ansatt ............................................................  2 
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn......................  3 
 
Tob23 (*) 
Hvor mange timer daglig tilbringer du i rom eller andre steder hvor noen røyker på arbeidsplassen 
din? 
MER ENN 5 TIMER...........................................................  1 
1-5 TIMER.................................................................  2 
UNDER EN HALV TIME HVER DAG...............................................  3 
NESTEN ALDRI..............................................................  4 
 
 
Arb7 (*) 
VIS KORT 3. Passer noen av disse beskrivelsene for deg?  
 
Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <Enter> 
 
Mottar AFP eller annen førtidspensjon..............................  1 
Mottar vanlig alderspensjon .......................................  2 
Mottar etterlattepensjon ..........................................  3 
Mottar uførepensjon ...............................................  4 
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere......................  5 
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Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke ................  6 
Arbeidsledig de tre siste månedene ................................  7 
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste .................  8 
 
 
Arb8 
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke?  Som husarbeid regner vi 
aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke. Tid 
til innkjøp av matvarer regnes ikke med. 
Under 5 timer .....................................................  1 
5- 9 timer ........................................................  2 
10-19 timer .......................................................  3 
20-29 timer .......................................................  4 
30-39 timer .......................................................  5 
40 timer og over ..................................................  6 
 

 
 

SPØRSMÅL OM HELSEPROBLEMER 
 
 
Til IO 16-66 år 
 
Helse1 
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming vansker med å delta i 
fritidsaktiviteter? Vil du i så fall si svært vanskelig eller noe vanskelig? 
 
Ja, svært vanskelig 
Ja, noe vanskelig 
Nei 
 
 
Helse2 
Kan du gå i trapper, opp eller ned en etasje, uten besvær? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse3 
Kan du uten hjelp av andre klare vask og rengjøring av boligen? 
 
Ja 
Nei 
 
 
Helse4 
Mottar du grunn- og/eller hjelpestønad fra Folketrygden? 
 
Ja 
Nei 
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FERIEREISER
(MED MINST 4 OVERNATTINGER SISTE 12 MÅNEDER)

Fer1a
VIS KORT 4. Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle ferieturer du har vært på. Var du i
løpet av de siste 12 måneder, dvs. i perioden fra 1. november i fjor til 31. oktober i år på noen
ferietur der du reiste bort og overnattet minst fire netter?
JA ....................................................................... 1
NEI ...................................................................... 2

HVIS JA
Fer1b
Hvor mange slike turer var du på i denne perioden?

FOR HVER REISE STILLES SPØRSMÅLENE FER2A-FER2G
Fer2a
Omtrent hvilken dato startet du den den første/den neste reisen? VIS KORT 10 SKRIV DDMM

Fer2b
Hvor mange dager varte denne ferieturen?

Fer2c
Hva slags transportmidler brukte du på turen? HVIS FLERE TRANSPORTMIDDEL SPØR OM DET VIKTIGSTE.
BUSS ..................................................................... 1
JERNBANE ................................................................. 2
BÅT, FERGE ............................................................... 3
FLY ...................................................................... 4
PERSONBIL ................................................................ 5
MOTORSYKKEL, MOPED, SCOOTER .............................................. 6
FRITIDSBÅT ............................................................... 7
SYKKEL ................................................................... 8
GIKK TIL FOTS, ELLER PÅ SKI .............................................. 9
ANNET .................................................................... 10

Fer2d
Reiste du i hovedsak alene, sammen med ektefelle/samboer, sammen med barn, med andre slektninger
eller sammen med venner? I HOVEDSAK BETYR MER ENN HALVPARTEN AV REISEN HVIS FERIETUREN ER BESØK
HJEMME HOS NOEN, SKAL DISSE IKKE REGNES MED I REISEFØLGET. HVIS MAN REISER TIL ET FERIESTED OG ER
SAMMEN MED NOEN SOM HAR REIST TIL ELLER FRA STEDET PÅ EGEN HÅND, SKAL DISSE LIKEVEL REGNES MED I
REISEFØLGET.
Alene .................................................................... 1
Med ektefelle/samboer .................................................... 2
Sammen med barn .......................................................... 3
Med andre slektninger .................................................... 4
Sammen med venner ........................................................ 5

Fer2e1
Var ferien en pakketur fra et reiseselskap?

HVIS NEI - SVAR PÅ FER2e2 og FER2e3

Fer2e2
Ble noe av reisen bestilt gjennom reisebyrå?

Fer2e3
Ble noe av reisen bestilt direkte ved overnattingssted eller transportselskap

FOR HVERT OVERNATTINGSSTED:

Fer2f1
Hvor overnattet du på turen? Hvis du overnattet flere steder nevn første sted, andre sted osv.
Overnattet du flere steder (*) MARKER FØRST OM DET ER I NORGE ELLER UTLANDET. HVIS IKKE FLERE
OVERNATTINGSTEDER - TRYKK ENTER
I NORGE ............................................................ (1)
I UTLANDET ......................................................... (2)

Fer2f2a
OVERNATTINGSTED I NORGE SKRIV STEDET - TRYKK ENTER OG VELG KODE FINNER DU IKKE STEDET - FORSØK MED
KOMMUNE!

Fer2f2b
Hvilket land overnattet du i?

Fer2f2c
SKRIV UTENLANDSKODEN: Ctrl+End FOR Å FÅ RESTEN AV SVARALTERNATIVENE. Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE
PÅ REISE MELLOM NORGE OG UTLANDET ..................................... (23)
PÅ REISE I FLERE LAND ................................................. (24)
SVERIGE ............................................................... (31)
DANMARK ............................................................... (32)
FINLAND ............................................................... (33)
ISLAND ................................................................ (34)
STORBRITANNIA ......................................................... (41)
IRLAND ................................................................ (42)
TYSKLAND .............................................................. (43)
FRANKRIKE ............................................................. (44)
NEDERLAND ............................................................. (45)
BELGIA ................................................................ (46)
LUXEMBOURG ............................................................ (47)
ØSTERRIKE ............................................................. (48)
SVEITS ................................................................ (49)
ITALIA ................................................................ (51)
SPANIA/KANARIØYENE .................................................... (52)
PORTUGAL .............................................................. (53)
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HELLAS ................................................................ (54)
TYRKIA ................................................................ (55)
SØR-EUROPA FORØVRIG ................................................... (56)
POLEN ................................................................. (57)
TSJEKKIA .............................................................. (58)
SLOVAKIA .............................................................. (59)
UNGARN ................................................................ (61)
RUSSLAND .............................................................. (62)
ØST-EUROPA FORØVRIG ................................................... (63)
NORD-AFRIKA ........................................................... (71)
AFRIKA ELLERS ......................................................... (72)
USA ................................................................... (73)
CANADA ................................................................ (74)
MELLOM- OG SØR-AMERIKA ................................................ (75)
JAPAN ................................................................. (76)
ASIA ELLERS ........................................................... (77)
AUSTRALIA ............................................................. (78)
NEW ZEALAND ........................................................... (79)

Fer2f3 (*)
Hvor mange netter overnattet du der?

Fer2f4
Hvordan overnattet du der?
HOTELL/HOTELLHYTTE ................................................ (1)
LEILIGHETSHOTELL/ANDELSHYTTE ...................................... (2)
PENSJONAT, GJESTGIVERI, KRO, TURISTHEIM, FJELLSTUE, MOTELL, MOTELLH (3)
VANDRERHJEM, UNGDOMSHERBERGE ....................................... (4)
CAMPINGPLASS: CAMPINGHYTTE ......................................... (5)
CAMPINGPLASS: CAMPINGBIL/-VOGN ..................................... (6)
CAMPINGPLASS: TELT ................................................. (7)
UTENFOR CAMPINGPL: CAMPINGBIL/-VOGN ................................ (8)
UTENFOR CAMPINGPLASS: TELT ......................................... (9)
FRITIDSBÅT ........................................................ (10)
OFFENTLIG BÅT/FERGE ............................................... (11)
BUSS, TOG, FLY .................................................... (12)
PRIVATBIL ......................................................... (13)
HJEMME HOS SLEKTNINGER ............................................ (14)
HJEMME HOS VENNER ................................................. (15)
EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG ........................................... (16)
LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG ........................................... (17)
I SLEKTNINGERS HYTTE/FRITIDSBOLIG ................................. (18)
I VENNERS HYTTE/FRITIDSBOLIG ...................................... (19)
LEID ROM .......................................................... (20)
ANDRE MÅTER BETALT FOR ............................................ (21)
ANDRE MÅTER IKKE BETALT FOR ....................................... (22)

Fer2g (*)
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.

HVIS PAKKETUR PÅ FER2Ea

Fer2g2
Hvor mye av disse utgiftene gikk med til å dekke selve pakketuren hos reiseselskapet?

FOR PERSONER SOM SVARTE NEI PÅ FER1

Fer3a
Når foretok du siste ferietur hvor du overnattet minst fire netter? SKRIV MMYY HVIS IO ALDRI HAR
VÆRT PÅ FERIETUR, TRYKK ENTER HER OG MARKER FOR DETTE I NESTE SPØRSMÅL!

Fer3b
IO HAR ALDRI VÆRT PÅ FERIETUR
Ja ...................................................................... 1
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REISER SISTE 3 MÅNEDER

Reis1 (*)
Så ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på med minst en overnatting i
perioden fra 1.august til 31. oktober i år. Ta med både ferie- og fritidsreiser og yrkes- og
forretningsreiser. TA MED REISER SOM STARTET I DENNE PERIODEN, MEN PASS PÅ Å IKKE TA MED REISER I
DENNE PERIODEN SOM ALLEREDE ER NEVNT UNDER FERIEREISER.

FOR HVER REISE

Reis2
Omtrent hvilken dato startet du den første..andre.. reisen. VIS KORT 5. SKRIV DDMM

Reis3 (*)
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for privat reise, eller var
det en yrkes- eller forretningsreise?
FERIETUR .......................................................... 1
ANNEN PRIVAT REISE ................................................ 2
YRKES- ELLER FORRETNINGSREISE ..................................... 3

Reis4
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?

Reis5 (*)
Hvor gikk reisen hen?
I NORGE ........................................................... 1
I UTLANDET ........................................................ 2

Hvilket fylke gikk reisen til?
ØSTFOLD .......................................................... (1)
AKERSHUS ......................................................... (2)
OSLO ............................................................. (3)
HEDMARK .......................................................... (4)
OPPLAND .......................................................... (5)
BUSKERUD ......................................................... (6)
VESTFOLD ......................................................... (7)
TELEMARK ......................................................... (8)
AUST-AGDER ....................................................... (9)
VEST-AGDER ...................................................... (10)
ROGALAND ........................................................ (11)
HORDALAND ....................................................... (12)
SOGN OG FJORDANE ................................................ (14)
MØRE OG ROMSDAL ................................................. (15)
SØR-TRØNDELAG ................................................... (16)
NORD-TRØNDELAG .................................................. (17)
NORDLAND ........................................................ (18)
TROMS ........................................................... (19)
FINNMARK ........................................................ (20)
SVALBARD ........................................................ (21)
PÅ REISE I NORGE ................................................ (22)

Reis5b
Hvilket land gikk reisen til?

Reis5c
SKRIV UTENLANDSKODEN: Ctrl+End FOR Å FÅ RESTEN AV SVARALTERNATIVENE. Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE
..................

Reis6
Hvordan overnattet du $STED? HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM SAMSVARER MED
HOVEDFORMÅLET MED REISEN Ctrl+End FOR Å FÅ RESTEN AV SVARALTERNATIVENE.Ctrl+Home FOR Å BLA TILBAKE
......................

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.
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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 18 for annet parti og skriv 
inn hvilket i neste spørsmål. 
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
Ville ikke stemme .................................................  19 
Ikke stemmerett ...................................................  20 
 
ValgMorgSp 
Hvilket annet parti? 
 
 
StortingA 
Stemte du ved stortingsvalget i 1997? 
 
 
StortingB 
Hva var årsaken til at du ikke stemte ved stortingsvalget i 1997? 
Nei, hadde ikke stemmerett ........................................  1 
Nei, hadde ikke anledning .........................................  2 
Nei, stemte ikke av andre grunner .................................  3 
 
 
Storting 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet parti og 
skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/AKP ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det norske arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre partier .....................................................  18 
 
 
StortingSp 
Hvilket annet parti? 
 
 
KomFylkA 
Stemte du ved kommunevalget/fylkestingsvalget i 1999? 
 
 
KomFylkB 
Hva var årsaken til at du ikke stemte ved fylkestingsvalget i 1999? 
Hadde ikke stemmerett .............................................  1 
Hadde ikke anledning ..............................................  2 
Andre grunner .....................................................  3 
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KomFylk 
Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
Hvis du ikke finner partiet/lista blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet parti og 
skriv inn hvilket i neste spørsmål.   
 
Rød Valgallianse/Akp ..............................................  1 
Sosialistisk Venstreparti .........................................  2 
Det Norske Arbeiderparti ..........................................  3 
Venstre ...........................................................  4 
Kristelig Folkeparti ..............................................  5 
Senterpartiet .....................................................  6 
Høyre .............................................................  7 
Fremskrittspartiet ................................................  8 
Andre Partier .....................................................  18 
 
 
KomFylkSp 
Hvilket annet parti? 
 
 

 
ORGANISASJONSMEDLEMSKAP 

 
MedlFaglig 
Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller annen 
yrkessammenslutning? 
 
 
HovedSamsl (*) 
Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen?   
 
Hvis du ikke finner noen som passer blant svaralternativene nedenfor, marker med 8 for andre og 
skriv inn hvilke i neste spørsmål. 
 
LO ................................................................  1 
YS ................................................................  2 
AF ................................................................  3 
Norges Bondelag ...................................................  4 
Norsk Bonde- Og Småbrukarlag ......................................  5 
Noregs Fiskarlag ..................................................  6 
NHO/NAF ...........................................................  7 
Akademikerne.......................................................  8 
Andre .............................................................  9 
 
 
HovedSamSlSp 
Navn på hovedsammenslutning: 
 
 
MedPol 
Er du medlem av politisk parti? Regn også med partipolitisk ungdomslag eller kvinneorganisasjon.              
 
 
 
 

INNTEKT  
 
EgenInn   
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1999? 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 1999? 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 
Produktnr. 1124 
Tob33 og Tob34 

 
 
 
 

1) Mye mindre  
 
2) Mindre 
 
3) Litt mindre 
 
4) Samme  
 
5) Litt større 
 
6) Større 
 
7) Mye større  
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KORT 2 
Produktnr. 1124 

Spm B7 
 

 
 
 
0) Jordbruk og skogbruk                                                       
                                                                          
1) Fiske og fangst                                                            
                                                                     
2) Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg, utvinning av  råolje og 
naturgass, kraft- og vannforsyning                             
                                                                          
3) Handel, bank og forsikring  
                                                                         
4) Privat tjenesteyting. f.eks. hotell, restaurant,  
 frisør og rengjøring      
                                                                          
5) Luft,- sjø- eller landtransport, post, telekommunikasjon                    
                                                                          
6) Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat                     
                                                                          
7) Undervisning, forskning, interesseorganisasjoner og  
 ideologiske organisasjoner                                                  
                                                                          
8) Offentlig tjenesteyting, f.eks. politi, forsvar, helsevesen og  kirker 
                                                                      
9) Annen næring 
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KORT 3 
Produktnr. 1124 

Spm B10 
 

 
 
 
 
1) Mottar alderspensjon fra folketrygden,  
 tjenestepensjon fra stat, kommune, bedrift o.l. 
                                                                                           
                                                                                           
2) Mottar etterlattepensjon fra folketrygden, 
 annen etterlatte-/enke(manns)pensjon  
                          
                                                                  
3) Mottar uførepensjon fra folketrygden 
 (grunn- eller hjelpestønad ved 
 uførhet regnes ikke som uførepensjon) 
                                                                       
                                                                       
4) Går på skole eller studerer, 
 vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke  
                                                                        
                                                                        
5) Er arbeidsledig nå og har vært det 
 sammenhengende de siste 3 månedene 
 
                                                                        
6) Er inne til 1. gangs militær- 
 eller sivilarbeidertjeneste 
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KORT 4 
Produktnr. 1124 

Fer2a 
Kalender for spørsmålene om ferieturer og reiser 

Mai 2000 
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 2000 
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 2000 
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       

 
August 2000 

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    

       
 

September 2000 
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  

       
 

Oktober 2000 
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      

 
 

November 1999 
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       

       
 

Desember 1999 
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   

       
 

Januar 2000 
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       

 
Februar 2000 

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      

       
 

Mars 2000 
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   

       
 

April 2000 
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 
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KORT 5        
Produktnr. 1124 
Spørsmål Reis2 

 
 
 
 

 
August 2000 

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    
       

 
 
 

September 2000 
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  
       

 
 
 

Oktober 2000 
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      
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Omnibusundersøkelsen  
november / desember 2000 

Produktnummer 1124 

 
 
 
 
 
 
INNHOLD 
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OMNIBUSUNDERSØKELSENE .............................................................................................................................103 
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IO-LISTA - MERKING AV TILLEGGSUTVALG .......................................................................................................105 
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Oppdragsspørsmål ......................................................................................................................................109 

 
Vedlegg:  
Kort 
IO-brev omnibus 
Foresattebrev omnibus 
 
 
Intervjuerkontakt: Kari Grøholt       22 86 46 65 
IT-ansvarlig:  Hilde Degerdal  22 86 47 89 
   Berit Svanøe-Hafstad 22 86 44 76 
Utvalgstrekking: Thore Nafstad-Bakke 22 86 49 80 
Planlegger:  Øyvin Kleven   22 86 49 04 
 
 
 
 

 
 

Instruks 
Orientering og veiledning for intervjuere 
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Generelt om omnibusundersøkelsene 
Omnibus betyr “buss for alle”, så her samler vi flere tema fra ulike oppdragsgivere i én 
undersøkelse. Omnibusen er et tilbud til oppdragsgivere som vil gjennomføre mindre undersøkelser 
innenfor rammene av et større, strukturert opplegg, uten å bekoste en egen undersøkelse.  
Omnibusene består av et sett med faste bakgrunnsspørsmål i tillegg til de spørsmålene som 
oppdragsgiverne betaler for.  Oppdragsgivere er vanligvis ulike forskningsinstitusjoner og offentlige 
instanser.  Det er vanskelig å si noe presist om formålet med undersøkelsen fordi den omfatter flere 
tema, men resultatene skal gi informasjon som er nyttig for myndigheter og andre som skal 
planlegge og utforme nye tiltak. I tillegg vil resultatene bli brukt i våre egne publikasjoner, i 
forskning og undervisning.  
 

Oppdragsgivere og tema i omnibus 1999-4: 
• Statens tobakksskaderåd: Røykevaner - vanlig del + stor del 
• Sosial- og helsedepartementet: Spørsmål om helseproblemer 
• SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner og ferieturer 
 

Hva handler omnibusundersøkelsen i november om? 
Statens tobakksskaderåd ønsker å finne ut hvordan røykevanene til den norske befolkning utvikler 
seg over tid. Ved å stille de samme spørsmålene hvert år kan det si noe om hvorvidt røykevanene til 
nordmenn forandrer seg eller holder seg stabile fra år til år. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner 
siden 1973. 
 
Sosial- og helsedepartementet ønsker å få bedre data om levekårs- og livssituasjonen for 
funksjonshemmede. Gjennom spørsmålene vi stiller i denne omnibusundersøkelsen får vi vite hvor 
mange personer som har større eller mindre varige helseproblemer eller funksjonshemninger, og i 
hvor stor grad disse helseproblemene og funksjonshemningene skaper problemer for dem i 
hverdagen. 
 
Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk kartlegger hvordan reisemønsteret til nordmenn 
utvikler seg fra år til år. Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn 
overnatter borte fra hjemmet, hvor de reiser og hvor mye penger som går med til reising i den 
norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i reiselivsbransjen. I runde 4 i år stilles det også 
spørsmål om antall reiser med 4 overnattinger eller mer, som vi kaller feriespørsmål.  
 
Flere av bakgrunnsspørsmålene kan også brukes for å motivere folk til å delta. Vi har flere spørsmål 
om arbeidslivet som kan være interessant for mange. Vi har også spørsmål om politiske preferanser 
og organisasjonsmedlemskap. Dere kan også henvise til og selv bruke brosjyren som vi alltid sender 
ut til IO sammen med informasjonsbrevet. Husk at denne bare sendes til omnibusutvalget og deres 
foresatte. 
 
 



 

 105

GENERELL INSTRUKS 

Utvalg og tilleggsutvalg 
Til omnibusundersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16 - 79 år per 
31.12.00. Dermed har vi med noen IO som ikke er fylt 16 år ennå.  
 
Det er også trukket et tilleggsutvalg på 500 personer i alderen 16-79 år. Disse personene får bare 
spørsmål om ferievaner i tillegg til bakgrunnsspørsmålene.  

Innsamlingsmetode: besøk for hovedutvalget og telefon for tilleggsutvalget 
Datainnsamlingen for personer i hovedutvalget skal foregå ved besøksintervju. Telefonintervju kan 
bare brukes hvis IO nekter å ta i mot besøk. Intervjutiden er beregnet til 36 minutter i gjennomsnitt. 
 
Tilleggsutvalget skal intervjues på telefon. Intervjutiden er beregnet til 18 minutter i gjennomsnitt. 
 

Intervjutid 
Intervjutiden for hovedutvalget er beregnet til 36 minutter i gjennomsnitt. Men det er store 
variasjoner avhengig av hva man svarer på spørsmål om ferieturer, reiser siste 3 måneder og 
røykevaner.  
 
Hvis vi ser på resultatene fra omnibus nr. 4 fra i fjor, ser vi at 76% av utvalget hadde vært på ferie 
de siste 12 månedene. Av disse hadde 45% vært på 1 ferietur, 27 på 2 ferieturer og 15% på 3 
ferieturer. Gjennomsnittlig antall ferieturer var 2. Her vil intervjutiden variere veldig avhengig av 
hvor mange ferieturer IO har vært på.Det samme gjelder for reiser i perioden 1. august til 31. 
oktober. I fjorårets undersøkelse hadde halvparten av utvalget ikke vært på noen reiser i denne 
perioden. De som svarer at de har vært på reise får videre spørsmål om hver enkelt reise. 
Gjennomsnittlig antall reiser i utvalget var 2, men også her varierer det mye, og intervjutiden vil 
variere på samme måte. 
 
Også folks røykevaner har betydning for intervjulengden. I 1999 røykte 33% i befolkningen daglig, 
12% røykte av og til og 45% var ikke-røykere. Røykespørsmålene tar gjennomsnittlig 17 minutter å 
stille til dagligrøykerne, 13 minutter til av og til røykerne og 12 minutter til ikkerøykerne. 
 
Slik jeg ser det vil korteste intervjutid kunne bli på rundt 22 minutter. Hvis man er dagligrøyker og 
har vært på 2 ferier og 2 reiser de siste 3 månedene blir intervjutiden på rundt 40 minutter. Hvis man 
har reist mye blir intervjutiden enda lenger.  
 

Innsamlingsperiode 
Datainnsamlingen for hovedutvalget på 2000 personer, foregår over fire uker i tiden 6. til  30. 
november. Gjennomførte intervju og registrerte frafall skal sendes over daglig.  

IO-brev  
Informasjonsbrev ble sendt ut mandag 30. oktober med A-post.  

IO-lista - merking av tilleggsutvalg 
IO-lista inneholder IO og eventuelle referansepersoner. Dere får lista både elektronisk med Blaise 
og i Notisblokk i tillegg til en papirversjon. I Blaise er IO som tilhører tilleggsutvalget merket med 
T. 
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Forberedelsestid 
Det er avsatt 2 timer til instrukslesing og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av kontoret. 
 
 

INTERVJUSKJEMAET  OG DE ENKELTE  SPØRSMÅL 

Frafall og avgang 
I  frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang. 
Avgang skal bare brukes dersom IO er død eller har flyttet til utlandet for mer enn seks måneder. 
For alle andre grunner til at IO ikke deltar, skal dere velge kode 3 for frafall og deretter velge riktig 
frafallsårsak. I Omnibusundersøkelsene hører institusjonsbeboere med i utvalget.  Hvis de av ulike 
årsaker ikke deltar, må dere finne en passende frafallsgrunn. Det er egne koder dersom IO skal 
overføres til en annen intervjuer. 
 
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer: 
 
Frafall (alternativ 3 i Innled):  Avgang (alternativ 4 i Innled): 
 
11 - IO har ikke tid nå  91 - IO død 
12 - IO ønsker ikke å delta  92 - Bosatt i utlandet minst 6 mndr. 
13 - IO deltar ikke av prinsipp 
14 - Andre nekter for IO 
    Overføring (alternativ 2 i Innled): 
21 - Kortvarig sykdom   
22 - Langvarig sykdom  80 - IO flyttet til annet område 
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie, 81 - Kjenner IO 
       annen uforutsett hendelse  82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, 
24 - Språkproblemer         sykdom e.l. 
    83 - Fjerne IO fra lista. NB! Kun etter 
31 - Midlertidig fravær pga.         avtale med kontoret. 
       skolegang/arbeid 
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l. 
33 - Finner ikke adressen/boligen 
34 - Ikke telefon / for kostbart, for  
        langt å reise 
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker 
       (spesifiser) 
 
41 - Andre frafallsgrunner 
 
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å 
spore opp IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik 
at arbeidet deres blir lettere. For de som går til frafall ønsker vi informasjon om hvorvidt det er fordi 
IO ikke ønsker å delta (nekt), fordi IO er forhindret fra å delta eller om det er andre grunner til at IO 
ikke deltar. 
 
Det skal alltid gis informasjon i feltet “SpsOppflg.”. Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe 
de som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis 
opplysning om at IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på evt. oppfølging etter 
intervjuperioden. 
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Overføring brukes hvis det er problematisk å gjennomføre intervjuet fordi du kjenner IO, hvis du 
blir syk eller hvis IO skal besøkes og har flyttet til et annet område. IO som skal besøkes og har 
flyttet til en adresse du kan nå med inntil en times reise utenfor ditt område (en vei), kan du selv 
intervjue.  IO som skal besøkes og har flyttet lengre unna, overfører du til kontoret. Husk å fylle ut 
ny adresse, evt. telefonnr. og andre opplysninger som kan være nyttige for den intervjueren som skal 
overta IO.  Før alltid opp så nøyaktig adresse som mulig. Dersom du bare får telefonnummer, får du 
adressen ved å henvende deg til 180. 
 
Husk at IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder skal 
registereres som avgang med kode 92. 

Innledningsteksten 
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til 
hvordan dere gjør avtaler med IO.  Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet. 
 
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan 
du gjerne bruke dette avsnittet: 
 
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker.  Spørsmålene jeg skal stille, kommer 
fram på pc-en.  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.  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.» 

De enkelte spørsmål 
Vær restriktiv med å bruke kategoriene «vet ikke» og «nekter» hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Prøve 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 - «F8» for «vet ikke» og  «F9» for «nekting», eller 
spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   

Faste bakgrunnsspørsmål  
 
Siv  
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. 
 
SivStat  
Her skal du registrere IOs formelle sivile status. 
 
Antpers 
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. 
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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 borteboende studenter 18 år og eldre: 
Ugifte studenter 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 personer innlagte på sykehus: 
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før 
tjenesten/oppholdet begynte. 
 
Slektskapskode for fosterbarn:  
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO). 
 
AntBarn  
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres. 
 
Arb2 
Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de 
siste 4 ukene. 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. 
 
Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut 
i avspasering skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall 
arbeidstimer bare hvis man får betalt for arbeidet.  
 
Halve timer skal rundes av oppover. 
 
Arb3 
Punkt 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond. 
 
Arb4  
Vi har ingen mulighet til å kontrollere kodingen, og det er svært viktig at du sammen med IO, kan 
plassere arbeidsstedet i riktig næringsgruppe.  Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for 
"Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig av næringens art.  Hvis IO arbeider i flere 
ulike næringsgrener, kodes den næringen hvor IO for tiden arbeider mest. 
 
Arb5 
Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket. 
 
Arb7 
Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon.  
Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom 
arbeidsforhold. 
 
HovedSamSl 
Hvis IO er medlem i ulike organisasjoner, f.eks. en for hovedyrke og en for bijobb, ta med 
organisasjonen IO tilhører i forbindelse med sitt hovedyrke  
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 Oppdragsspørsmål 
 
Tobakksskadeloven (mulig dere får spørsmål om dette i forbindelse med Tob32b, tob32c og 
tob23) 
 
Lov om vern mot tobakksskader ble vedtatt allerede i 1973 og trådte i kraft i 1975. Det har blitt 
gjort endringer helt fram til i dag. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av 
tobakk medfører. 
 
•  Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt  
•  Alle tobakksvarer skal være merket med tekst som forteller om helseskadene  
•  Aldersgrensen for kjøp av tobakk er 18 år  
•  Du har rett til å puste i røykfri luft på arbeidsplassen, i institusjoner, på offentlige transportmidler og i 

lokaler der allmennheten har adgang, som f eks kinoer, teatre, butikker, offentlige kontorer og skoler  
§6 sier: ”I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i 
møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i 
institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.  

Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse 
(Eksempler fra merknadene til loven: tog, kantine). Inndeling av et lokale eller transportmiddel i en røykfri sone og 
en røykesone kan bare finne sted hvor røyk ikke kan trenge over til den røykfrie sone. De røykfrie lokaler og soner 
må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler og soner hvor røyking tillates. I restauranter og andre 
serveringssteder som er åpne ut mot lokaler, som brukes til annet formål, skal det være totalt røykeforbud.” 

 
Forskrift om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll m.v  
•  Eieren eller den som disponerer lokale kan tillate tobakksrøyking ved inntil halvparten av bordene 

og sitteplassene i lokalet.  
•  Røykesonen skal være plassert slik at publikum ikke må gå gjennom denne for å komme til den 

røykfrie sonen. 
 
De siste og viktigste endringene 
 
1. januar 1996: 
•  Aldersgrensen for kjøp av tobakk ble hevet fra 16 til 18 år  
•  Helt røykfritt i åpne restauranter og kafeer i kjøpesentre, kinoer, teatre og flyplasser  
•  Alle har krav på røykfri kantine/røykfritt spiserom  
 
1. januar 1998: 
•  Minst halvparten av bordene og sitteplassene i kaféer og restauranter skal være røykfrie  
•  Det settes strengere krav til ventilasjon og skjerming av de røykfrie sonene 
 
 
Tob32a - Gjelder i utgangspuntet alle måltider, men måltidene bør være av en viss størrelse, som 
lunsj og middag. Måltider på arbeidsplassen i kantine el.l regnes ikke med. 
 
Tob33, Tob34, Tob37, Tob41 - Hvis respondenten spør hva en typisk dagligrøyker er, be først om 
at de ser for seg en typisk røyker selv. Hvis de ikke greier det, kan de får følgende informasjon: en 
gjennomsnittlig dagligrøykende mann røyker ca. 14 sigaretter om dagen, en dagligrøykende kvinne 
ca. 11 sigaretter. Tallet omfatter både hjemmerullet og fabrikkframstilt. 
Fer1 - Ta bare med reiser som startet i denne perioden. Bruk gjerne kalenderen for å hjelpe IO i å 
tidfeste ferieturene. Registrer om nødvendig omtrentlige datoer. 
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Fer2F1 - Overnattingssted på ferietur - Hvert overnattingssted skal enten ha en kode for 
overnattingssted i Norge, eller for overnattingssted i utlandet. For hvert overnattingssted i Norge 
skal det kodes så nøyaktig som mulig. Blaise vil be deg om å skrive inn det nøyaktige stedet IO 
overnattet. Det vil så komme opp en liste i Blaise over ulike steder i Norge som passer til stedet du 
har skrevet inn, hvis det er flere steder enn ett. Bak de ulike stedene står det koder. Når du har 
funnet det riktige stedet skal du skrive inn koden. For overnattingssteder i utlandet skal dere skrive 
inn landet i tillegg til å velge riktig kode, det skal altså ikke spesifiseres på sted som reisemål i 
Norge. NB! Hvis IO er på reise mellom Norge og utlandet og overnatter slik - for eksempel på Kiel-
ferga - er det viktig at man merker av for utlandet og ikke Norge når man skal spesifisere land. I 
kodene under utlandet finnes kode 23 - “på reise mellom Norge og utlandet” - som man da kan 
benytte.  
 
Fer2F3 - Overnattingstype - Hvis IO overnattet med mer enn en boform på hvert overnattingssted, 
registrer den viktigste. 
 
Fer2G - 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. Vi vil heller ha et omtrentlig beløp enn vet ikke-svar på dette spørsmålet. 
 
Reis1 - I denne omnibusrunden spør vi om reiser i tillegg til ferier med minst 4 overnattinger de 
siste 12 md. Reiser i perioden 1. august til 31. oktober som allerede er nevnt under ferier, skal ikke 
tas med på nytt. Husk at det på disse spørsmålene bare er snakk om reiser i løpet av de tre nevnte 
månedene. Vis kort 8 for å hjelpe IO å huske. Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal 
ikke regnes med som (yrkes-)reiser. Dette gjelder også reiser f.eks til Nordsjøen hvis dette er IOs 
arbeidssted. Personer som har “selve reisen” som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal 
heller ikke regnes med. Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide 
familiemedlemmer/slektninger skal ikke tas med. 
 
Reis2 - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig 
dato. Vedlagte kalender kan brukes. Har IO hatt flere reiser i tre-månedersperioden, 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 koder landet.  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. 
 
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. 
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Helt like turer - En viktig forutsetning for å kunne benytte dette er at turene til IO har vært helt 
like. Det vil si at hovedformål for reisen er lik, antall overnattinger er lik, reisemål, overnattingsmåte 
og kostnader ved reisen må være nøyaktig det samme for turene. Hvis disse kriteriene er oppfylt 
fyller intervjueren bare inn antall helt like turer og startdato for de helt like turene. Resten fylles inn 
automatisk og intervjueren trenger bare å trykke enter gjennom de ulike spørsmålene som da er fylt 
inn automatisk. NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke dere 
tilbake til reis8 (ny variabel!) og endre antall like reiser. 
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Faste bakgrunnsvariable i omnibusundersøkelsene 
VARIABEL KATEGORIER 
Kjønn  1. Mann 

2. Kvinne 
Alder  1. 16 - 24 år 

2. 25 - 44 år 
3. 45 - 66 år 
4. 67 - 79 år 

Utdanningsnivå  0. Ingen utdanning eller utdanning på førskolenivå 
1. Barneskolenivå (1-6) 
2. Ungdomsskolenivå (7-9) 
3. Videregående skole nivå 1 
4. Videregående skole nivå 2 
5. Universitet/høgskole nivå 1 
6. Universitet/høgskole nivå 2 
7. Universitet/høgskole nivå 3 
8. Forskernivå (over 18 år) 
9. Uoppgitt utdanning 

Fagfelt  1. Allment fagfelt 
2. Humaniora og estetikk 
3. Undervisning 
4. Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus 
5. Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk 
6. Samferdsel 
7. Helsevesen 
8. Jordbruk, skogbruk og fiske 
9. Tjenesteyting og forsvar 

Gift/samboende  1. Gift/registrert partner 
2. Samboende 

Ekteskapelig status  1. Ugift 
2. Gift 
3. Enke/enkemann 
4. Skilt 
5. Separert 
6. Tidligere registrert partner 

Bostedsstrøk  1. Under 200 bosatte 
2. 200 - 1 999 bosatte 
3. 2 000 - 19 999 bosatte 
4. 20 000 - 99 999 bosatte 
5. 100 000 eller flere bosatte 

Landsdel  1. Akershus og Oslo 
2. Hedmark eller Oppland 
3. Østlandet ellers 
4. Agder og Rogaland 
5. Vestlandet 
6. Trøndelag 
7. Nord Norge 

Bor alene i husholdet  1. Ja 
2. Nei 

Antall personer i husholdet  Antall  
Familiefase  1. Enslig 16-24 år, bor hos foreldre 

2. Enslig 16-24, andre 
3. Enslig 25-44 år 
4. Gift/samboer 16-44 år uten barn 
5. Enslig forsørger 
6. Gift/samboer med barn, yngste barn 0-6 år 
7. Gift/samboer med barn, yngste barn 7-19 år 
8. Gift/samboer uten barn, 45-66 år 
9. Gift/samboer uten barn, 67-79 år 
11. Enslig 45-66 år 
12. Enslig 67-79 år 
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Vanligvis sysselsatt  1. Ja 
2. Nei 

Ukentlig arbeidstid 1. 10 - 19 timer 
2. 20 - 34 timer 
3. 35 - 44 timer 
4. 45 timer eller mer 

Hovedyrke Inntil 3 siffer  
Virksomhetens art  1. Personlig eid firma 

2. Aksjeselskap, organisasjon 
3. Kommunal virksomhet 
4. Fylkeskommunal virksomhet 
5. Statlig virksomhet 

Virksomhetens næring, bransje  0. Jordbruk, skogbruk 
1. Fiske, fangst 
2. Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg 
3. Handel, bank forsikring 
4. Privat tjenesteyting 
5. Luft-, sjø- og landtransport, post telegraf, telefon 
6. Off. administrasjon i kommune, fylke, stat 
7. Undervisning, forskning 
8. Off. tjenesteyting, f.eks. politi, forsvar, helsevesen, kirker 
9. Annen næring  

Dersom stortingsvalg i morgen  
Ved forrige stortingsvalg 
Ved forrige fylkestingsvalg 

1. Rød Valgallianse 
2. Sosialistisk Venstreparti  
3. Det Norske Arbeiderparti 
4. Venstre 
5. Kristelig Folkeparti 
6. Senterpartiet 
7. Høyre 
8. Fremskrittspartiet 
18. Andre partier 
19. Ville ikke stemme 
20. Ikke stemmerett  

Medlem faglig organisasjon, 
arbeidsgiverorganisasjon eller annen 
yrkessammenslutning  

1. Ja 
2. Nei 

Medlem politisk parti  1. Ja 
2. Nei 

Personlig bruttoinntekt siste ligningsår 
Husholdets samla bruttoinntekt siste ligningsår  

1. 0-99 999 
2. 100 000-149 999 
3. 150 000-199 999 
4. 200 000-249 999 
5. 250 000-299 999 
6. 300 000-399 999 
7. 400 000-499 999 
8. 500 000 og mer  
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