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Forord 
Dette notatet dokumenterer endringer i skjemaet til Levekårsundersøkelsen EU-Silc i 2021. Dette er 
gjort som en del av tilpassingen av skjemaet til den nye rammeverksforordningen for sosialstatistikk 
i EU. 

Statistisk sentralbyrå, 25. november 2021 

Ann-Kristin Brændvang  
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Sammendrag 
Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig undersøkelse om inntekt og levekår som gjennomføres 
av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC-
samarbeidet koordinert av Eurostat. Norge har gjennomført EU-SILC siden 2003 og siden 2011 har 
EU-SILC-dataene blitt samlet inn i en felles undersøkelse sammen med den årlige nasjonale 
Levekårsundersøkelsen. 

Undersøkelsen dekker en rekke levekårsområder. Noen sentrale tema er med i undersøkelsen hvert 
år, mens andre rullerer, hovedsakelig i en treårig syklus. Årlige moduler omfatter blant annet 
boforhold, økonomi helse, livskvalitet, barnetilsyn og arbeidsforhold. I tillegg samles det hvert år inn 
nasjonale data om et levekårstema som roterer med en syklus på tre år. Disse roterende bolkene 
omfatter temaene boforhold (utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk 
deltakelse og sosialt nettverk, friluftsliv og idrettsaktiviteter. 

Fra 2021 måtte Levekårsundersøkelsen EU-SILC tilpasses til ny rammeverksforordning for integrert 
europeisk sosialstatistikk. Formålet med forordningen er å øke relevansen til sosialstatistikkene 
gjennom en samordning på tvers av undersøkelser og land. Forordningen omfatter felles regler om 
blant annet populasjon, utvalgstrekking og felles definisjoner av variabler som går igjen i flere 
undersøkelser. Dette dokumentet beskriver endringer i det norske spørreskjema for EU-SILC i 2021 
som følge av denne forordningen. I tillegg til tilpasninger til den nye rammeverksforordningen, har 
det blitt gjort endringer for å forbedre brukervennlighet, øke kvalitet, og redusere svarbyrden for 
respondentene. Endringene i spørreskjema fra 2021 innebærer både at noen tidligere spørsmål har 
gått ut, noen nye spørsmål har kommet til, mange spørsmål har fått endret formulering og det har 
blitt gjort endringer i rekkefølgen på spørsmål og bolker. I tillegg har syklusen for de ulike roterende 
temaene blitt endret. I årene som kommer vil de roterende bolkene av spørreskjema, både de 
nasjonale og de EU-forordnede, gå gjennom en tilsvarende omlegging.  
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1. Introduksjon 
Levekårsundersøkelsen EU-SILC måtte fra 2021 tilpasses til ny rammeverksforordning for integrert 
europeisk sosialstatistikk (IESS)1, som trådte i kraft 1.1.2021. Formålet med forordningen er å øke 
relevansen til sosialstatistikkene gjennom en samordning på tvers av undersøkelser og land. 
Rammeverksforordningen setter et felles regelverk for sosialstatistikkene, som i tillegg til EU-SILC 
omfatter Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU/LFS), Helseundersøkelsen (EHIS), Forbruksundersøkelsen 
(HBS), Undersøkelsen om voksnes læring (AES), Undersøkelsen om IKT i husholdningene og 
Tidsbruksundersøkelsen (TSU)2.  

Forordningen omfatter felles regler om bl.a. populasjon, regelverk for utvalgstrekking og 
definisjoner av kjernevariabler. Tidspunktet for undersøkelsene vil også bli koordinert. I tillegg lages 
det en «implementing act» for hver av undersøkelsene der variabler og andre krav som er spesifikke 
for de ulike undersøkelsene spesifiseres.  

I dette dokumentet beskrives endringer i det norske spørreskjema for EU-SILC i 2021 som følge av 
implementeringen av IESS og implementing act for SILC3. 

Endringer i variabler som skal leveres til Eurostat innebærer et nytt opplegg for hvilke variabler som 
skal samles inn når, samt beskriver kjernevariabler som skal være felles på tvers av undersøkelsene 
som omfattes av forordningen. Disse endrede kravene beskrives nærmere i dette dokumentet, i 
tillegg til hvordan endringene er implementert i den norske Levekårsundersøkelsen EU-SILC 
(European Union Statistics on Income and Living Conditions). IESS angir i tillegg nye presisjonskrav 
og endrede retningslinjer for presisjon og aktualitet. Dette vil ikke omtales i dette notatet. 

                                                        
1 EU-teksten til forordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ENG Den 
norske versjonen: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juni/forordning-om-felles-elementer-i-
europeisk-statistikk-for-personer-og-husholdninger-/id2705936/ 
2 Tidsbruksundersøkelsen er ikke forordnet, men skal følge IESS dersom landene likevel gjennomfører den. 
3 En oversikt over de SILC-spesifikke reguleringene ligger her: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-
conditions/legislation  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ENG
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juni/forordning-om-felles-elementer-i-europeisk-statistikk-for-personer-og-husholdninger-/id2705936/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juni/forordning-om-felles-elementer-i-europeisk-statistikk-for-personer-og-husholdninger-/id2705936/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/legislation
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/legislation
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2. Historikk 
Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig undersøkelse om inntekt og levekår som gjennomføres 
av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC-
samarbeidet koordinert av Eurostat. Mikrodata fra undersøkelsen blir også gjort tilgjengelig for 
forskning av NSD4 og Eurostat5. Norge har gjennomført EU-SILC siden 2003 og siden 2011 har EU-
SILC-dataene blitt samlet inn i en felles undersøkelse sammen med den årlige nasjonale 
Levekårsundersøkelsen6. 

Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker en rekke levekårsområder. Noen sentrale tema er med i 
undersøkelsen hvert år, mens andre rullerer, hovedsakelig i en treårig syklus. Den EU-regulerte 
delen EU-SILC består av flere årlige moduler pluss en mindre ad-hoc modul som er tilpasset aktuelle 
politikkbehov. Årlige moduler omfatter husholdningskartlegging, boforhold, økonomi og materielle 
og sosiale mangler, helse, livskvalitet, barnetilsyn og arbeidsforhold. I tillegg samles det hvert år inn 
nasjonale data om et levekårstema som roterer med en syklus på tre år, en videreføring av de 
tradisjonelle Levekårsundersøkelsene. Disse roterende bolkene omfatter temaene boforhold 
(utvidet), utsatthet og uro for lovbrudd, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, 
friluftsliv og idrettsaktiviteter. 

Undersøkelsen gjennomføres som telefonintervju, i perioden januar-juni hvert år. I tillegg til 
intervjudata, kobles det på opplysninger fra register (befolkningsregisteret, registerbasert 
arbeidsmarkedsstatistikk, nasjonal utdanningsdatabase, register over husholdninger og boliger, 
inntektsregisteret). Før intervjuet kobles det til registeropplysninger om hvem som bor i 
husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I de fleste 
tilfeller er registerdata riktig, og dette gir mulighet til å forkorte intervjuet. EU-SILC er en 
panelundersøkelse, der hver person skal intervjues 4 år på rad. Dette gir også muligheter for å 
forkorte deler av intervjuet etter det innledende året, der det er mulig å kun spørre om eventuelle 
endringer siden sist intervju. 

                                                        
4 https://www.nsd.no/nsddata/serier/levekaarundersokelser.html  
5 https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
6 Før 2011 ble EU-SILC gjennomført som en årlig panelundersøkelse, mens den nasjonale levekårsundersøkelsen ble 
gjennomført som en separat årlig tverrsnittsundersøkelse 

https://www.nsd.no/nsddata/serier/levekaarundersokelser.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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3. Beskrivelse av endringer i variabler som skal leveres til 
Eurostat f.o.m. 2021. 

Per 2020 var Levekårsundersøkelsen EU-SILC en undersøkelse bestående av en del med spørsmål 
som samles inn til den forordnede europeiske statistikken om inntekt og levekår (SILC) samt en 
nasjonal temabolk som roterer med treårs intervaller. 

Før omleggingen i 2021 besto SILC av en stor del som gjentas årlig (ca. 200 variabler, hvorav 145 
samles inn i intervju eller fra register, resten er avledet/tekniske) og en ad-hoc modul (ca. 18 
variabler) som roteres årlig. Disse ad-hoc modulene ble bestemt fortløpende og lovbestemmes 
enkeltvis. 

Etter ny regulering består SILC av tre deler:  

• årlige indikatorer 
• 3-årige moduler 
• 6-årige moduler/ ad hoc-moduler  

De årlige variablene er delt mellom avledede og tekniske variabler og variabler som krever 
selvstendig datainnsamling. De 3-årige modulene er faste. Dette er «Children», «Health» og «Labour 
Market and Housing». Det er fire faste 6-årige moduler. De årene det ikke er en fast 6-årig modul vil 
det være med en ad hoc-modul som skal dekke temaer det er behov for mer informasjon om, men 
som man ellers ikke har en europeisk datainnsamling om. 

Kravet har vært at man ikke kan øke antall innsamlede variabler med mer enn 5% innen hvert 
område. Det mener Eurostat at de har holdt seg innenfor: 

Tabell 3.1 Antall variabler gammel og ny EU-SILC 
Antall variabler Nåværende EU-SILC (2018) EU-SILC under IESS 
Tekniske 53 57 
Avledede 15 25 
   
Innsamlede – total 163 161 
  • Årlige 145 121 
  • 3-årig modul - 20 
  • 6-årig modul/ ad hoc-tema 20 20 

 

Selv om tabellen over viser færre innsamlede variabler enn tidligere, er det ikke selvsagt at intervjuet 
blir kortere. I en del tilfeller kan de nye variablene kreve flere spørsmål, eller ta lenger tid å svare på 
enn de som har gått ut. Hvorvidt skjemaet blir lenger kan også variere fra år til år. I 2021 var barns 
helse og goder tema som treårig bolk, og ad-hoc modulen omhandlet barn i sammensatte og delte 
familier. Intervjulengden vil dermed være relativt lang for husholdninger med barn, mens trolig 
kortere enn tidligere for husholdninger uten barn. 

3.1. Endringer i nasjonal modul i Levekårsundersøkelsen 
I 2011 ble de nasjonale levekårsundersøkelsene samordnet med EU-SILC. De nasjonale temaene har 
rotert med en 3-årssyklus: idrett og friluftsliv (www.ssb.no/fritid), bolig og boforhold 
(www.ssb.no/bo), Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk (www.ssb.no/orgakt) 
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og Utsatthet og uro for lovbrudd (www.ssb.no/vold). Med den opprinnelige rulleringsplanen skulle 
disse undersøkelsene gjennomføres følgende år: 

2021: Bolig og boforhold + Utsatthet for lovbrudd (sist i 2018) 

2022: Idrettsaktiviteter (sist i 2019) 

2023: Friluftsliv og organisasjonsaktivitet (sist i 2020) 

Vi har derimot måttet gjøre noen endringer i rulleringsplanen som følge av implementeringen av 
IESS. Fra og med 2021 samles idrett og friluftsliv igjen inn samme år. Den nasjonale boligbolken vil 
gjennomføres de samme årene som bolig er 3-årig SILC-bolk. Vi har også lagt opp til å samle inn 
nasjonale data om organisasjonsaktivitet og sosialt nettverk de årene livskvalitet er 6-årlig SILC bolk, 
fordi det er en del overlapp i tema for disse bolkene. For å få en jevn fordeling av svarbyrde/ lengde 
på intervjuet fra år til år, legges det opp til at utsatthet for lovbrudd samles inn sammen med 
nasjonal modul om bolig, slik det også var før 2021. En ulempe med den nye rotasjonsplanen er at 
det blir et opphold i de nasjonale publiseringene om boforhold og utsatthet for lovbrudd på 5 år 
(2018 til 2023). Tabell 3.2 viser den nye roteringsplanen f.o.m. 2021. 

Tabell 3.2 Ny rotering av nasjonale temamoduler fra 2021, LKU EU-SILC 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

N
as

jo
na

le
 

bo
lk

er
 Nasjonalt tema 1 Idrett  

Org.aktivitet, 
pol. delt. 

Bolig og 
boforhold 

Idrett  
Org.aktivitet, 
pol. delt. 

Bolig og 
boforhold 

Idrett  
Org.aktivitet 
pol. delt. 

Nasjonalt tema 2 Friluftsliv  
Utsatthet 
for lov-
brudd 

Frilufts- 
liv 

 
Utsatthet 
for lov-
brudd 

Friluft- 
sliv 

 

SILC moduler 

År
lig

 

Fattigdomsproblemer og 
økonomi 
Helse, livskvalitet 
Boforhold og boligøkonomi 
Arbeidsmarkedstilknytning 
Barnetilsynsordninger 
Inntekt X X X X X X X X 

H
ve

rt
 3

. 
år

 Barn X   X   X  
Helse  X   X   X 
Arbeidsmarked og bolig   X   X   

H
ve

rt
 6

. å
r 

Livskvalitet  X      X 
Sosial arv og 
boligproblemer   X      
Tilgang på tjenester 
(barneomsorg, helse- og 
omsorgstjenester)    X     
Gjeld, formue og forbruk      X   
Ad hoc X  X]  X  X  

1 Barn i delte familie;  
2 Energieffektivitet/energifattigdom 

Endringene i spørreskjema for EU-SILC fra 2021 er først og fremst motivert av behovet for tilpasning 
til EUs nye rammeverksforordning. Samtidig har dette vært en andeldning til å modernisere og 
forbedre undersøkelsen bla med hensyn til: 

- Redusere svarbyrde/intervjutid, f.eks. ved å hente mer informasjon fra register 

- Forbedre brukervennlighet og kvalitet, bl.a. ved å forenkle språk og forståelighet 

- Tilpasse til fremtidig webmodus/unimode 
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Å tilpasse til unimode innebærer at spørsmålene skal utformes på en slik måte at man tilstreber å 
oppnå lik opplevelse av spørsmålet enten det stilles i telefonintervju eller i et selvadministrert 
webintervju. Det innebærer blant annet at all tekst som er synlig i et webskjema også bør leses opp, 
noe som betyr at man kutter ned på bruk av såkalt «grønn tekst» i skjema. Grønn tekst er tekst 
intervjueren kun leser opp ved behov. I tillegg bør man redusere antall svar-alternativer og lengden 
på tekster slik at risikoen for ulik effekt på hukommelse og informasjonsfremhenting ved muntlig og 
visuell presentasjon av spørsmålene reduseres. 

Svarbyrden kan reduseres på flere måter. En måte er å hente informasjon som er tilgjengelig i 
register fra register, og dermed redusere antallet spørsmål i intervjuet. Siden hver person i 
utgangspunktet intervjues inntil 4 ganger (år), kan intervjuet forkortes noe etter det innledende året 
en person er med, ved å kun spørre om eventuelle endringer siden sist intervju. Å redusere 
svarbyrden på denne måten har også vært et hensyn som er forsøkt ivaretatt i revideringen av 
spørreskjema fra 2021. 
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4. Endringer i spørreskjema fra 2021 
I det følgende beskrives endringer i den faste, årlige delen av EU-SILC fra 2020 til 2021. Allerede i 
2020 ble det gjort noen endringer i spørreskjema hvor man kuttet spørsmål fra den årlige delen av 
skjema som ikke var forordnet av EU per 2020. Dette gjaldt blant annet enkelte spørsmål om 
barnepass og arbeid.  

I 2021 var barns helse og goder 3-årig SILC-bolk og idrett og friluftsliv nasjonal modul. Endringer i 
bolken om idrett og friluftsliv er i avsnitt 4.4. Modulen om barns helse og goder er kort beskrevet i 
slutten av dette notatet. SILC ad hoc modulen i 2021 omhandlet barn i delte og sammensatte 
familier og var ny i 2021. Den er ikke beskrevet nærmere her. 

De faste årlige SILC-variablene omfatter nå, som tidligere, en bolk med spørsmål som gjelder 
husholdningen, en bolk med spørsmål som skal stilles til IO (intervjupersonen som er trukket til 
undersøkelsen) og en bolk med spørsmål om arbeidsforhold som gjelder hver person i 
husholdningen over 16 år. Det vanligste er at IO svarer på både husholdningsbolken og det 
personlige intervjuet. I noen tilfeller er det imidlertid best at andre husholdningsmedlemmer svarer 
på spørsmål om eget arbeidsforhold og på husholdningsspørsmål (f.eks. kan det være vanskelig for 
16-åringer å svare på spørsmål om boligøkonomi). I disse tilfellene har intervjuerne bedt IO svare på 
det personlige intervjuet og deretter om å få snakke med andre i husholdningen som kan svare på 
husholdnings-spørsmålene. I noen tilfeller innebærer dette at det må gjøres avtaler om å ringe 
tilbake senere, og i blant gir dette frafall for husholdningsdelen av intervjuet. 

Endringene i 2021-skjema omfatter: 

- rekkefølge på spørsmål 
- nye spørsmål er lagt til 
- gamle spørsmål er endret 
- gamle spørsmål er kuttet 

For temaene arbeid og bolig er en del spørsmål flyttet fra den årlige til den treårige bolken, og vil 
derfor komme inn igjen med faste mellomrom.  

Se vedlegg A for fullstendig oversikt over variabler i 2021, og endringer i spørsmål fra 2020 til 2021. 

4.1. Rekkefølge 
Fra 2021 har vi endret på rekkefølgen i skjema og dermed på gangen i intervjuet. I korte trekk 
innebærer denne endringen at vi starter med det personlige intervjuet, etterfulgt av 
arbeidsspørsmålene, og avslutter med Husholdningsintervjuet. Motivasjonen bak denne endringen 
er et ønske om å starte med spørsmålene det er enklest for IO å svare på og avslutte med spørsmål 
som er mer krevende å svare på. Dette er særlig viktig for en senere overgang til mixed mode hvor 
en del IO vil gjennomføre intervjuet på web. I selvadministrerte modus vil vanskelige spørsmål gi en 
særlig risiko for frafall underveis i intervjuet, som man ved telefonintervju i større grad kan unngå 
ved å ha en intervjuer som motiverer og veileder IO. I en webpilot for EU-SILC gjennomført i 2019 så 
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vi at det særlig er spørsmål om husholdningsmedlemmers arbeidsforhold, samt spørsmål om 
boligutgifter som får IO til å forlate webskjema7. 

Tabell 4.1 Rekkefølge moduler Levekårsundersøklesen EU-SILC før og etter 20211 

Rekkefølge bolker t.o.m. 2020 
Kartlegging av husholdningen 
Husholdningsintervju:  
Bolig 
Økonomi og husholdningens materielle mangler 
Barnepass 
Personlig intervju 
Helse 
Livskvalitet 
Materielle mangler 
Nasjonal bolk (stort sett personlig intervju) 
SILC ad hoc-modul (stort sett personlig intervju) 
Arbeid (til alle husholdningsmedlemmer over 16 år, personlig 
for IO, ofte proxy for resten) 
 

Oppsett rekkefølge f.o.m. 2021 
Kartlegging av husholdningen (årlig) 
Personlig intervju: 
Livskvalitet (SILC årlige) 
Helse (SILC årlig) 
Helse (SILC 3-årig ) 
Subjektiv livskvalitet (SILC 6-årig) 
Materielle mangler (årlig) 
Livskvalitet (Kulturell deltagelse, SILC 6-årig) 
Sosial arv og boligproblemer (6-årlig SILC) 
Tilgang på tjenester (6- årlig SILC)    
Idrett og friluft (nasjonal 3-årig modul)  
Livskvalitetmodul deltakelse i aktiviteter (6-årig SILC modul) 
Organisasjonsaktivitet m.m.  (nasjonal 3-årig modul) 
Bolig personlig intervju (nasjonal 3-årig modul) 
Utsatthet og uro for lovbrudd (nasjonal 3-årig modul) 
Arbeid (årlig) 
Labour market (3-årig SILC-modul) 
Husholdningsintervju 
Bolig (årlig) 
Bolig (3-årig SILC/nasjonal 3-årig modul) 
Økonomi og husholdningens materielle mangler (årlig) 
Overindebtedness, consumption and wealth (SILC 6-årig) 
Barnepass (SILC årlig) 
Barns helse og goder (SILC 3-årig) 
6-årig SILC modul ad hoc (plassering avhenger av tema) 

1 Bolkene som ikke er med i 2021 er bare tentativt plassert og står i kursiv i tabellen. 

Plassering av spørsmålene i de faste roterende og ad-hoc bolkene som inngår i EU-SILC vil avhenge 
av om tema overlapper med årlige eller nasjonale bolker. Spørsmålene vil plasseres for å gjøre at 
intervjuet oppleves som mest mulig sammenhengende for IO, i tillegg til at plasseringen må ta 
hensyn til om spørsmålene gjelder IO eller husholdningen. Den endelige plasseringen av de faste 
roterende EU-SILC-bolkene vil avklares første gang disse dataene skal samles inn. 
 
I 2021 var ad hoc modulen barn i delte og sammensatte familier. Den første delen av spørsmålene 
til denne bolken, kartlegging av barn utenfor husholdningen/foreldre til barna i husholdningen, gjort 
rett etter den vanlige kartleggingen av husholdningen og før personlig intervju. 

4.2. Endringer i årlige variabler 
De faste årlige SILC-spørsmålene omfatter følgende tema:  

- Kartlegging av husholdningen 
- Bolig 
- Økonomi 
- Barnepass 
- Helse 
- Livskvalitet 
- Materielle mangler 

                                                        
7 Report from the Norwegian SILC web pilot 2019. Notater 29/2019. SSB. https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-
kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/430663?_ts=17453ba6a80  

https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/430663?_ts=17453ba6a80
https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/430663?_ts=17453ba6a80
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I det følgende beskrives endringer i de årlige variablene f.o.m. 2021 temavis. For full oversikt over 
variabler og spørsmål, se Vedlegg A.  

Husholdningskartleggingen 
Første året en person er med i undersøkelsen tar husholdningskartleggingen i EU-SILC 
utgangspunkt i den trukkede personens registrerte familie. Deretter gis IO mulighet til å bekrefte, 
avkrefte, legge til og trekke fra informasjon om husholdningsmedlemmer. De neste årene personen 
er med tas det utgangspunkt i familien som ble kartlagt i det forrige intervjuet, og personen bes om 
å bekrefte eller opplyse om eventuelle endringer i denne.  

Denne delen av intervjuet har vært tidkrevende, og inneholdt flere unødvendige spørsmål som 
enten kunne hentes fra register eller forrige intervju. Husholdningene som ble lastet inn basert på 
register i intervjuprogrammet Blaise frem t.o.m. 2020 inneholdt dessuten ikke samboere, selv 
dersom partnerne hadde felles barn. Fra og med 2021 har vi benyttet en ny kilde til å danne 
husholdninger, familienummer fra Kosthusholdningsregisteret. Disse husholdningene består av 
ektefeller, barn, foreldre og søsken registrert på samme adresse, og inkluderer også samboere med 
felles barn, felles eiendom eller felles gjeld. Å inkludere flere personer fra register innebærer at man 
også kan redusere svarbyrden i andre deler av intervjuet, da man kan stille færre spørsmål om blant 
annet arbeidsforhold for husholdningsmedlemmer som er hentet fra register. De viktigste 
endringene i spørreskjema i 2021 dreier seg om at man ikke spør om å få bekreftet alder, slektskap, 
kjønn osv. for husholdningsmedlemmer som er hentet fra register eller fra forrige intervju. I tillegg 
er spørsmål om sivil status kuttet, og vil heretter hentes fra register. 

Disse endringene skyldes ikke krav i den nye forordningen, men har vært etterlyst over lengre tid og 
vært for omfattende til å endre tidligere. Forordningen stiller imidlertid krav om at man leverer en 
slektsmatrise for alle personene i husholdningen. Denne vil lages basert på informasjon om 
slektskap fra register kombinert med data fra intervjuet for husholdningsmedlemmene som er lagt 
til i husholdningen. 

Nye variabler er påkrevd i henhold til den nye forordningen omfatter foreldres fødeland for alle i 
husholdningen. Dette har blitt tatt inn som del av husholdningskartleggingen. Denne informasjonen 
kan hentes fra register dersom personens foreldre har vært bosatt i Norge. Vi har derfor benyttet 
informasjon om dette inn i intervjuet for personene som er registrert i husholdningen før intervjuet, 
og stiller kun spørsmål om foreldres fødeland der vi vet at dette mangler i register. For personer 
som legges til i husholdningen spør vi om foreldrene er født i Norge, og hvis de ikke er det, spør vi 
om foreldrenes fødeland. Disse spørsmålene skal kun stilles til/om nye personer, altså i første 
intervju eller til nye husholdningsmedlemmer etter 2021. 

Enkelte spørsmål om inn- og utflyttede husholdningsmedlemmer er også kuttet fra 
husholdningskartleggingen fordi de ikke lenger er forordnet (se Vedlegg A). Spørsmål om personer 
som har oppholdt seg midlertidig i husholdningen er også kuttet8.  

                                                        
8 Midler-variablene brukes i SILC-variabelen RB110 der verdien 7 er midlertidige tidligere husholdningsmedlemmer "7 For 
former household members that have never been recorded as current household members in previous waves." Vi har likevel 
valgt å kutte denne fra husholdningskartleggingen, da spørsmålsrekken er krevende og fremstår lite relevant. 
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Helse og livskvalitet (personlig intervju) 
Fra 2021 består denne delen av to spørsmål som tilhører tema livskvalitet og ti spørsmål om helse. 
Spørsmålene om livskvalitet omfatter et spørsmål om generell livskvalitet, og et spørsmål om tillit. 
Disse spørsmålene har begge vært med i undersøkelsen tidligere og er uendret. Spørsmålet om tillit 
har vært stilt på to ulike måter, og her valgte vi den versjonen som ligger tettest på variabelen slik 
den er beskrevet av Eurostat. 

Spørsmålene om helse omfatter ett spørsmål om selvopplevd helse, og 5 spørsmål om langvarige 
helseproblemer og begrensninger i aktivitet på grunn av helseproblemer9. Disse variablene er 
kjernevariabler i IESS (Core), noe som innebærer at de skal standardiserer på tvers av de 
undersøkelsene der de er med. Spørsmålene er også del av det som kalles Minimum European 
Health Module (MEHM). I undersøkelsene der MEHM implementeres er det et poeng at alle 
spørsmålene stilles i den angitte rekkefølgen og uten at andre spørsmål introduseres mellom 
spørsmålene. 

MEHM-spørsmålene har vært med i SILC tidligere, og inngår også i Levekårsundersøkelsen om helse 
(EHIS)10. I forbindelse med omleggingen har spørsmålene blitt ekspertvurdert og det har blitt gjort 
enkelte endringer for å gjøre spørsmålsbatteriet bedre tilpasset unimode. Endringene er gjort i 
samarbeid med fagansvarlige for EHIS og i samråd med ansvarlige for de andre undersøkelsene 
som omfattes av forordningen. Se Vedlegg A for oversikt over endringer i spørsmålsformuleringer. 

De faste årlige helsespørsmålene i SILC omfatter også fire spørsmål om man har latt være å 
oppsøke lege/tannlege og årsaken til dette. Disse spørsmålene inngår ikke i andre undersøkelser, 
men har vært med i SILC tidligere. Også her ble det gjort språklige endringer og tilpasning til 
fremtidig unimode. 

I tillegg til disse ti helsespørsmålene som tilhører den faste årlige kjernen av EU-SILC var det i 2021 
to ekstra spørsmål knyttet til Koronaepidemien, for å kartlegge om denne var årsaken til at man ikke 
hadde oppsøkt lege eller tannlege det siste året. 

Materielle mangler (personlig intervju) 
Denne bolken var uendret i beskrivelsen fra Eurostat. Det ble likevel diskutert om vi skulle gjøre 
endringer for å tilpasse spørsmålene til unimode og evt. fremtidig omlegging til webskjema. 
2020/2021 har vært en spesiell tid med tanke på husholdningenes økonomiske situasjon under 
koronapandemien, og vi ønsket i minst mulig grad å bryte tidsserier, for å kunne fange opp reelle 
endringer i fattigdomsproblemer i perioden. Det er likevel gjort flere språklige justeringer (se 
Vedlegg A).  

Arbeid og utdanning (personlig intervju/andre husholdningsmedlemmer) 
Det er gjort større endringer i arbeidsspørsmålene fra 2020 til 2021. En grunn til dette er at noen av 
spørsmålene utgår fra den faste kjernen av SILC og flyttes til den treårige bolken om arbeid og bolig. 
I tillegg er det gjort tilpasninger for å samordne med Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) som også 
gikk gjennom en tilsvarende omlegging parallelt med SILC. Arbeidsbolken i SILC har også tidligere 

                                                        
9 Også kjent som Global Activity Limitation Indicator - GALI 
10 https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/434918?_ts=1754fa05508 
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hentet formuleringer fra AKU der dette har vært relevant. Det er likevel forskjeller mellom SILC og 
AKU, blant annet med hensyn til referanseperiode og at man i SILC gjennomfører proxyintervjuer 
om husholdningsmedlemmer, samt spør om siste jobb for ikke-sysselsatte, som gjør at spørsmål vil 
kunne avvike noe. AKUs kartlegging av arbeid er også langt mer omfattende enn i SILC, noe som gjør 
at man ikke alltid kan følge samme opplegg. 

Endringer i formuleringer i arbeidsspørsmålene er nærmere beskrevet i Vedlegg A. Av større 
endringer er det gjort en revidering av rekkefølgen på spørsmålene, ved at spørsmål om man har 
mer enn ett arbeidsforhold (Arb21a) stilles tidligere og at man deretter justerer formuleringen for 
resten av spørsmålene til dette. Dette gjør at kun de som har mer enn ett arbeidsforhold får beskjed 
om at de skal svare for hovedarbeidsforholdet sitt i resten av sekvensen.  

Spørsmål om utdanning inngår også i arbeidsbolken. Her har vi tidligere brukt en kombinasjon av 
intervju og registerdata om pågående utdanning, mens vi utelukkende har brukt 
registerinformasjon for høyeste fullførte utdanning. Fordi dette er definert som CORE-variabler i 
IESS har vi i samråd med fagansvarlige for de andre undersøkelsene endret opplegget for begge 
disse variablene. For høyeste fullførte utdanning vil vi nå benytte en kombinasjon av 
registerinformasjon og en spørsmålssekvens i intervju for dem som mangler informasjon i register 
fra 2021. Når det gjelder pågående utdanning har vi gått bort fra bruk av register, fordi registeret er 
oppdatert et halvt år før undersøkelsen og ikke vil fange opp endringer/kortvarige utdanninger. Fra 
2021 henter vi altså informasjon om pågående utdanning utelukkende fra intervjuet. 

I arbeidsbolken ble det også gjort enkelte endringer i de faste variablene fra 2019 til 2020, 
hovedsakelig forsøk å korte ned intervjutiden ved bruk av informasjon fra forrige intervju og 
register, samt kutt av spørsmål som ikke var forordnet av EU. Oversikt over disse er forsøkt inkludert 
i Vedlegg A. 

Bolig og økonomi (Husholdningsintervju) 
Den faste årlige boligbolken er noe forkortet sammenlignet med tidligere årganger og flere 
spørsmål er flyttet til den treårlige SILC-modulen om bolig og arbeid. 

En større endring i boligbolken er at vi har forsøkt å forenkle spørsmål om boliglån. Dette er en 
sekvens der vi tidligere har sett at mange har problemer med å svare, og at andelen som svarer «vet 
ikke»/ «vil ikke svare» er enda større hvis skjema fylles ut på web (se Berg m.fl. 2019).  

Fra 2021 spørres det ikke lenger om beløp for første, andre og tredje lån, IO bes i stedet oppgi beløp 
for boliglån samlet. I den ordinære SILC-undersøkelsen i 2019 var det 91% som oppga ett lån, 1% falt 
fra her fordi de svarte vet ikke eller vil ikke svare, mens 7,5% svarte to lån. I tillegg spør vi heller ikke 
om IO vil oppgi terminbeløp per måned, kvartal eller år. I 2019 svarte 88% at de ville oppgi 
renter/avdrag per måned, 1% per kvartal, 3% per år, mens 7% svarte «vet ikke» eller «vil ikke svare» 
på dette, og fikk dermed ikke videre spørsmål om beløp. 

Da EU-SILC ble gjennomført som web-pilot i 2019 hadde man mulighet til å velge å oppgi beløp for 
lånene separat, men ikke mulighet til å velge termin – alle måtte oppgi per måned. Samlet sett var 
det 25% som ikke kunne svare på alle spørsmålene om boliglån i webpiloten, mot 16% av dem som 
deltok i den ordinære SILC-undersøkelsen samme året (Berg m.fl. 2019, tabell 5.6). En enda større 
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andel svarte «vet ikke» på spørsmål om hvor mye av terminbeløpet som er renter, henholdsvis 25% i 
piloten og 39% i den ordinære telefonundersøkelsen11.  

Fra 2021 spør vi kun om samlet beløp betalt i renter og avdrag, og om rentesats på lånet, og vil 
beregne rentebeløp basert på lånebeløp og rentesats, slik det tidligere også har blitt gjort for dem 
som ikke kunne svare på spørsmålet om rentebeløp. I fremtiden vil vi se på muligheter til å hente 
inn denne informasjonen fra register eller transaksjonsdata, da dette er spørsmål som er særlig 
krevende å finne svar på for respondentene. Per 2021 var dette ikke tilgjengelig. 

Før 2021 var det også mulig å velge å oppgi beløp for strømregning per måned, kvartal eller år, 
mens vi fra 2020 spør om strømutgifter for siste måned, som igjen vil brukes til å beregne årlige 
utgifter. Grunnen til denne endringen er at strømutgifter varierer så mye gjennom året at vi antar at 
det er vanskelig for IO å beregne et månedlig gjennomsnitt. Det var i 2019 75% som ønsket å oppgi 
beløpet per måned, og 8% som svarte vet ikke/vil ikke svare på spørsmål om termin for 
strømutgifter og derfor ikke fikk spørsmål om beløp. I tillegg svarte 3% av dem som fikk spørsmål 
om beløp at de ikke visste. 

Det var fire nye spørsmål om endringer i inntekt i 2021 som er forordnet av EU. I tillegg til disse var 
det lagt til to ad hoc spørsmål i 2021 som handler om endringer i inntekt skyldes koronasituasjonen. 

Det ble også gjort justeringer i spørsmål om eiendomsskatt, kommunale avgifter, og utgifter til 
vedlikehold av bolig, samt endringer i filter til spørsmål om betalingsproblemer for husleie. Vi la 
også til to spørsmål om kredittkortgjeld og betalingsproblemer. Disse endringene er gjort for å 
forbedre brukervennlighet eller som tilpasninger til beskrivelsen av variablene som skal leveres til 
EU, men definisjonen av variablene er uendret. Se Vedlegg A for oversikt. 

Spørsmålene om man har råd til ferie, et måltid med kjøtt og fisk, å holde boligen varm og å erstatte 
utslitte møbler (Raad1-Raad4) stilles nå til alle. Tidligere har bare personer som har svart at det 
svært vanskelig, vanskelig eller forholdsvis vanskelig å «få endene til møtes» (End1) blitt stilt disse 
spørsmålene. I Eurostat-leveringene har alle som har svart at det er lett å få endene til å møtes blitt 
kodet som om de har råd til disse utgiftene. 

Mellom 2019 og 2020 ble det også gjort endringer i boligbolken, i spørsmål om utgifter, i hovedsak 
økte bruken av informasjon fra forrige intervju, for å forkorte denne delen av intervjuet. Disse er 
også inkludert i Vedlegg A. 

Barnepass (Husholdningsintervju) 
Alle spørsmålene om barnepass er revidert i 2021 og har nye variabelnavn. Hovedsakelig gikk 
endringen ut på at man nå stiller et innledningsspørsmål om barn i barnehage- og småtrinnsalder 
går i barnehage/ på skolefritidsordning (SFO), før man etterpå spør om man har andre former for 
barnetilsyn. Tidligere ble det stilt en variant av spørsmålet «Har [barnets navn] regelmessig tilsyn av 

                                                        
11 Vi får altså flere svar på dette og andre spørsmål om boutgifter på telefon enn på web. Dette kommer nok av at 
intervjuerne er flinke til å overbevise respondentene om å gi et anslag når de er usikre. På den ene siden er dette positivt 
ettersom det betyr at vi får flere svar. På den andre siden kan det gjøre at respondenter gjetter selv om de har veldig liten 
kontroll på hvor store utgifter de faktisk betaler. Dette kan f.eks. skyldes at et annet husholdningsmedlem betaler disse 
regningene eller at det trekkes med avtalegiro. I disse tilfellene hadde det vært bedre at respondenten svarte at de ikke visste 
og eventuelt fikk imputert informasjon. 
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andre enn foreldre/foresatte?», med svaralternativer tilpasset barnets alder, inkludert barnehage og 
SFO. For de eldste barna (over 4. trinn) er det mindre endring.  

Merk at det også ble gjort endringer fra 2019 til 2020 i disse variablene, blant annet ved at 
svaralternativer ble kuttet eller slått sammen, men at variabelnavn IKKE ble endret. Samme 
variabelnavn vil derfor vise til forskjellige variabler i årene frem til 2019 og i 2020. Fra 2021 er det 
benyttet nye variabelnavn. Disse endringene er nærmere beskrevet i Vedlegg A. 

I 2020 sluttet man også å spørre om antall timer per uke barna er på skolen. Denne variabelen blir i 
stedet imputert i filene til Eurostat. 

4.3. Treårlig bolk barns helse og materielle mangler 
Denne bolken inkluderer spørsmål om barns helse som tidligere har vært stilt i EU-SILC i 2017 og 
spørsmål om barns materielle og sosiale goder/mangler som sist var med i SILC i 2014, men det er 
gjort flere endringer i bolkene. Full oversikt over spørsmålene er inkludert i Vedlegg A.  

Hovedendringen i spørsmålene om barns helse er at spørsmålene til barn nå er stilt på samme måte 
som tilsvarende spørsmål til voksne/IO. Dette gjelder både om spørsmålene om opplevd 
helsetilstand og funksjonsevne (MEHM/GALI) og spørsmålene om udekket behov for lege/tannlege. 

Spørsmålene om barns materielle goder er også endret siden de sist var med i SILC i 2014. De 
viktigste endringene er at man i 2021 tok bort filter som gjorde at flere av spørsmålene ikke ble stilt 
hvis IO hadde romslig økonomi. Filter som var brukt i 2014 er nærmere beskrevet i Vedlegg A. I 
tillegg gikk denne bolken i 2021 også til barn under 1 år, mens den i 2014 gjaldt for barn 1-16 år. 
Flere av spørsmålene er her dårlig tilpasset familier som kun har en baby, men dette er slik 
variablene er beskrevet av Eurostat. Det er mulig man i fremtiden vil imputere informasjon for 0-
åringer dersom det ikke rapporteres om materielle mangler for denne gruppen i 2021. 

Det er også gjort flere endringer i formulering av spørsmål om materielle goder, i hovedsak forsøk 
på å gjøre spørsmålene bedre unimode-tilpasset, og å bruke færre og mer relevante eksempler, og 
mindre forklaringstekst. 

4.4. Nasjonal bolk om idrett og friluftsliv 
Her beskrives omleggingsprosessen til i temabolkene «Idrett» og «Friluftsliv», som er nasjonale 
temaer i Levekårsundersøkelsen. Fra og med 2011 har «Idrett» og «Friluftsliv» blitt vært inkludert i 
Levekårsundersøkelsen EU-Silc ulike år. «Friluftsliv» ble samlet inn i 2011, 2014, 2017 og 2020, mens 
«Idrett» ble samlet inn 2013, 2016, 2019.  

I forbindelse med ny EU-forordning revideres Levekårsundersøkelsen i 2020. Dette innebærer også 
en gjennomgang av nasjonale roterende tema. Disse må samordnes med EUs rotasjonsplan og må 
revideres for å svare på dagens nasjonale statistikkbehov og helhet i skjema/brukervennlighet. Se 
avsnitt 3.1 for ytterligere detaljer om bakgrunnen for endringen i rotasjonsplanen for de nasjonale 
undersøkelsene. 

For de nasjonale bolkene Idrett og Friluftsliv innebærer endringen at disse bolkene slås sammen til å 
utgjøre én statistikk, «Idrett og Friluftsliv», som fra og med 2021 samlet inn hvert tredje år.  
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På bakgrunn av gjennomgang av (i) eksisterende skjema for Idrett og Friluftsliv (spørsmål, struktur 
og spørsmålsrelevans), (ii) gjennomgang av litteratur, og (iii) møter og høringsuttalelser fra brukere 
om eventuell inkludering av nye spørsmål, er det blitt utviklet et nytt skjema. Involverte aktører i 
prosessen har vært Levekårsgruppen i 350, Datafangst, Metode, og brukere av statistikkene.    

Under beskrives spørsmålsstrukturen i det nye skjemaet. Deretter presenteres en oversikt over 
gamle variabler som er droppet (hvilke og hvorfor), etterfulgt av en oversikt over eksisterende 
variabler som er endret (hvilke og hvorfor). Til slutt gis listes nye variabler og en oversikt over 
tidsserier. 

Spørsmålsstruktur 
Idrett først: Rekkefølgen på spørsmålene i det nye spørreskjemaet forsøker å ta hensyn til visse 
forhold. Et første hensyn er å begrense sosial ønskverdighet, som inntreffer hvis IO overrapporterer 
og gir upresise svar som ikke representerer ens faktiske adferd/holdning, men som respondenten 
antar setter en i et bedre lys (Elrofaie, 2020). Dette er et velkjent fenomen, og forekommer hyppig i 
spørreundersøkelser om fysisk aktivitet (Adams et al., 2005). Spørsmålene om Idrett stilles derfor 
først for å begrense at spørsmålene om fysisk aktivitet (særlig FYS_25ny) påvirkes av sosial 
ønskverdighet. Spørsmålene om friluftsliv er også spørsmål om fysisk aktivitet (siden de fleste 
friluftsaktivitetene innebærer fysisk aktivitet), så ved å stille de grunnleggende spørsmålene om 
fysisk aktivitet fra idrettsbolken først er idéen at man også reduserer sosial ønskverdighet på 
spørsmålene om friluftsliv. 

Spørsmål om aktivitetstype og hyppighet av aktivitet stilles sammen: I arbeidet med skjemaet har det 
vært diskutert om man skal gjøre skjemaet mer web-vennlig ved å gruppere og stille spørsmålene 
om aktivitetstype først i en egen del (f.eks. FYS_3a, FYS_26a, FYS_6a), før man i neste del grupperer 
og stiller oppfølgingsspørsmål om hyppighet for deltakelse (F.eks. FYS_3x, FYS_26x og FYS_6x). Dette 
ble derimot valgt bort til fordel for en struktur hvor aktivitetstype-spørsmålet kommer først og 
etterfølges av aktivitetshyppighet for det samme spørsmålet (f.eks. FYS_3a – FYS_3x). Brukertester 
viste at dette fungerte fint. Det passer også godt CATI-formatet, og anses som tidsbesparende.  

Objektive spørsmål først, deretter holdningsspørsmål: Det anses som sannsynlig at IOs besvarelse av 
de subjektive spørsmålene (som spørsmål om motiver for deltakelse [FYSMOT: og FYSBEGR:] kan 
påvirke de mer objektive spørsmålene (som FYS_3a). Derfor spørres IO først om objektive spørsmål, 
før subjektive spørsmål besvares til slutt i hver bolk.  

Rotasjon mellom idrett og friluftsliv om holdningsspørsmål: Dette er et skjema sammensatt av to 
tidligere skjema. For å begrense lengden på skjemaet er det vurdert at det ikke er plass/tid til å stille 
holdningsspørsmål om både idrett og friluftsliv i samme skjema. Derfor er det lagt opp til det 
veksles mellom å stille holdningsspørsmål om idrett og friluftsliv for hver innsamlingsperiode. Det er 
besluttet at man i 2021 stiller holdningsspørsmål i idrettsbolken, siden disse spørsmålene er utviklet 
på bakgrunn fra teori, empiri og andre surveyprosjekter med idrett som tema. Dernest legges det 
opp til at lignende spørsmål stilles om friluftsliv neste gang Idrett og Friluftsliv er tema i 
Levekårsundersøkelsen i 2024.  

Det spørres om de mest utbredte aktivitetene først: For å holde på flest mulig IO og gjøre skjemaet mest 
mulig relevant underveis i besvarelsen er rekkefølgen på de objektive spørsmålene noe endret fra 
tidligere. Det er besluttet at aktivitetsspørsmålene presenteres i rekkefølge etter popularitet. 
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Aktivitetspopularitet baserer seg på data fra forrige datainnsamlingsrunde (2019 for idrett og 2020 
for friluftsliv). 

Tabellene under viser endringer i enkeltspørsmål. Tabell 4.2 gir en oversikt over spørsmål som er 
droppet fra undersøkelsen sammenliknet med forrige gjennomføring (2019 for idrett og 2020 for 
friluftsliv). Det er også lagt inn en begrunnelse for at de er droppet. Tabell 4.3 viser spørsmål som er 
beholdt men endret og en begrunnelse for endringen. Tabell 4.4 viser nye spørsmål og en 
begrunnelse for at de er inkludert, mens tabell 4.5 viser spørsmål i statistikken som er stilt over flere 
år (tidsserier). 

Tabell 4.2 Oversikt over gamle spørsmål som droppes i modul om idrett og friluftsliv 

Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
Fra Friluftsbolken 

Friluft2b Friluft2b 
Omtrent hvor mange bærturer har du 
vært på i løpet av de siste 12 
månedene? HVIS INGEN BÆRTURER, 
SKRIV 0. SOPPTURER OPPGIS I NESTE 
SPØRSMÅL. 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO går 
bær/sopptur, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte man er på bær/sopptur.  

Friluft2c Omtrent hvor mange soppturer har 
du vært på i løpet av de siste 12 
månedene? HVIS INGEN SOPPTURER, 
SKRIV 0 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO går 
bær/sopptur, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte man er på bær/sopptur. 

Friluft3b Omtrent hvor mange dager har du 
vært på jakt i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO går på jakt, 
men det er av underordnet 
betydning å vite hvor ofte man er 
på jakt. 

Friluft7b 
 

Omtrent hvor mange ganger har du 
vært på ridetur i naturomgivelser i 
løpet av de siste 12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har vært 
på ridetur, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte man har ridd. 

Hvis Friluft9a = Ja 
Friluft9b 
 

Omtrent hvor mange ganger har du 
gått på skøyter i løpet av de siste 12 
månedene?  
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har gått på 
skøyter, men det er av 
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Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte man har gått på skøyter.  

Hvis Friluft11a = Ja 
Friluft11b 
 

Omtrent hvor mange ganger har du 
badet i salt- eller ferskvann i løpet av 
de siste 12 månedene? 
[0-999] 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har badet, 
men det er av underordnet 
betydning å vite hvor ofte man har 
badet. 

Fra Idrettsbolken 
Til alle 
FYS_4a  
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... 
gått rask tur? 
JA/NEI 

Veldig likt Friluft12a «Har du i løpet 
av de siste 12 månedene gått på 
tur i parker eller naturomgivelser i 
nærheten av der du bor?»  
JA/NEI 
Droppes derfor  

Hvis FYS_4 = ja 
FYS_4b  
 

Hvor mange ganger har du... gått rask 
tur siste 12 måneder? 
ANTALL 

Droppes sammen med FYS_4a 

FYS_6c  
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
sykkelklubb, idrettslag eller 
bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Droppes, ikke sentralt å fange opp 
hvorvidt spesifikke aktiviteter 
utføres organisert/uorganisert. 
Også vanskelig å svare på for IO.  
I tillegg spør vi i det nye skjemaet 
om de deltar i organiserte 
aktiviteter: Fyssos_1 
 «Har du i løpet av de siste 12 
månedene trent eller mosjonert 
med et idrettslag?  
Ta også med trening med 
bedriftsidrettslag 
JA/NEI» 

FYS_7b  
 

Hvor mange ganger har du... drevet 
med friidrett siste 12 måneder? 

 

Droppes siden det ikke anses som 
sentralt å vite aktivitetsfrekvens for 
denne aktiviteten.  

FYS_7c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_8c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
SVØMMEKLUBB REGNES SOM 
IDRETTSLAG 

 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_9c 
 

FYS_9c  
Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 

FYS_10b  
 

Hvor mange ganger har du...drevet 
med kampsport? 
ANTALL 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
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Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har drevet 
med kampsport, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_10c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_11b  
 

Hvor mange ganger har du drevet 
med organisert dans? 
ANTALL 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har drevet 
med dans, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_29a  
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... løpt på tredemølle, 
drevet med spinning eller annen 
kondisjonstrening med 
treningsapparat? 

 

Spørsmålet er tatt ut fordi det 
overlapper med spørsmål FYS_23a 

 «Har du i løpet av de siste 
12 månedene trent på 
treningsstudio eller 
helsesenter?»  
JA/NEI 

Det er blitt vurdert at FYS_23a 
sammen med FYS_12a (og til dels 
FYS_9a) gir oss tilstrekkelig 
informasjon om potensiell 
senteraktivitet. I tillegg er spinning 
lagt til FYS_6a og FYS_6b.  

FYS_29b  
 

Hvor mange ganger har du... løpt på 
tredemølle, drevet med spinning eller 
annen kondisjonstrening med 
treningsapparat? 
ANTALL 

Bortfaller med dropp av FYS_29a.  

FYS_12b  
 

Hvor mange ganger har du... drevet 
med gruppetrening, aerobic, yoga, 
trimøvelser eller lignende? 
ANTALL 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har drevet 
med aerobic osv., men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_12c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
FORRETNINGSMESSIGE TILBUD SOM 
TRENINGSSTUDIO, HELSESENTER O.L. 
REGNES IKKE SOM IDRETTSLAG 
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_13b 
 

Hvor mange ganger har du... spilt 
tennis, squash eller 
badminton? 

ANTALL 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
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Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har drevet 
med tennis osv., men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_13c  
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
TENNISKLUBB REGNES SOM 
IDRETTSLAG 
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_15c  
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
GOLFKLUBB REGNES SOM 
IDRETTSLAG 
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_16c  
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  

 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_17b  
 

Hvor mange ganger har du... spilt 
håndball? 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har drevet 
med tennis osv., men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_17c 
 

Gjorde du dette hovedsakelig 
gjennom idrettslag eller 
bedriftsidrettslag?  

Samme argument som for FYS_6c 

FYS_18b 
 

Hvor mange ganger har du... spilt 
basketball? 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har spilt 
håndball., men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_19b 
 

Hvor mange ganger har du... 
volleyball? 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har spilt 
volleyball, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_19c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  

 

Samme argument som for FYS_6c 

FYS_20b 
 

Hvor mange ganger har du... spilt 
ishockey, bandy eller innebandy? 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
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Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite om IO har spilt 
volleyball, men det er av 
underordnet betydning å vite hvor 
ofte. 

FYS_20c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_26c  
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
skiklubb, idrettslag eller 
bedriftsidrettslag?  
JA/NEI 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_27a 
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... kjørt alpint, snowboard 
eller telemark? 
JA/NEI 
 

Spørsmålet droppes fordi det 
overlapper med Friluft10a 

«Har du i løpet av de siste 
12 månedene stått på 
alpinski, snowboard, 
randonee, eller liknende?  
JA/NEI» 

 
FYS_27b 
 

Hvor mange ganger har du... kjørt 
alpint, snowboard eller 
telemark? 

ANTALL 

Spørsmålet droppes fordi det 
overlapper med Friluft10x 
Hvor ofte gjør du dette?  
Står på alpinski, 
snowboard, randonee, 
eller liknende?  
Du skal svare for hvor ofte 
de gjør det i sesongen. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, ELLER 
4. FLERE GANGER I UKEN     

FYS_27c Var dette hovedsakelig gjennom 
skiklubb, idrettslag eller 
bedriftsidrettslag?  

 
 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_28a 
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... gått på skøyter?  
SKØYTER I FORBINDELSE MED 
ISHOCKEY ELLER BANDY SKAL IKKE 
REGNES MED 

 
 

Spørsmålet droppes fordi 
det i stor grad overlapper 
med Friluft9a «Har du i 
løpet av de siste 12 
månedene gått på skøyter 
utendørs?  
JA/NEI» 

FYS_28b 
 

Hvor mange ganger har du... gått på 
skøyter? 

ANTALL 
 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 

I levekårssammenheng er 
det interessant å vite om 
IO har gått på skøyter 
utendørs, men det er av 
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Variabelnavn Spørsmål Årsak for dropp 
underordnet betydning å 
vite hvor ofte. Det kan også 
være vanskelig for IO å 
estimere hvor ofte man 
går på skøyter.  

FYS_28c 
 

Var dette hovedsakelig gjennom 
skøyteklubb, idrettslag eller 
bedriftsidrettslag?  

 
 

Samme argument som for FYS_6c 
 

FYS_22c1 , FYS_22c2, 
FYS_22c3 
 
 
 

Var det hovedsakelig gjennom 
idrettslag eller bedriftsidrettslag du 
holdt på med [Punkt 1/2/3 FYS22S1]? 
(Spesifisert Annen fysisk 
aktivitet/mosjon) 

 

Vurdert som ikke relevant (nok) 
sammenliknet med andre 
spørsmål: 
I levekårssammenheng er det 
interessant å vite hvilke andre 
mosjonsaktiviteter IO har drevet 
med, men det er av underordnet 
betydning å vite hvor ofte. 

Fys_24a 
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene hatt utgifter til 
utstyr, medlemsavgifter eller 
lignende i forbindelse med 
trening eller mosjon? Regn 
med utgifter til sportsutstyr, 
treningsstudio, bruk av 
sportsanlegg, utøvelse av 
fysiske aktivt og lignende.  

 

Droppes fordi dette er et metodisk 
vanskelig spørsmål. I stedet er 
kostnader til idrett blitt inkludert i 
nytt spørsmål om mulige hindre for 
aktivitet, FYSbegr_2  

Det er for dyrt å trene eller 
mosjonere slik jeg ønsker.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

 
Fys_24b  
 

Hvor mye brukte du?  
OPPGI BELØPET I KRONER 

 

Vi er mest interessert hvorvidt 
utgifter er til hinder for aktivitet. Da 
holder det å spørre om FYSbegr_2 
over. Derfor droppes FYS_24b. 
Dette er også et krevende 
spørsmål å svare på og kvaliteten 
er usikker 
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Tabell 4.3 Oversikt over eksisterende variabler som er inkludert og endret i bolk om idrett og friluftsliv 

Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

I idrettsbolken 
Fys_25ny
  

Hvor ofte trener eller 
mosjonerer du? 
1. ALDRI 
2. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
3. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
4. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
5. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

 Hvor ofte driver du regelmessig 
med fysisk aktivitet i 
fritiden for å trene eller 
mosjonere? Vil du si... 

HVIS IO KUN DRIVER MED 
SESONGBETONTE 
AKTIVITETER SÅ SKAL DE 
SVARE FOR HVOR OFTE DE 
GJØR DET I SESONGEN 

 Aldri 
 Sjeldnere enn hver måned 
 1-2 ganger i måneden 
 1 gang i uka 
 2 ganger i uka  
 3-4 ganger i uka 
 Omtrent daglig 

 

Det er føringer i gammel 
ordlyd (‘regelmessig’). 

Det er kuttet ned på antall 
svarkategorier siden 
skillet mellom 
aldri/sjeldent og 
regelmessig er det 
viktigste å fange opp. 
Ved/hvis omlegging til 
Web bør det vurderes 
å gå over til 5 
svarkategorier.  

FYS_3a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene 
vært på jogge- eller 
løpetur?  
JA/NEI 
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... vært på joggetur? 

 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering 

FYS_3x Hvor ofte gjør du 
dette?  
Jogger/løper. 
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen.   
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

FYS_3b  
Hvor mange ganger har du… 
vært på joggetur siste 12 mnd? 
ANTALL 

Ny svarstruktur med faste 
kategorier i stedet for [antall].  
Å finne nøyaktig 
aktivitetsmengde er vanskelig. 
For oss er det viktigste skillet 
mellom inaktive, lite aktive og 
de som er aktive på jevnlig 
basis. Det antas at denne 
svarmetoden gjør det enklere 
for IO å svare og gir (omtrent) 
like presise estimater av 
aktivitetsfrekvens.  

FYS_26a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene ... 
.. gått langrenn for å 
trene eller mosjonere?  
Ta også med rulleski.  
JA/NEI 
 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
langrenn? 

TA OGSÅ MED SKITUR I 
SKOG OG MARK ELLER 
PÅ FJELLET HVIS 
FORMÅLET MOSJON/ 
FYSISK AKTIVITET 

JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering 

FYS_26x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?   
Trener langrenn.  

FYS_26b 
Hvor mange ganger har du... 

drevet med langrenn? 

Samme argument som for 
FYS_3x 



Notater 2021/45 Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 

 

26 

Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen.   
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

ANTALL 
 

FYS_6a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene.. 
.. syklet for å trene eller 
mosjonere? Ta med 
sykling på spinning- og 
ergometersykkel.  
Sykling som transport 
eller på el-sykkel kan 
regnes med dersom 
det oppleves som 
mosjon 
JA/NEI 
 

FYS_6a 
Har du i løpet av de 
siste 12 månedene... 
drevet med sykling eller 
vært på sykkeltur? 
TA MED SYKLING TIL 
OG FRA JOBB HVIS 
FORMÅLET MED 
SYKLINGEN ER 
MOSJON/ FYSISK 
AKTIVITET OG IKKE 
BARE 
TRANSPORTMIDDEL 

JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. Lagt til 
spinning- og ergometersykkel.  

FYS_6x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Syklet for å trene eller 
mosjonere.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen. 
1. 1. SJELDNERE ENN 
ÉN GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN    

FYS_6b  
Hvor mange ganger har du... 
drevet med sykling eller vært på 
sykkeltur siste 12 måneder? 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 

FYS_9x 
 

Hvor ofte gjør du det? 
Driver med 
stryketrening.  
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 

FYS_9b  
Hvor mange ganger har du... 
drevet med styrketrening? 
ANTALL 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

4. FLERE GANGER I 
UKEN     

FYS_8a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene.. 
.. drevet med 
svømming for å trene 
eller mosjonere? 
JA/NEI 
 

FYS_8a 
Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
svømming? 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

FYS_8x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette? 
Svømmer for å trene.  
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

Hvis ja 
FYS_8b  
Hvor mange ganger har du... 
drevet med svømming siste 12 
måneder? 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 

FYS_16x Hvor ofte gjør du 
dette?  
Spiller fotball.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

FYS_16b  
Hvor mange ganger har du... 
spilt fotball? 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 

FYS_15x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Spiller golf.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

FYS_15b  
Hvor mange ganger har du... 
spilt golf? 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

FYS_22a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene.. 
.. drevet med noen 
annen form for 
trenings- eller 
mosjonsaktivitet enn 
det som er nevnt til nå?  
JA/NEI 
 

FYS_22a  
Har du i løpet av de siste 12 
månedene... holdt på med 
annen form for idrett eller 
mosjon? 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Fys_22annet 
 

Hva slags trenings eller 
mosjonsaktivitet?  
Kryss av for alle 
aktiviteter som passer 

 Gymnastikk, turn 
 Yoga, pilates e.l. 
 Friidrett 
 Kampsport, boksing el. 
 Dans 
 Skyting 
 Ridning 
 Gå tur 
 Annet  

 

FYS_22S1  
Hva slags idrett eller mosjon?  
INNTIL 3 AKTIVITETER KAN 
NEVNES 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering og ny 
grønn tekst for å registrere de 
«gamle» aktivitetene som 
tidligere hadde egne spørsmål 
i skjema.  

FYS_12a  
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
.. drevet med 
gruppetrening?  
For eksempel 
trimøvelser, yoga, 
styrkesirkel, spinning 
eller liknende.  
JA/NEI 
 

FYS_12a  
Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
gruppetrening, aerobic, yoga, 
trimøvelser eller lignende? 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

I friluftsbolken 
Friluft12a Har du i løpet av de 

siste 12 månedene gått 
på tur i parker eller 
naturomgivelser i 
nærheten av der du 
bor?  
JA/NEI  
 

Friluft12a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på spasertur i 
parker eller andre 
naturomgivelser i nærheten av 
hjemmet? 
JA/NEI  

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft12x Hvor ofte gjør du 
dette?  
Går på tur i parker eller 
naturomgivelser i 
nærheten av der du 
bor.  
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 

Friluft12b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike spaserturer 
i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
 

Samme argument som for 
FYS_3x 



Notater 2021/45 Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 

 

29 

Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

Friluft1a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene...  
gått på fottur i fjell, 
skog eller mark som 
varte mer enn 3 timer?  
JA/NEI 
 

Friluft1a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på lengre fottur i 
skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet på 3 timer eller mer. 
REGN MED BÅDE DAGSTURER 
OG OVERNATTINGSTURER 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft1ax Hvor ofte gjør du 
dette?  
Går på fottur i fjell, 
skog eller mark som 
varer i 3 timer eller 
mer.  
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

Friluft1b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike fotturer i 
skog og mark i løpet av de siste 
12 månedene? 
OVERNATTINGSTUR REGNES 
SOM EN TUR 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 
Friluft1c 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike fotturer på 
fjellet i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
 

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom skog og mark, og fjell i 
oppfølgingsspørsmål. Fra og 
med 2020 er fjell, skog og 
mark slått sammen siden det 
anses overflødig og vanskelig å 
skille mellom disse 
naturområdene i dette 
spørsmålet.  

Friluft1d 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene... 
 gått på fottur i fjell, 
skog eller mark som 
varte under 3 timer?  
JA/NEI 
 

Friluft1d 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på kortere fottur 
i skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet på under 3 timer. 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft1cx 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Går på fottur i fjell, 
skog eller mark som 
varer under 3 timer.  
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 

Friluft1e 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike fotturer i 
skog og mark i løpet av de siste 
12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 
Friluft1f 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike fotturer på 

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom skog og mark, og fjell i 
oppfølgingsspørsmål. Fra og 
med 2020 er fjell, skog og 
mark slått sammen siden det 
anses overflødig og vanskelig å 
skille mellom disse 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

fjellet i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 

naturområdene i dette 
spørsmålet. 

Friluft6a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 måneder vært 
på sykkeltur på turvei, 
stier eller i terrenget? 
Ta med el-sykkel 
JA/NEI 
 

Friluft6a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på sykkeltur i 
naturomgivelser? 
REGN MED EL-SYKKEL 

JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft6x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Er på sykkeltur på 
turvei, stier eller i 
terrenget.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen.   
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

Friluft6b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på sykkeltur i 
naturomgivelser i løpet av de 
siste 12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 

Friluft8a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene... 
…gått på skitur i fjell, 
skog og mark som 
varte mer enn 3 timer?  
JA/NEI 
 

Friluft8a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på lengre skitur i 
skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet på 3 timer eller mer. 
REGN MED BÅDE DAGSTURER 
OG OVERNATTINGSTURER - 
OVERNATTINGSTUR REGNES 
SOM EN TUR. HER REGNES IKKE 
ALPINSKI, SNOWBOARD OG 
TELEMARKSKI MED. 
JA/NEI  
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft8ax Hvor ofte gjør du 
dette?  
Går på skitur i fjell, 
skog eller mark som 
varer mer enn 3 timer.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen.   

Friluft8b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike skiturer i 
skog og mark i løpet av de siste 
12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
Friluft8c 

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom skog og mark, og fjell i 
oppfølgingsspørsmål. Fra og 
med 2020 er fjell, skog og 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     
 

Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike skiturer på 
fjellet i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 

mark slått sammen siden det 
anses overflødig og vanskelig å 
skille mellom disse 
naturområdene i dette 
spørsmålet. 

Friluft8d 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene... 
…gått på skitur i fjell, 
skog eller mark som 
varte under 3 timer?  
JA/NEI 
 

Friluft8d 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på kortere skitur 
i skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet under 3 timer. 
JA/NEI 
 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft8dx 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Går på skitur i fjell, 
skog eller mark som 
varer under 3 timer.  
Du skal svare for hvor 
ofte du gjør det i 
sesongen.   
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

Friluft8e 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike skiturer i 
skog og mark i løpet av de siste 
12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
Friluft8f 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på slike skiturer på 
fjellet i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
 

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom skog og mark, og fjell i 
oppfølgingsspørsmål. Fra og 
med 2020 er fjell, skog og 
mark slått sammen siden det 
anses overflødig og vanskelig å 
skille mellom disse 
naturområdene i dette 
spørsmålet. 

Friluft10a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene 
stått på alpinski, 
snowboard, randonee, 
eller liknende?  
JA/NEI 
 

Friluft10a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder kjørt på alpinski, 
snowboard, telemarkski eller 
lignende?  
JA/NEI  

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft10x 
 

Friluft10x 
Hvor ofte gjør du 
dette?  
Står på alpinski, 
snowboard, randonee, 
eller liknende?  
Du skal svare for hvor 
ofte de gjør det i 
sesongen. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 

Friluft10b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du kjørt på alpinski, 
snowboard, telemarkski eller 
lignende i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom skog og mark, og fjell i 
oppfølgingsspørsmål. Fra og 
med 2020 er fjell, skog og 
mark slått sammen siden det 
anses overflødig og vanskelig å 
skille mellom disse 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

naturområdene i dette 
spørsmålet. 

Friluft4a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
…fisket? JA/NEI 
 

Friluft4a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på fisketur? 
REGN MED BÅDE FERSK- OG 
SALTVANNSFISKE.  
JA/NEI 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft4x 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Fisker. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

Friluft4b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på fisketur og fisket 
i ferskvann i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  
Friluft4c 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på fisketur og fisket 
i saltvann i løpet av de siste 12 
månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 
Legg også merke til at vi 
tidligere delte opp og skilte 
mellom ferskvann og saltvann. 
Fra og med 2020 er disse slått 
sammen siden det anses 
overflødig og vanskelig å skille 
mellom.  

Friluft5y 
&  
Friluft5z 
 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
…vært på tur med 
kano, kajakk eller 
robåt?  
JA/NEI 
 
Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
vært på tur med annen 
type fritidsbåt? For 
eksempel seilbåt, liten 
motorbåt eller 
vannscooter. 
JA/NEI 
 

Friluft5a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på tur med båt? 
Regn med turer i robåt, 
motorbåt, seilbåt, kano, kajakk 
og andre turer med lignende 
båtfartøy. 
JA/NEI 

Vi har delt opp båttur i to 
spørsmål: motorisert og ikke-
motorisert.  

Friluft5yx 
 

 
Hvor ofte gjør du 
dette?  
Er på tur med kano, 
kajakk eller robåt. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 

Friluft5b 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på tur med kano, 
kajakk eller robåt i løpet av de 
siste 12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Samme argument som for 
FYS_3x. 
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Variabel-
navn 

Endret til Endret fra Årsak  

3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

Friluft5zx 
 

Hvor ofte gjør du 
dette?  
Er på tur med seilbåt, 
liten motorbåt eller 
vannscooter. 
1. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 
2. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 
3. EN GANG I UKEN, 
ELLER 
4. FLERE GANGER I 
UKEN     

Friluft5c 
Omtrent hvor mange ganger 
har du vært på tur med seilbåt 
eller motorbåt i løpet av de siste 
12 månedene? 
[0-999] 
Advarsel hvis > 200  

Samme argument som for 
FYS_3x. 
 

Friluft9a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene gått 
på skøyter utendørs?  
JA/NEI 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder gått på skøyter 
utendørs i naturomgivelser? 
JA/NEI 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft7a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
…ridd på tur på hest?   
JA/NEI 
 

Friluft7a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på ridetur på 
hest i naturomgivelser? 
JA/NEI 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 

Friluft11a 
 

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene… 
… badet utendørs? Ta 
ikke med bading i 
basseng.  
JA/NEI 

Friluft11a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder badet i salt- eller 
ferskvann? Regn ikke med 
bading i basseng.  
JA/NEI  

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. Det 
skilles ikke lenger mellom salt- 
og ferskvann (overflødig/gir 
ikke nyttig informasjon).  

Friluft3a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene 
vært på jakt?  
JA/NEI 

Friluft3a 
Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på jakt? REGN 
MED BÅDE STORVILT- OG 
SMÅVILTJAKT 
JA/NEI 

Mindre justering av 
spørsmålsformulering. 
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Tabell 4.4 Nye spørsmål i bolk om idrett og friluftsliv 

Variabel-
navn 

Spørsmål Årsak 

I idrettsbolken 

Fys_40 

 

Har du i løpet av de siste 12 månedene 
drevet med noen annen form for ballspill 
eller lagidrett? 

JA/NEI 

For å fange opp annen aktivitet som ikke er 
dekket av foregående spørsmål. 

Fys_41 

 

Hva slags ballspill eller lagidrett?  

Kryss av for alle aktiviteter som 
passer 

1. Tennis, squash, badminton el. 
2. Ishockey, bandy, innebandy el. 
3. Håndball 
4. Volleyball 
5. Basket 
6. Annet ballspill eller lagidrett 

Tidligere var svaralternativene i grønt 
spørsmål. For å spare plass med samtidig ha 
de med registreres disse hvis nevnt av IO.  

FYS_36 Har du i løpet av de siste 12 månedene… 

… deltatt i en idrettskonkurranse? For 
eksempel skirenn, løp, eller spilt kamp.  
JA/NEI 

For å fange opp organisert treningsaktivitet.  

Fyssos_1 

 

Nå kommer noen spørsmål om hvem du 
trener eller mosjonerer med. 

Har du i løpet av de siste 12 månedene 
trent eller mosjonert med et idrettslag?  

Ta også med trening med bedriftsidrettslag 
JA/NEI 

For å fange opp relasjonelle dimensjoner ved 
fysisk aktivitet.  

FYSsos_2 

 

Har du i løpet av de siste 12 månedene… 

 …trent eller mosjonert alene?  
JA/NEI 

For å fange opp relasjonelle dimensjoner ved 
fysisk aktivitet. 

FYSsos_3 Har du i løpet av de siste 12 månedene… 

…trent eller mosjonert sammen med 
venner eller familie?  
JA/NEI 

 

For å fange opp relasjonelle dimensjoner ved 
fysisk aktivitet. 

FYSmot_1 

 

Jeg trener eller mosjonerer for å konkurrere 
og måle krefter.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv.  
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Variabel-
navn 

Spørsmål Årsak 

3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

FYSmot_2 

 

Jeg trener eller mosjonerer… 

…for å få bedre helse.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 

FYSmot_3 Jeg trener eller mosjonerer… 

…fordi det er gøy.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 

fysmot_4 

 

Jeg trener eller mosjonerer for å være 
sammen med andre.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 

FYSmot_5 

 

Jeg trener eller mosjonerer… 

…for å se bra ut.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 

FYSmot_6 Jeg trener eller mosjonerer… 

…for å stresse ned og koble av.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 

FYSmot_7 Jeg trener eller mosjonerer… 

…for å få frisk luft og naturopplevelser.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
grunner til å være aktiv. 
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Variabel-
navn 

Spørsmål Årsak 

FYSbegr_1 Jeg har for lite tid til å trene eller mosjonere.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
begrensninger som kan være til hinder for 
aktivitet.  

FYSbegr_2  

 

Det er for dyrt å trene eller mosjonere slik 
jeg ønsker.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
begrensninger som kan være til hinder for 
aktivitet. 

FYSbegr_3 

 

Helsen begrenser mine muligheter til å 
trene eller mosjonere slik jeg ønsker.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
begrensninger som kan være til hinder for 
aktivitet. 

Hvis Hels2b = 
1 (nedsatt 
funksjonsevne) 

FYSbegr_4 

Tilgang på aktivitetshjelpemidler begrenser 
mine muligheter til å trene eller mosjonere.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
begrensninger som kan være til hinder for 
aktivitet. 

 

Hvis Hels2b = 
1 (nedsatt 
funksjonsevne) 

FYSbegr_5 

Tilgang på transport begrenser mine 
muligheter til å trene eller mosjonere.  
1. HELT UENIG 
2. DELVIS UENIG 
3. DELVIS ENIG 
4. HELT ENIG 

Spørsmålet inkluderes for å fange opp 
begrensninger som kan være til hinder for 
aktivitet. 

 

I friluftsbolken 

Friluft16a Har du i løpet av de siste 12 månedene... 

…klatret utendørs?   
JA/NEI 

Utbredt aktivitet.   

Friluft13a Har du i løpet av de siste 12 månedene 
overnattet ute i naturen?  
JA/NEI 

Interessant å vite omfang.  

Friluft31a 

 

Har du i løpet av de siste 12 månedene…  

… deltatt på uteaktiviteter organisert av en 
friluftsorganisasjon? For eksempel 
turistforeningen (DNT) eller Norges jeger og 
fiskerforbund. 
JA/NEI 

Inkluderes for å fange opp organisert 
friluftsdeltakelse.  
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Tabell 4.5 Oversikt over tidsserier idrett og friluftsliv 

Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

Til alle 

Fys_25ny 

Hvor ofte trener eller 
mosjonerer du? 
1. ALDRI 
2. SJELDNERE ENN ÉN 
GANG I MÅNEDEN 

3. 1-3 GANGER I 
MÅNEDEN 

4. EN GANG I UKEN, 
ELLER 

5. FLERE GANGER I UKEN     

 

Fys_25 

Hvor ofte driver du 
regelmessig med 
fysisk aktivitet i 
fritiden for å trene 
eller mosjonere? Vil 
du si... 

HVIS IO KUN DRIVER MED 
SESONGBETONTE 
AKTIVITETER SÅ SKAL DE 
SVARE FOR HVOR OFTE DE 
GJØR DET I SESONGEN 

1. Aldri 
2. Sjeldnere enn hver 

måned 
3. 1-2 ganger i måneden 
4. 1 gang i uka 
5. 2 ganger i uka  
6. 3-4 ganger i uka 
7. Omtrent daglig 

Justert 

spørsmålsformulering. 

 

Nye svarkategorier. 

 

  

 

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_26a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene ... 

.. gått langrenn for å 
trene eller mosjonere?  

Ta også med rulleski.  

JA/NEI 

 

Alle 

FYS_26a 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
langrenn? 

TA OGSÅ MED SKITUR I SKOG 
OG MARK ELLER PÅ FJELLET 
HVIS FORMÅLET MOSJON/ 
FYSISK AKTIVITET 

JA/NEI 

 

Justert 

spørsmålsformulering. 

 

Nytt filter.  

 

 

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_6a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene.. 

.. syklet for å trene eller 
mosjonere? Ta med 
sykling på spinning- og 
ergometersykkel.  

Sykling som transport 
eller på el-sykkel kan 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
sykling eller vært på sykkeltur? 

TA MED SYKLING TIL OG FRA 
JOBB HVIS FORMÅLET MED 
SYKLINGEN ER MOSJON/ 
FYSISK AKTIVITET OG IKKE 
BARE TRANSPORTMIDDEL 

Justert 

spørsmålsformulering. 

 

Nytt filter.  
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Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

regnes med dersom det 
oppleves som mosjon 
JA/NEI 

JA/NEI Spinning og- ergometersykkel 
er inkludert.  

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_9a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene drevet med 
styrketrening?  
JA/NEI 

Alle 

FYS_9a 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
styrketrening? 

JA/NEI 

Nytt filter.  

 

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_8a 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene.. 

.. drevet med svømming 
for å trene eller 
mosjonere? 
JA/NEI 

Alle 

FYS_8a 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... drevet med 
svømming? 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 

 

Nytt filter.  

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_16a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

.. spilt fotball? 
JA/NEI 

Alle 

FYS_16a 

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... spilt fotball? 

JA/NEI 

Nytt filter.  

 

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_15a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

..spilt golf?   
JA/NEI 

 

Alle 

FYS_15a  

Har du i løpet av de siste 12 
månedene... spilt golf? 

JA/NEI 

Nytt filter.  

 

Hvis Fys_25 ≠ 
ALDRI 

FYS_23a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene trent på 
treningsstudio eller 
helsesenter?  
JA/NEI 

 

Alle 

Fys_23 

Har du løpet av de siste 12 
månedene trent på 
treningsstudio eller 
helsesenter? 

Nytt filter.  
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Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

JA/NEI 

Hvis 
Fys_25ny ≠ 
ALDRI 

FYS_12a 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

.. drevet med 
gruppetrening?  

For eksempel trimøvelser, 
yoga, styrkesirkel, 
spinning eller liknende.  
JA/NEI 

Alle 

FYS_12a  

Har du i løpet av de 
siste 12 månedene... 
drevet med 
gruppetrening, 
aerobic, yoga, 
trimøvelser eller 
lignende? 

JA/NEI 

Nytt filter.  

 

Justert 

spørsmålsformulering.  

Til alle 

Friluft12a 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene gått på tur i 
parker eller 
naturomgivelser i 
nærheten av der du bor?  
JA/NEI  

 

Friluft12a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på spasertur i 
parker eller andre 
naturomgivelser i nærheten 
av hjemmet? 

JA/NEI  

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft1a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene...  

gått på fottur i fjell, skog 
eller mark som varte mer 
enn 3 timer?  
JA/NEI 

Friluft1a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på lengre fottur 
i skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet på 3 timer eller mer. 
REGN MED BÅDE DAGSTURER 
OG OVERNATTINGSTURER 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft1d 

 

Har du i løpet av 
de siste 12 
månedene... 

 gått på fottur i 
fjell, skog eller 
mark som varte 
under 3 timer?  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft1d 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på kortere 
fottur i skog og mark eller på 
fjellet? Det vil si turer med 
total varighet på under 3 
timer. 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 
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Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

Til alle 

Friluft6a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 måneder vært på 
sykkeltur på turvei, stier 
eller i terrenget? 

Ta med el-sykkel 

JA/NEI 

Til alle 

Friluft6a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på sykkeltur i 
naturomgivelser? 

REGN MED EL-SYKKEL 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft8a 

 

Har du i løpet av 
de siste 12 
månedene... 

…gått på skitur i 
fjell, skog og 
mark som varte 
mer enn 3 timer?  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft8a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på lengre skitur 
i skog og mark eller på fjellet? 
Det vil si turer med total 
varighet på 3 timer eller mer. 

REGN MED BÅDE DAGSTURER 
OG OVERNATTINGSTURER - 
OVERNATTINGSTUR REGNES 
SOM EN TUR. HER REGNES 
IKKE ALPINSKI, SNOWBOARD 
OG TELEMARKSKI MED. 

JA/NEI  

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft8d 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene... 

…gått på skitur i fjell, skog 
eller mark som varte 
under 3 timer?  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft8d 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på kortere 
skitur i skog og mark eller på 
fjellet? Det vil si turer med 
total varighet under 3 timer. 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft10a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene stått på 
alpinski, snowboard, 
randonee, eller liknende?  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft10a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder kjørt på alpinski, 

Justert 

spørsmålsformulering. 
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Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

snowboard, telemarkski eller 
lignende?  

JA/NEI  

Til alle 

Friluft4a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

…fisket? JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft4a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på fisketur? 
REGN MED BÅDE FERSK- OG 
SALTVANNSFISKE.  

JA/NEI 

 

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft5y 

 

& 

 

Til alle 

Friluft5z 

 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

…vært på tur med kano, 
kajakk eller robåt?  
JA/NEI 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

vært på tur med annen 
type fritidsbåt? For 
eksempel seilbåt, liten 
motorbåt eller 
vannscooter. 
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft5a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på tur med 
båt? Regn med turer i robåt, 
motorbåt, seilbåt, kano, 
kajakk og andre turer med 
lignende båtfartøy. 

JA/NEI 

 

Var tidigere ett spørsmål som 
nå er delt i to. For å kunne 
rapporteres som tidsserie 
må disse slås sammen.  

Til alle 

Friluft9a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene gått på 
skøyter utendørs? 
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft9a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder gått på skøyter 
utendørs i naturomgivelser? 

JA/NEI 

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft7a 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

Til alle 

Friluft7a 

Justert 

spørsmålsformulering. 
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Beholdte tidsserier fra idrettsbolken 

Variabel-
kode 

Spørsmål Tidligere versjon Endring 

 …ridd på tur på hest?   
JA/NEI 

 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på ridetur på 
hest i naturomgivelser? 

JA/NEI 

Til alle 

Friluft11a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene… 

… badet utendørs? Ta 
ikke med bading i 
basseng.  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft11a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder badet i salt- eller 
ferskvann? Regn ikke med 
bading i basseng.  

JA/NEI  

Justert 

spørsmålsformulering. 

Til alle 

Friluft3a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene vært på 
jakt?  

JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft3a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på jakt? REGN 
MED BÅDE STORVILT- OG 
SMÅVILTJAKT 

JA/NEI 

 

Kuttet grønntekst.  

Til alle 

Friluft2a 

 

Har du i løpet av de siste 
12 månedene..  

… vært på bær- eller 
sopptur?  
JA/NEI 

 

Til alle 

Friluft2a 

Har du i løpet av de siste 12 
måneder vært på bær- eller 
sopptur? 

JA/NEI 
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Vedlegg A: Oversikt variabler i SILC 2021, og siste versjon fra 
tidligere årganger 

Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
kartlegging 

samkomm Ifølge våre 
opplysninger bor du 
i regkomm, stemmer 
det? 

Justert 
tekst 

Justert tekst, 
brukervennlig
het 

samkomm Ifølge våre 
registeropplysnin
ger bor du i 
regkomm, bor du 
fortsatt der? 

Husholdnings-
kartlegging 

KommNavn Hvilken kommune 
bor du i? Skriv nytt 
kommunenavn så 
kommer det opp ei 
liste over 
kommuner. 

Uendret 
 

KommNav
n 

Hvilken 
kommune bor du 
i? Skriv nytt 
kommunenavn 
så kommer det 
opp ei liste over 
kommuner. 

Husholdnings-
kartlegging 

EnPers Nå kommer noen 
spørsmål om din 
husholdning. 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 
er borte fra 
hjemmet, feks. på 
grunn av arbeid skal 
regnes med. 

Endret Lagt til 
definisjon av 
kosthusholdni
ng også for 
dem som er 
lastet inn som 
enpersonhush
oldninger. 
Justert tekst 
for 
brukervennlig
het. 

EnPers IO bor alene 

Husholdnings-
kartlegging 

spmstemme
r 

Nå kommer noen 
spørsmål om din 
husholdning. 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 
er borte fra 
hjemmet, feks. på 
grunn av arbeid skal 
regnes med. 

Endret Endret 
variabelnavn, 
har fra 2021 
verdi for alle, 
ikke bare 
flerpersonhus
holdning? 

Nye Nå kommer noen 
spørsmål om din 
husholdning. 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 er 
borte fra 
hjemmet, feks. på 
grunn av arbeid 
skal regnes med. 

Husholdnings-
kartlegging 

mobilantall Hvor mange 
personer skal legges 
til i husholdningen? 

  
AntNye Hvor mange skal 

inn? 

Husholdnings-
kartlegging 

auxnavn Hva er personens 
fornavn? 

Uendret 
 

Fornavn Hva er personens 
fornavn? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
kartlegging 

auxetternav
n 

Hva er personens 
etternavn? 

Uendret 
 

Etternavn Hva er personens 
etternavn? 

Husholdnings-
kartlegging 

auxfdato Når er [fornavn 
etternavn] født? 

Uendret Endret 
variabelnavn, 
ikke 
formulering 

fdato Når er [fornavn 
etternavn] født? 

Husholdnings-
kartlegging 

alder_1-
alder_10 

Alder Uendret Avledes fra 
fødselsdato 

Alder_1-
alder_10 

Personens alder 

Husholdnings-
kartlegging 

auxkjonn Er [fornavn 
etternavn] mann 
eller kvinne? 

Justert 
formuleri
ng 

Bruker 
navnet, stilles 
kun hvis ikke 
intervjuer kan 
fylle ut selv. 
Hvis barn 
brukes ordene 
"gutt eller 
jente" 

Kjonn Hva er personens 
kjønn? 

Husholdnings-
kartlegging 

slekt_1-
slekt_10 

Hvilket 
familieforhold har 
<NAVN> til deg?  

Endret 
kilde 

Stilles fra 2021 
kun for 
husholdnings
medlemmer 
som er lagt til 
i 
husholdninge
n, ikke om 
dem som 
tilhører 
husholdning 
hentet fra 
register eller 
fra forrige 
intervju. 

slekt_1-
slekt_10 

Familieforhold 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

Hentes 
heretter fra 
register/slekt 

Siv_1-
Siv_10 

Er IO 
gift/samboende 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

Hentes 
heretter fra 
register 

SivStat_1-
SivStat_10 

Ekteskapelige 
status 

Husholdnings-
kartlegging 

IOflytt Er det IO som har 
flyttet? 

Uendret 
 

IOFLytt Er det IO som har 
flyttet? 

Husholdnings-
kartlegging 

hvor_1-
hvor_10 

Hvor flyttet 
vedkommende 

Uendret 
 

hvor_1-
hvor_10 

Hvor flyttet 
vedkommede 

Husholdnings-
kartlegging 

hvorforny_1-
hvorforny_1
0 

 Uendret Denne 
variabelen 
skal ha verdi 
for 
husholdnings
medlemmer 
som legges til 
og kodes 
automatisk: 

hvorforny_
1-
hvorforny_
10 

Hvorfor ny? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

1 = 'Født siste 
år' 
2 = 'Ny i 
husholdninge
n 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
innaar_1-
innaar_10 

Årstall inn i 
husholdningen 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
innmnd_1-
innmnd_10 

Måned inn i 
husholdningen 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
IOUtAar Hvilket årstall 

flyttet IO fra 
resten av 
husholdningen? 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
IOUtMnd Hvilken måned 

flyttet IO fra 
resten av 
husholdningen? 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
Medl_1-
Medl_10 

Tilhører denne 
personen 
husholdningen 

Husholdnings-
kartlegging 

Fravaer Er det noen i 
husholdningen som 
er borte fra hjemmet 
i hele perioden fra 
januar til juni iaar? 

Endret 
formuleri
ng 

Endret 
formulering, 
tilbakemeldin
ger om at det 
var vanskelig 
å forstå hva 
det ble spurt 
om 

Fravaer Er det noen i 
husholdningen 
som vil være 
borte fra 
hjemmet i hele 
perioden mellom 
januar og juni 
2020? 

Husholdnings-
kartlegging 

FravHvem_1-
FravHvem_9 

Hvilke personer 
gjelder dette? 

  
FravHvem_
1-
FravHvem_
9 

Merk av på listen 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

Midler-
variablene 
brukes i 
RB110 der 
verdien 7 er 
midlertidige 
tidligere 
husholdnings
medlemmer 
"7 For former 
household 
members that 
have never 
been 
recorded as 
current 
household 
members in 
previous 
waves." Vi har 
likevel valgt å 

Midler Antall personer 
som har bodd i 
husholdningen 
midlertidig 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

kutte denne 
fra 
Husholdnings-
kartleggingen 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
MidlerT Noen har bodd i 

husholdningen 
midlertidig 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
midaktiv_1
-
midaktiv_1
0 

Aktivitet 
mesteparten av 
fjoråret 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
utaar_1-
utaar_10 

Årstall ut av 
husholdningen 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
utmnd_1-
utmnd_10 

Måned ut av 
husholdningen 
&m_label. 
&e_label. 

Husholdnings-
kartlegging 

  
Utgått 
2021 

 
tidinne_1-
tidinne_10 

Antall måneder i 
husholdningen 

Husholdnings-
kartlegging 

mornor__1-
mornor__10 

Er [din/navn sin] mor 
født i Norge? 

Ny i 2021 Informasjon 
om foreldres 
fødeland for 
alle i 
husholdninge
n er nye årlige 
SILC-variabler. 
Hentes fra 
intervju for 
dem vi ikke 
har 
registerdata 
for.  

  

Husholdnings-
kartlegging 

testmor_1-
testmor_10 

I hvilket land er 
[din/navn sin] mor 
født? 

Ny i 2021 
   

Husholdnings-
kartlegging 

morsfodelan
d__1-
morsfodelan
d__10 

I hvilket land er 
[din/navn sin] mor 
født? 

Ny i 2021 
   

Husholdnings-
kartlegging 

farnor__1-
farnor__10 

Er [din/navn sin] far 
født i Norge? 

Ny i 2021 
   

Husholdnings-
kartlegging 

testfar_1-
testfar_10 

I hvilket land er 
dinnavn far født? 

Ny i 2021 
   

Husholdnings-
kartlegging 

farsfodeland
__1-
farsfodeland
__10 

I hvilket land er 
dinnavn far født? 

Ny i 2021 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Personlig 
intervju 
Livskvalitet 

PW010 Alt i alt, hvor fornøyd 
er du med livet ditt 
for tiden? Oppgi 
svaret på en skala 
fra 0-10, der 0 betyr 
ikke fornøyd i det 
hele tatt og 10 betyr 
svært fornøyd.  

Ny som 
fast  årlig 
silc-
variabel i 
2021 

Har vært med 
i SILC-moduler 
før, med i 
2020 som 
nasjonal 
variabel 

PW010 Alt i alt, hvor 
fornøyd er du 
med livet ditt for 
tiden? Oppgi 
svaret på en skala 
fra 0-10, der 0 
betyr ikke 
fornøyd i det hele 
tatt og 10 betyr 
svært fornøyd. 

[0 Ikke fornøyd i 
det hele tatt (…) 
10 Svært fornøyd] 

Personlig 
intervju 
Livskvalitet 

PW190 I hvilken grad stoler 
du på mennesker du 
ikke kjenner? Oppgi 
svaret på en skala 
fra 0-10, der 0 betyr 
at du ikke stoler i det 
hele tatt, mens 10 
betyr at du stoler 
fullt og helt på andre 

Ny som 
fast årlig 
silc-
variabel i 
2021 

Har vært med 
i SILC-moduler 
før, sist i 2018 

  

Personlig 
intervju Helse 

Hels1 Hvordan vurderer du 
din egen helse alt i 
alt? 

Justert 
formuleri
ng i 2020 
og 2021  

CORE. Tekst 
endret i 2021. 
I 2019 "I sin 
alminnelighet"
, i 2020 annen 
plassering av 
«alt i alt». 

Hels1 Hvordan 
vurderer du alt i 
alt din egen 
helse? 

Personlig 
intervju Helse 

Hels2a Har du noen 
langvarige 
sykdommer eller 
helseproblemer, 
som har vart eller 
forventes å vare i 
minst seks 
måneder?  
Ta også med 
sykdommer eller 
problemer som er 
sesongbetonte eller 
kommer og går.  

Endret 
formuleri
ng i 2021 

CORE. I 2021: 
flyttet tekst fra 
grønn tekst til 
del av 
spørsmålet 
som tilpasning 
til Unimode 

Hels2a Har du noen 
langvarige 
sykdommer eller 
helseproblemer? 
Ta også med 
sykdommer eller 
problemer som 
er sesongbetonte 
eller kommer og 
går. 
BETINGELSEN ER 
AT DE HAR VART, 
ELLER 
FORVENTES Å 
VARE I MINST 
SEKS MÅNEDER.  

Personlig 
intervju Helse 

Hels2b Har du 
funksjonsnedsettels
e eller har du plager 
som følger av skade?  
Ta også med plager 
som kommer og går. 

Justert 
formuleri
ng 

CORE  Hels2b Har du 
funksjonshemmi
ng eller har du 
plager som følger 
av skade?  
Ta også med 
plager som 
kommer og går. 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Personlig 
intervju Helse 

Hels3a1 Skaper helseplager 
eller 
funksjonshemminge
r begrensninger i å 
utføre vanlige 
hverdagsaktiviteter 

Uendret CORE Hels3a1 Fører helseplager 
eller 
funksjonshemmi
nger til 
begrensninger i 
forhold til å 
utføre vanlige 
hverdagsaktivitet
er 

Personlig 
intervju Helse 

Hels3a2 Begrensninger vart 
seks måneder eller 
mer 

Uendret CORE Hels3a2 Begrensninger 
seks måneder 

Personlig 
intervju Helse 

Hels3b Store begrensninger 
eller noen 
begrensninger pga. 
helse 

Uendret CORE Hels3b Store 
begrensninger 
pga. helse? 

Personlig 
intervju Helse 

Hels4a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene 
hatt behov for 
medisinsk 
undersøkelse eller 
behandling av lege 
uten å få det? 

Justert 
formuleri
ng 

 
Hels4a Har du i løpet av 

de siste 12 
månedener hatt 
behov for 
medisinsk 
undersøkelse 
eller behandling 
av lege uten å få 
det? SYKDOM 
ELLER SKADE 
SOM FOLK 
VANLIGVIS 
OPPSØKER LEGE 
FOR 

Personlig 
intervju Helse 

Hels4b Hva var 
hovedgrunnen til at 
du ikke fikk 
behandling? 
1. HADDE IKKE RÅD 
2. HADDE IKKE TID 
3. PROBLEMER MED 
TRANSPORT 
4. LANG VENTELISTE 
5. LEGESKREKK 
6. AVVENTET 
SITUASJONEN 
7. INGEN GOD 
TANNLEGE 
TILGJENGELIG 
8. FIKK IKKE 
HENVISNING 
9. ANDRE ÅRSAKER 

Justert 
formuleri
ng 

Justert 
formulering, 
men ikke 
endret 
innhold i 
alternativene. 
Hovedformål 
var unimode, 
korte ned 
tekstene for 
fremtidig 
webkompabili
tet 

Hels4b Hva var 
hovedgrunnen til 
at du ikke fikk slik 
behandling? 
1. ØKONOMISKE 
ÅRSAKER 
2. HADDE IKKE 
TID (ARBEID, 
OMSORGSFORPLI
KTELSER) 
3. PROBLEMER 
MED TRANSPORT 
4. LANG 
VENTELISTE 
5. REDD FOR 
LEGE/SYKEHUS/U
NDERSØKELSE/B
EHANDLING 
6. VILLE SE OM 
PROBLEMET BLE 
BEDRE AV SEG 
SELV 
7. KJENTE IKKE 
NOEN GOD 
LEGE/BEHANDLE
R 
8. FIKK IKKE 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

BEHANDLING/VID
ERE HENVISNING 
/ UENIGHET MED 
LEGE OM BEHOV 
9. ANDRE 
ÅRSAKER 

Personlig 
intervju Helse 

Hels4c Var dette en 
konsekvens av 
korona-situasjonen? 

Ad hoc 
Korona 
2021 

Kun med i 
2021 som et 
frivillig SILC ad 
hoc-spørsmål 

  

Personlig 
intervju Helse 

Hels5a Har du i løpet av de 
siste 12 månedene 
hatt behov for å gå 
til tannlege uten å 
gjøre det? 

Tilnærme 
uendret 

 
Hels5a Har du i løpet av 

de siste 12 
måneder hatt 
behov for å gå til 
tannlege uten å 
gjøre det? 

Personlig 
intervju Helse 

Hels5b Hva var 
hovedgrunnen til at 
du ikke gikk til 
tannlege? 
1. HADDE IKKE RÅD 
2. HADDE IKKE TID 
3. PROBLEMER MED 
TRANSPORT 
4. LANG VENTELISTE 
5. TANNLEGESKREKK 
6. AVVENTET 
SITUASJONEN 
7. INGEN GOD LEGE 
TILGJENGELIG 
8. ANDRE ÅRSAKER 

Endret 
formuleri
ng i 2021 

 
Hels5b Hva var 

hovedgrunnen til 
at du ikke gikk til 
tannlege? 
1. ØKONOMISKE 
ÅRSAKER  
2. HADDE IKKE 
TID (ARBEID, 
OMSORGSFORPLI
KTELSER)  
3. PROBLEMER 
MED TRANSPORT 
4. LANG 
VENTELISTE  
5. REDD FOR 
TANNLEGE/UNDE
RSØKELSE/BEHA
NDLING/TANNLE
GESKREKK 
6. AVVENTET 
SITUASJONEN 
7. KJENTE IKKE 
NOEN GOD 
TANNLEGE/BEHA
NDLER 
8. ANDRE 
ÅRSAKER  

Personlig 
intervju Helse 

Hels5c Var dette en 
konsekvens av 
korona-situasjonen? 

Ad hoc 
Korona 
2021 

Kun med i 
2021 som et 
frivillig SILC ad 
hoc-spørsmål 

  

Personlig 
intervju Helse 

  
Utgått i 
2021 

 
Hels4bSp Grunn til ikke 

behandling, 
spesifisert 

Personlig 
intervju Helse 

  
Utgått i 
2021 

 
Hels5bSp Grunn til ikke 

søke tannlege, 
spesifisert 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Personlig 
intervju Helse 

  
Utgått i 
2021 

 
Hels5c1 Vært hos 

tannlege siste år 
ved annen 
anledning 

Personlig 
intervju Helse 

  
Utgått i 
2021 

 
Hels5c2 Vært hos 

tannlege siste år 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp3a Har du mulighet til å 
kjøpe nye klær når 
du trenger det? Ta 
ikke med klær kjøpt i 
bruktbutikk, på 
loppemarked eller 
liknende.  

Endret 
formuleri
ng 

Endret 
formulering 

P_disp3a Kan du erstatte 
utslitte klær med 
nye klær? REGN 
IKKE MED KLÆR 
ANSKAFFET I 
BRUKTBUTIKK, 
LOPPEMARKED 
ELLER LIKNENDE 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp3b Er det økonomiske 
årsaker til dette?  
At du ikke kan kjøpe 
nye klær når du 
trenger det.  

Justert 
formuleri
ng 

 
P_disp3b Er det 

økonomiske 
årsaker til at du 
ikke kan erstatte 
utslitte klær med 
nye? 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp2a Har du minst to par 
sko som passer? 

Uendret 
 

P_disp2a Minst et par sko 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp2b Er det økonomiske 
årsaker til at du ikke 
har to par sko som 
passer? 

Uendret 
 

P_disp2b Økonomiske 
årsaker 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp4a Har du mulighet til å 
gå ut for å spise eller 
drikke med familie 
eller venner minst 
en gang i måneden? 
Det kan være bare 
en kopp kaffe eller 
lignende 

Justert 
formuleri
ng 

 
P_disp4a Har du mulighet 

til å gå ut med 
familie og/eller 
venner for å spise 
eller drikke noe 
minst en gang i 
måneden? Kan 
være bare en kopp 
kaffe eller lignende 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp4b Er det økonomiske 
årsaker til at du ikke 
kan gjøre det?  
Gå ut med familie 
og/eller venner og 
spise eller drikke 
noe sammen med 
dem (minst en gang i 
måneden)? 

Uendret 
 

P_disp4b Økonomiske 
årsaker 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp6a Har du regelmessige 
fritidsaktiviteter som 
for eksempel å gå på 
kino, konsert, trene 
eller delta i 

Tilnærme 
uendret 

 
P_disp6a Har du noen 

regelmessige 
fritidsaktiviteter 
som for 
eksempel å gå på 
kino , konsert, 
trene eller delta i 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

organisasjoner eller 
foreninger? 

organisasjoner 
eller foreninger? 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp6b Er det økonomiske 
årsaker til at du ikke 
har noen 
regelmessige 
fritidsaktiviteter?  

Endret 
formuleri
ng 

 
P_disp6b Er det 

økonomiske 
årsaker til det? 
Regelmessige 
fritidsaktiviteter. 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp7a (Tekst hvis flere i 
husholdningen): 
Har du mulighet til å 
bruke litt penger på 
deg selv minst en 
gang i uken uten at 
du trenger å snakke 
med andre i 
husholdningen om 
det først? Det kan 
for eksempel være å 
kjøpe et blad, noe å 
spise eller en annen 
liten ting du har lyst 
på. 
(Tekst for enslige og 
enslige foreldre) 
Har du mulighet til å 
bruke litt penger på 
deg selv minst en 
gang i uken? Det kan 
for eksempel være å 
kjøpe et blad, noe å 
spise eller en annen 
liten ting du har lyst 
på. 

Justert 
formuleri
ng 

 
P_disp7a (Tekst for 

personer med 
flere i 
husholdningen) 
Har du mulighet 
til å bruke litt 
penger på deg 
selv minst en 
gang i uken uten 
å trenge å snakke 
med andre i 
husholdningen 
om det først? Det 
kan være penger 
til å kjøpe et blad, 
noe godt å spise 
eller liknende. 
(Tekst for enslige) 
Har du mulighet 
til å bruke litt 
penger på deg 
selv minst en 
gang i uken? Det 
kan være til å 
kjøpe et blad, en 
liten gave, noe å 
spise eller 
liknende. 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

P_disp7b Er det økonomiske 
årsaker til at du ikke 
kan det? 
Bruke litt penger på 
seg selv. 

Justert 
formuleri
ng 

 
P_disp7b Økonomiske 

årsaker 

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

disp3b Har du tilgang til 
internett hjemme?  
Gjelder også tilgang 
via mobiltelefon  

Endret 
formuleri
ng 

Lagt til 
"hjemme" for 
å være i tråd 
med 
eurostatvariab
el 

Disp3b Har du tilgang til 
internett? Gjelder 
også tilgang via 
mobiltelefon  

Personlig 
intervju 
Materielle 
mangler 

Disp3c Er det økonomiske 
årsaker til at du ikke 
har internett? 

Endret 
formuleri
ng 

Endret til "du" 
fordi del av 
personlig 
intervju, viser 
ikke til 
husholdninge
n 

Disp3c Er det 
økonomiske 
årsaker til at 
du/dere ikke har 
internett? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid  InnlArb_1-
InnlArb_10 

Kan 
arbeidsspørsmålene 
besvares nå? 

Justert 
formuleri
nger 

Redusert 
tekst, til det 
intervjuer 
trenger for å 
navigere 
intervjuet. Før 
IO kommer 
ingen valg, må 
besvares med 
det samme 
siden 
personlig 
intervju 
kommer først 
og må 
besvares av 
IO. Før 
husholdnings
medlemmer 
får IO 
mulighet til å 
hoppe over. 

InnlArb_1-
InnlArb_10 

Kan 
arbeidsspørsmål
ene besvares nå? 

Arbeid OpplArb_1-
OpplArb_10 

Skal 
arbeidsopplysningen
e fylles ut? 

 
Tror denne 
var med før 
også 

  

Arbeid ArbFraf_1-
ArbFraf_10 

Frafallsgrunn - 
arbeidsspørsmål 

 
Kun små 
endringer i 
tekst 

ArbFraf_1-
ArbFraf_10 

Frafallsgrunn - 
arbeidsspørsmål 

Arbeid IOSelv_1-
IOSelv_10 

IOs arbeidsforhold Uendret 
 

Selv_1-
Selv_10 

Svarer for seg 
selv 

Arbeid Selv_1 Svarer for seg selv Uendret 
 

IOSelv IOs 
arbeidsforhold 

Arbeid ArbHvem_1-
ArbHvem_10 

Hvem svarer for 
vedkommende? 

Uendret 
 

ArbHvem_
1-
ArbHvem_
10 

Hvem svarer for 
vedkommende? 

Arbeid Arb1_1-
Arb1_10 

Jobbet [du/NAVN] 
noe i forrige uke? Vi 
er interessert i alt 
betalt arbeid, helt 
ned til én time i uka. 

Endret 
formuleri
ng 

Endret 
formulering, i 
tråd med AKU 

Arb1_1-
Arb1_10 

Hadde du noe 
inntektsgivende 
arbeid forrige 
uke? Ta med alt 
arbeid, selv om 
det bare dreide 
seg om noen få 
timer. 

Arbeid Arb2_1-
Arb2_10 

Selv om 
[du/han/hun] ikke 
jobbet noe den uka, 
hadde [du/han/hun] 
en jobb eller en 
bedrift som 

Endret 
formuleri
ng 

Endret 
formulering, i 
tråd med AKU 

Arb2_1-
Arb2_10 

Selv om du ikke 
utførte noe 
inntektsgivende 
arbeid forrige 
uke, hadde du et 
inntektsgivende 
arbeid denne uka 
som du var 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

[du/han/hun] var 
borte fra?  

midlertidig borte 
fra? 

Arbeid Arb3_1 Har du forsøkt å få 
arbeid i løpet  av de 
siste 4 ukene, dvs. 
siden [DATO]? Regn 
også med mindre 
jobber, samt forsøk 
på å starte egen 
virksomhet.  

Endret 
formuleri
ng 

Endret 
formulering, i 
tråd med AKU. 
Forskjell fra 
AKU mtp 
referanseperi
ode: 
"referanseuka
" i AKU, nå i 
SILC. Kun for 
IO fra 2021 

Arb3_1--
Arb3_10 

Forsøker eller har 
du forsøkt å få 
arbeid i løpet av 
de siste fire uker, 
dvs. siden 
[DATO]? 

Arbeid Arb4_1 Kan du begynne i 
arbeid i løpet av de 
neste to ukene? 

Justert 
formuleri
ng  

Endret 
formulering, i 
tråd med AKU. 
Kun for IO fra 
2021. Denne 
sekvensen 
brukes her til 
variabel som 
måler varighet 
av siste 
arbeidsledigh
etsperioden, 
men 
spørsmålet 
inngår også i 
den treårlige 
arbeidsmodul
en 

Arb4_1-
Arb4_10 

Kunne du ha 
påtatt deg noe 
arbeid i løpet av 
de neste to 
ukene? 

Arbeid Arb4b_1 Hvor lenge har du 
forsøkt å få arbeid 
fram til i dag? 

Ny 2021 I den årlige 
SILC-modulen 
brukes dette 
til å måle 
varighet siste 
periode med 
arbeidsledigh
et.  

  

Arbeid Arb21a_1-
Arb21a_10 

Har du/han/hun mer 
enn ett 
arbeidsforhold?  

Endret 
2021 

Samme 
variabelnavn, 
endret 
formulering, i 
tråd med AKU. 
Ny rekkefølge: 
brukes fra 
2021 som 
filter før 
spørsmål om 
arbeidssted. 
Følger AKUs 
oppbygning 
slik at 
spørsmål etter 
dette kan 

Arb21a_1-
Arb21a_10 

Har du en eller 
flere bijobber i 
tillegg til 
hovedjobben? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

refere til 
"hovedjobb" 
eller "jobb" 

Arbeid Arb8_1 Tekst hvis arb21=1 
(mer enn ett 
arbeidsforhold) 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om din 
hovedjobb. 
Ifølge våre 
opplysninger 
arbeider du i … 
(bedriftens navn). Er 
det riktig at dette er 
din hovedjobb? 
JA/NEI 
Tekst hvis arb21=2 
(ett arbeidsforhold) 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om jobben 
din.   
Ifølge våre 
opplysninger 
arbeider du i … 
(bedriftens navn). Er 
dette riktig? 
JA/NEI 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021, tidligere 
også 
husholdnings
medlemmer. 
Ulik 
formulering til 
IO med ett 
eller flere 
arbeidsforhol
d. Spørsmål 
for IO med 
opplysninger 
fra register.  

Arb8p_1-
Arb8p_10 

Ifølge våre 
opplysninger er 
du oppført med 
følgende 
arbeidssted: 
[ARBEIDSSTEDET
S NAVN OG 
ADRESSE] Er alle 
disse 
opplysningene 
riktige? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid Arb8p_1 Tekst hvis ansatt i fjor 
og flere 
arbeidsforhold nå: Nå 
vil vi stille noen 
spørsmål om din 
hovedjobb. 
I dette intervjuet tar 
vi utgangspunkt i 
opplysninger fra 
intervjuet i fjor. 
Er jobben din i xxx 
(bedriftens navn fra 
forrige intervju) 
fortsatt din 
hovedjobb?  
Tekst hvis selvstendig i 
fjor og flere 
arbeidsforhold nå): 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om din 
hovedjobb. 
I dette intervjuet tar 
vi utgangspunkt i 
opplysninger fra 
intervjuet i fjor. 
Er hovedjobben din 
fremdeles som 
selvstendig 
næringsdrivende i 
xxx? 
Tekst hvis ett 
arbeidsforhold: Nå vil 
vi stille noen 
spørsmål om jobben 
din.   
I dette intervjuet tar 
vi utgangspunkt i 
opplysninger fra 
intervjuet i fjor. 
Er du fortsatt 
[ansatt/selvstendig 
næringsdrivende]  i 
xxx? 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021, tidligere 
også 
husholdnings
medlemmer. 
Ulik 
formulering til 
IO med ett 
eller flere 
arbeidsforhol
d. Fra 2021 
viser 
formuleringen 
også til info 
om man var 
ansatt eller 
selvstendig (i 
fjor) i tillegg til 
arbeidssted.  

 Arb8p_1- 
Arb8p_10 

 Sist du ble 
intervjuet ble du 
registrert med 
følgende 
arbeidssted: 
[ARBEIDSSTEDET
S NAVN] 
Stemmer dette 
fremdeles? 

Arbeid Arb8a_1 Tekst hvis arb21=1 
(mer enn ett 
arbeidsforhold): 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om din 
hovedjobb.  
Hva er navnet på 
den bedriften der du 
har din hovedjobb?  
TAST INN NAVNET 
PÅ BEDRIFTEN 
 
Tekst ett 
arbeidsforhold: 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om jobben 
din.   
Hva er navnet på 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021, tidligere 
også 
husholdnings
medlemmer. 
Ulik 
formulering til 
IO med ett 
eller flere 
arbeidsforhol
d.. Spørsmål 
til IO hvis yrke 
fra register 
eller forrige 
intervju 

Arb8a_1-
Arb8a_10 

Hvor arbeider du 
til vanlig? 
TAST INN 
NAVNET PÅ 
BEDRIFTEN [EVT. 
AVDELING 
OPPGIS I NESTE 
SPØRSMÅL] 

Vi ønsker navn og 
adresse på 
bedriften. 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

den bedriften hvor 
du arbeider?   

mangler eller 
ikke stemmer. 

Arbeid 
  

Utgått 
2021 

 
Arb8aa_1-
Arb8aa_10 

Navn på 
arbeidssted. 
Avdeling 

Arbeid Arb8b_1 Hva er gate- eller 
veiadressen til 
bedriften? 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021 

Arb8b_1-
Arb8b_10 

TAST INN GATE- 
ELLER 
POSTBOKSADRES
SEN TIL 
BEDRIFTEN, 
ELLER TRYKK 
<ENTER>. (IKKE 
POSTNUMMER, 
DET ER NESTE 
SPØRSMÅL) 

Arbeid Arb8c_1 Hva heter poststedet 
eller kommunen 
hvor bedriften 
ligger? 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021, endret 
til kommune i 
stedet for 
postnummer, 
i tråd med 
AKU 

Arb8c_1-
Arb8c_10 

OPPGI 
POSTNUMMER 
OG POSTSTED. 
SKRIV 9999 
DERSOM 
POSTNUMMERET 
ER UKJENT 

Arbeid Arb8Sp_1 Hvilken virksomhet 
drives i denne 
bedriften? 

Endret 
2021 

Kun for IO fra 
2021 

Arb8Sp_1-
Arb8Sp_10 

Hvilken 
virksomhet drives 
i denne 
bedriften? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid Arb9a_1-
Arb9a_10 

Tekst til panel- IO som 
ikke har skiftet 
arbeidsgiver 
(arb8p=1) 
Jobber du fortsatt 
som [YRKE FRA SIST] 
i denne bedriften?  
Tekst til 
husholdningsmedlem
mer som er sysselsatt 
(arb1=1 eller arb2=1) 
og har gyldig 
yrkeskode fra i fjor: 
Hvis ett 
arbeidsforhold i år: 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om jobben 
[din/hans/hennes].   
Hvis mer enn ett 
arbeidsforhold i år: 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om 
[din/hans/hennes] 
hovedjobb. 
Tekst hvis selv=1 
(husholdningsmedlem 
svarer for seg selv): I 
dette intervjuet tar vi 
utgangspunkt i 
opplysninger fra 
intervjuet i fjor. 
Jobber [du/han/hun ] 
fortsatt som [YRKE 
FRA SIST]?  
1. JA  
2. NEI  
3. HAR IKKE HATT 
DET OPPGITTE YRKE 

Endret 
formuleri
ng 

Spørsmål til 
panel-
IO/hhmedlem. 
Lagt til 
introtekst for 
husholdnings
medlemmer 
her, siden de 
ikke får 
spørsmål om 
arbeidssted. 
Endret 
formulering 
tilpasset om 
IO/husholdnin
gsmedlemmet 
har ett eller 
flere 
arbeidsforhol
d. Justert tekst 
i tråd med 
AKU. 

Arb9a_1-
Arb9a_10 

Vi har registrert 
at du arbeider 
som [YRKE FRA 
SIST]. Stemmer 
dette fortsatt? 

Arbeid Arb9_1-
Arb9_10 

Til alle nye IO og til 
panel hvis mangler 
yrkeskode fra i fjor. 
Hva er ditt yrke i 
denne bedriften? 
 
Tekst til 
husholdningsmedlem
mer: 
Nå vil vi stille noen 
spørsmål om jobben 
din/hans/hennes.   
Hva er 
ditt/hans/hennes 
[hoved]yrke ? 

Endret 
formuleri
ng 

Spørsmål til 
IO/hhmedlem 
hvis ikke info 
om yrke fra i 
fjor. Lagt til 
introtekst for 
husholdnings
medlemmer 
her, siden de 
ikke får 
spørsmål om 
arbeidssted. 
Endret 
formulering 
tilpasset om 
IO/husholdnin
gsmedlemmet 
har ett eller 
flere 
arbeidsforhol
d. Justert tekst 

Arb9_1-
Arb9_10 

Hva er ditt 
hovedyrke? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

i tråd med 
AKU. 

Arbeid Arb9oppg_1-
Arb9oppg_1
0 

IOs viktigste 
arbeidsoppgaver 

Uendret 
 

Arb9_Oppg
_1-
Arb9_Oppg
_10 

IOs viktigste 
arbeidsoppgaver 

Arbeid Arb10_ny_1-
Arb10_ny_10 

Til alle sysselsatte 
ekskl. IO og som 
bekrefter 
arbeidsforhold fra 
forrige intervju/fra 
register i arb8p/arb8): 
Arb10_ny   
Arbeider 
[du/han/hun] som 
ansatt, som 
selvstendig 
næringsdrivende, 
som frilanser, som 
oppdragstaker, eller 
er det ulønnet 
arbeid i en 
familiebedrift?  
1 ANSATT  
2 SELVSTENDIG 
NÆRINGSDRIVENDE  
3 
FRILANSER/OPPDRA
GSTAKER   
4 ULØNNET ARBEID I 
EN FAMILIEBEDRIFT 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn 
og endrede 
alternativ. 
Frilanser som 
eget alternativ 
er nytt, i tråd 
med AKU. 
Denne 
behandles/ko
des som 
selvstendig/an
satt avhengig 
av om de 
jobber for en 
(ansatt) eller 
flere 
(selvstendig) 
oppdragsgiver
e. Legger også 
opp til å stille 
spørsmålet til 
færre, slik at 
den kodes 
automatisk 
for IO med 
info om 
arbeidssted 
fra 
register/forrig
e intervju.  

Arb10_1-
Arb10_10 

Arbeider du som 
ansatt, som 
selvstendig eller 
som 
familiemedlem 
uten fast avtalt 
lønn? 
1. ANSATT 
2. SELVSTENDIG 
3. 
FAMILIEMEDLEM 

Arbeid Arb10_b_1-
Arb10_b_10 

Arbeider 
[du/han/hun] for én 
eller flere 
oppdragsgivere? 
1 ÉN → Behandles 
som ansatt 
2 FLERE → 
Behandles som 
selvstendig 
næringsdrivende 

Ny i 2021 Brukes for å 
skille mellom 
frilansere som 
skal regnes 
som ansatte 
og 
selvstendige. 

  

Arbeid EndrKont_1-
EndrKont_10 

I fjor oppga du at du 
[har midlertidig 
ansettelse / arbeider 
uten kontrakt - fra 
Arb16]. Stemmer 
dette fortsatt?  

Justert, 
fungerer 
ikke 

Denne skulle 
brukes til 
midlertidige 
som ikke har 
byttet jobb, 
men fungerte 
ikke i 2021. 
Fungerte ikke i 
2020 heller, 
men skulle 

EndrKont Ved forrige 
intervju oppga du 
at du [har 
midlertidig 
ansettelse på 
tidsbegrenset 
kontrakt / 
arbeider uten 
kontrakt - fra 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

vært stilt da 
også 

Arb16]. Stemmer 
dette fortsatt?  

Arbeid Arb16a_1 Er du fast eller 
midlertidig ansatt? 

Endret i 
2021 

Endret 
svaralternativ 
og 
variabelnavn i 
2021. Delt i to 
variabler a og 
b. Kun for IO 
fra 2021.  

Arb16_1 Har du fast 
ansettelse, 
midlertidig 
ansettelse på 
tidsbegrenset 
kontrakt, 
arbeider du uten 
kontrakt eller har 
du annen type 
ansettelse? 
FAST 
MIDLERTIDIG 
MED KONTRAKT 
ARBEIDET UTEN 
KONTRAKT 
ANNEN TYPE 
ANSETTELSE 

Arbeid Arb16b_1 Har du en skriftlig 
arbeidskontrakt? 

Ny i 2021 Tidligere 
svaralternativ 
i arb16a, nå 
eget spørsmål 
kun til 
midlertidige. 
Avviker fra 
AKU fordi 
inngår der i 
lengre 
sekvens om 
avtalt 
arbeidstid. 

  

Arbeid Arb17_1 Inngår det i dine 
arbeidsoppgaver å 
lede andres arbeid? 

Endret i 
2021 

Samme 
variabelnavn 
men vesentlig 
endring av 
formulering, i 
tråd med AKU. 
Kun til IO 
begge år. 
Endret 
plassering i 
skjema. 

Arb17_1 Arbeider andre 
under din ledelse 
eller er 
[din/hans/hennes
] stilling på en 
annen måte en 
overordnet 
stilling? 

Arbeid Arb11_1-
Arb11_10 

Har [du/han/hun] 
noen ansatte? 

 
Fortsatt til alle 
selvstendige 
(IO + 
hhmedlem) 

Arb11_1 Har ansatte 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid 
  

Utgått 
2021 

 
Arb18_1 Bestemmer 

lønn/forfremmels
e 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb12a_1 Hvor mange 

sysselsatte i 
denne bedriften? 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb12b_1 Hva er det 

presise antallet? 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb12c_1 Mer enn 10 

sysselsatte 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb12d_2-
Arb12d_10 

Er det flere enn 
10 sysselsatte i 
denne bedriften? 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb19_1 Skiftet hovedjobb 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb20_1 Viktigste grunn til 

å slutte 

Arbeid Arb13t_1-
Arb13t_10 

Tekst til alle 
sysselsatte med ett 
arbeidsforhold: 
Hvor mange timer i 
uka arbeider  
[du/han/hun] 
vanligvis i denne 
jobben?  
Regn med 
regelmessig overtid 
og annet 
ekstraarbeid, også 
det som gjøres 
hjemmefra.  

Endret i 
2021 

Endret i tråd 
med AKU. 
Nytt 
variabelnavn. 
Også delt opp 
i timer og 
minutter fra 
2021 

Arb13_1-
Arb13_10 

Hvor mange 
timer pr. uke 
arbeider du 
vanligvis i 
hovedyrket ditt? 
Regn også med 
betalte 
overtidstimer og 
ekstraarbeid 
hjemme i 
forbindelse med 
dette arbeidet. 
EVT. HALVE 
TIMER RUNDES 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

TIMER _ _ MINUTTER 
_ _  
 
Tekst til sysselsatte 
med mer enn ett 
arbeidsforhold: 
Hvor mange timer i 
uka arbeider 
[du/han/hun] 
vanligvis i [din/sin] 
hovedjobb? Regn 
med regelmessig 
overtid og annet 
ekstraarbeid, også 
det som gjøres 
hjemmefra.  
TIMER _ _ MINUTTER  

OPPOVER, F.EKS. 
37,5 TIMER 
REGISTRERES 
SOM 38. HVIS 
DET VARIERER 
MYE FRA UKE TIL 
UKE, REGISTRER 
GJENNOMSNITT 
FOR DE FIRE 
SISTE UKENE 

Arbeid Arb13m_1-
Arb13m_10 

Arbeidstid 
hovedyrke, antall 
minutter 

Ny/Endre
t i 2021 

Nytt 
variabelnavn. 
Delt opp i 
timer og 
minutter fra 
2021 

  

Arbeid Arb13b_1-
Arb13b_10 

Hvis arb13= 32-36 
timer  eller vet 
ikke/vil ikke svare. 
Arb13b  
Er dette heltids- eller 
deltidsarbeid? 

Ny/Endre
t i 2021 

Nytt 
variabelnavn 
og endret 
innhold og 
ulikt filter. I 
tråd med AKU 
og IESS. 
Endret 
plassering i 
skjema, 
oppfølging til 
arb14 
tidligere. 

Arb14b_1-
Arb14b_10 

Betrakter du deg 
som[yrkesaktiv/n
æringsdrivende] 
på heltid eller 
deltid? 
1. Heltid 
2. Deltid 

Arbeid 
  

Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
arbeidsb
olk SILC 

 
Arb22_1 Hvis Arb13 + 

Arb21b < 30 
(Arbeidstid i 
hoved- og 
bijobber under 
30 timer i uka).  
Hva er viktigste 
grunnen til at du 
jobber mindre 
enn 30 timer i 
uka? 
1. I UTDANNING, 
OPPLÆRING 
2. HELSEMESSIGE 
ÅRSAKER 
3. ØNSKER Å 
ARBEIDE LENGER, 
MEN FÅR IKKE 
JOBB MED 
LENGRE 
ARBEIDSTID 
ELLER ARBEIDE 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

FLERE TIMER I 
NÅVÆRENDE 
JOBB 
4. ØNSKER IKKE Å 
ARBEIDE LENGER 
5. BETRAKTER 
NÅVÆRENDE 
SAMLEDE 
ARBEIDSTID SOM 
HELTIDSJOBB 
6. HUSARBEID, 
OMSORG FOR 
BARN ELLER 
ANDRE 
7. ANNEN 
GRUNN 

Arbeid Arb21bT_1-
Arb21bT_10 

Hvor mange timer i 
uka arbeider 
[du/han/hun] 
vanligvis i [dine/sine] 
andre jobber?  
Ta med alle timene 
du jobber i andre 
arbeidsforhold enn 
hovedjobben 
[din/sin].  
TIMER _ _ MINUTTER  

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn. 
Delt opp i 
timer og 
minutter fra 
2021 

Arb21b_1-
Arb21b_10 

Hvor mange 
timer pr. uke 
jobber 
[du/han/hun] 
vanligvis i alt i 
[dine/sine] 
bijobber? Regn 
også med betalte 
overtidstimer og 
ekstraarbeid 
hjemme i 
forbindelse med 
dette arbeidet. 
EVT. HALVE 
TIMER RUNDES 
OPPOVER. TIMER 
PER UKE SAMLET 
FOR ALLE 
BIJOBBER 

Arbeid Arb21bM_1-
Arb21bM_10 

Arbeidstid i biyrke. 
Minutter 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn. 
Delt opp i 
timer og 
minutter fra 
2021 

  

Arbeid Arb7a_ny_1-
Arb7a_ny_10 

Har [du/han/hun] 
noen gang vært 
yrkesaktiv? 
1. JA  
2. HAR KUN HATT 
TILFELDIGE 
ARBEIDSFORHOLD 
3. NEI, HAR ALDRI 
JOBBET 
JA/NEI 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn, 
nye 
svaralternativ
er endret 
spørsmål i 
tråd med AKU 
og IESS. Dette 
skal kun stilles 
til nye IO som 
ikke er 
sysselsatt. 
Fungerte ikke i 
2021 og alle 
ikke-
sysselsatte 
som ikke var 

Arb7a_1-
Arb7a_10 

Har [du/han/hun] 
noen gang vært 
yrkesaktiv? 
JA/NEI 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

sysselsatt i 
fjor får dette 
spørsmålet. 
Skal fikses, slik 
at det brukes 
info fra 
intervjuet i 
fjor.  

Arbeid Arb7ap_1-
Arb7ap_10 

I fjor registrerte vi at 
[du/han/hun] 
arbeidet som [YRKE 
FRA SIST]. Er dette 
den siste jobben 
[du/han/hun] har 
hatt? 

Justert 
formuleri
ng i 2021 

 
arb7ap_1-
arb7ap_10 

Sist intervju 
registrerte vi at 
[du/han/hun] 
arbeidet som 
[YRKE FRA SIST]. 
Var dette yrket 
du hadde i din 
siste hovedjobb? 

Arbeid Arb7b_1-
Arb7b_10 

Hvilket yrke hadde 
[du/hun/han] i 
[din/sin] siste jobb? 
SKRIV INN YRKE SÅ 
DETALJERT SOM 
MULIG. 

Uendret 
 

arb7b_1-
arb7b_10 

 Tenk på den 
siste 
hovedjobben 
[du/hun/han] 
hadde. Hvilket 
yrke hadde 
[hun/han/du] da? 
SKRIV INN YRKE 
SÅ DETALJERT 
SOM MULIG. 

Arbeid Arb7bOppg_
1-
Arb7bOppg_
10 

Hva var 
[dine/hans/hennes] 
viktigste 
arbeidsoppgaver? I 
[din/hans/hennes] 
siste jobb? SKRIV 
PUNKTUM DERSOM 
DET KLART 
FRAMGÅR AV 
YRKESTITTELEN HVA 
ARBEIDSOPPGAVENE 
ER 

Uendret Justert 
formulering 

Arb7bOpp
g_1-
Arb7bOpp
g_10 

Hva var 
[dine/hans/henne
s] viktigste 
arbeidsoppgaver? 
SKRIV PUNKTUM 
DERSOM DET 
KLART FRAMGÅR 
AV 
YRKESTITTELEN 
HVA 
ARBEIDSOPPGAV
ENE ER 

Arbeid Arb7c_ny_1-
Arb7c_ny_10 

 
Var [du/han/hun] 
ansatt, selvstendig 
næringsdrivende, 
frilanser, 
oppdragstaker, eller 
utførte [du/han/hun] 
ulønnet arbeid i en 
familiebedrift I 
[DIN/SIN] SISTE 
JOBB?  
1. ANSATT  
2. SELVSTENDIG 
NÆRINGSDRIVENDE  
3. 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn, 
endrede 
svarkategorier
, tilsvarende 
arb10ny 

Arb7c_1-
Arb7c_10 

Tenk på den siste 
hovedjobben 
[hun/han/du] 
hadde. 
Arbeidet du som 
ansatt, som 
selvstendig eller 
som 
familiemedlem 
uten fast avtalt 
lønn? 
1. ANSATT 
2. SELVSTENDIG 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

FRILANSER/OPPDRA
GSTAKER  
4. ULØNNET ARBEID 
I EN FAMILIEBEDRIFT 

3. 
FAMILIEMEDLEM 

Arbeid Arb7c2_1-
Arb7c2_10 

Jobbet [du/han/hun] 
for én eller flere 
oppdragsgivere? 
1 ÉN → Behandles 
som ansatt 
2 FLERE → 
Behandles som 
selvstendig 
næringsdrivende 

Ny i 2021 Skille mellom 
frilansere som 
skal regnes 
som 
selvstendig/an
satt, i tråd 
med arb10 

  

Arbeid Arb7d_1-
Arb7d_10 

Hadde [du/han/hun] 
noen ansatte? I 
[din/sin] siste jobb.? 

Justert 
formuleri
ng 

 
Arb7d_1-
Arb7d_10 

Tenk på den siste 
hovedjobben 
[hun/han/du] 
hadde. 
Hadde 
[du/han/hun] 
noen ansatte? 

Arbeid 
  

Utgått 
2020 

 
Arb7e_1-
Arb7e_10 

Timer arbeidet i 
siste jobb 

Arbeid 
  

Utgått 
2021 

 
Arb7f_1-
Arb7f_10 

Type ansettelse 
(fast/midlertidig) 

Arbeid 
  

Utgått  
2020 

 
Arb7f_sp_1
-
Arb7f_sp_1
0 

Spesifiser type 
ansettelse 

Arbeid 
  

Utgått 
2020 

 
Arb7g_1-
Arb7g_10 

Arbeidet andre 
under din ledelse 

Arbeid 
  

Utgått 
2020 

 
Arb7h_1-
Arb7h_10 

Var du med å 
bestemte lønn 
og/eller 
forfremmelse for 
dem du ledet? 

Arbeid 
  

Utgått 
2020 

 
Aso7_1 Når sluttet før 

pensjonist 

Arbeid Arb4c_1 Har du vært 
arbeidsledig i noen 
periode fra [2016] til 
i dag? Med 
arbeidsledig mener 
vi at du ikke hadde 
arbeid, men forsøkte 

Ny i 2021 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

å skaffe det og var 
tilgjengelig for å 
starte å jobbe. 

Arbeid Arb4d_1 Hvor lenge forsøkte 
du å få arbeid 
[sysselsatte: før du 
fikk det]? Hvis du har 
vært arbeidssøkende 
i flere perioder, svar 
for den nyligste.  
antall måneder [0-
120] 

Ny i 2021 
   

Arbeid 
  

Utgått i 
2021 

 
Arb24_1 Alder i første jobb 

Arbeid Arb25_1 Omtrent hvor mange 
år har du vært 
yrkesaktiv? Regn ikke 
med bi-arbeid ved 
siden av skolegang. 

 
Noe endret 
formulering i 
2021, men 
siden arb24 
utgikk vil 
denne kunne 
få noe ulikt 
resultat 

Arb25_1 Omtrent hvor 
mange år etter at 
du startet i din 
første vanlige 
jobb har du vært 
yrkesaktiv?  

Arbeid Arb14ny_1-
Arb14ny_10 

Betrakter [du 
deg/hun/han seg] 
hovedsakelig som ... 
1.yrkesaktiv 
2.arbeidsledig 
3.pensjonist 
4.arbeidsufør 
5.student eller 
skoleelev 
6.hjemmearbeidend
e 
7.vernepliktig 
8.annet 

Endret i 
2021 

CORE: Nytt 
variabelnavn 
og nye 
svarkategorier
, tilpasset til 
variabel som 
skal leveres. 

Arb14_1-
Arb14_10 

Betrakter du deg 
hovedsakelig 
som... 
1...yrkesaktiv, 
medregnet 
familiearbeid og 
arbeid som 
lærling 
2...selvstendig 
næringsdrivende 
3...arbeidsledig 
4...skoleelev eller 
student 
INKLUDERER 
UBETALT 
ARBEIDSERFARIN
G 
5...alders- eller 
førtidspensjonist 
6...arbeidsufør, 
7...går på 
arbeidsavklarings
penger  
8...vernepliktig, 
eller 
9...hjemmearbeid
ende 
10...annet 

Arbeid 
  

Utgått 
2020 

 
Arb14_Sp_
1-
Arb14_Sp_
10 

Spesifiser annet 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid Arb26ny_l_1-
Arb26ny_l_1
0 

… 

Arb26ny_b_1
-
Arb26ny_b_1
0 

…. 

Arb26ny_l_1-
Arb26ny_l_1
0 

Vi ønsker også å 
kartlegge hva som 
var din/[navn] sin 
hovedaktivitet i fjor.  
Hva var 
[din/hans/hennes] 
hovedaktivitet i 
desember 2020? 
I neste spørsmål kan 
du merke av om 
aktiviteten var den 
samme i hele [2020]. 
1. heltidsansatt  
2.deltidsansatt  
3.selvstendig 
næringsdrivende, 
heltid 
4.selvstendig 
næringsdrivende, 
deltid 
5.arbeidsledig 
6.pensjonist 
7.arbeidsufør 
8.skoleelev, student 
eller ulønnet 
arbeidspraksis 
9.hjemmearbeidend
e 
10.vernepliktig  
11.annet 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn. 
Ny rekkefølge 
i intervjuet fra 
2021, starter 
med 
desember. Før 
startet man 
med januar 
året før. 

Arb2612_1-
Arb2612_1
0 

… 

Arb2602_1-
Arb2602_1
0 

… 

Arb2612_1-
Arb2612_1
0 

For hver måned i 
2019 ber jeg deg 
si hva som var 
din 
hovedaktivitet. 
Hva var din 
hovedaktivitet i 
januar 2019? Var 
du ... I NESTE 
SPØRSMÅL KAN 
DU MERKE AV 
OM AKTIVITETEN 
VAR DEN SAMME 
I HELE 2019. 
1.yrkesaktiv, 
heltid 
MEDREGNET 
FAMILIEARBEID 
OG ARBEID SOM 
LÆRLIG 
2.yrkesaktiv, 
deltid 
MEDREGNET 
FAMILIEARBEID 
OG ARBEID SOM 
LÆRLIG  
3.selvstendig 
næringsdrivende, 
heltid 
4.selvstendig 
næringsdrivende, 
deltid 
5.arbeidsledig 
6.alders- eller 
førtidspensjonist 
7.arbeidsufør 
8.skoleelev, 
student eller går 
på 
arbeidsavklarings
penger 
INKLUDERER 
UBETALT 
ARBEIDSERFARIN
G 
9.hjemmearbeide
nde 
10.annen ikke-
yrkesaktiv 
11.vernepliktig 

Arbeid Arb26ny_1-
Arb26ny_10 

Var hovedaktiviteten 
den samme i hele 
2020 

Endret i 
2021 

Endret 
variabelnavn, 
uendret 
formulering 
på dette 
spørsmålet. 

Arb26_1-
Arb26_10 

Var 
hovedaktiviteten 
den samme i hele 
2019 

Arbeid Arb23a_1-
Arb23a_10 

Går på skole, 
studerer eller er 
lærling 

Endret i 
2021 

CORE. Samme 
variabelnavn 
som tidligere, 

Arb23a_1-
Arb23a_10 

Går på 
skole/studerer 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

noe endret 
formulering.  

Arbeid EDUCLEV_1_
1-
EDUCLEV_1_
10 

Hva slags utdanning 
holder [du/navn] på 
med? 
1.Grunnskoleutdanni
ng 
2. Videregående 
opplæring eller 
folkehøgskole 
3. 
Fagskoleutdanning 
4. Universitets- eller 
høgskoleutdanning 

Ny 2021 CORE. Dette 
har tidligere 
vært hentet 
fra register, 
men 
mangelfullt 
siden 
registerinfo er 
fra oktober/ 
november 
året før, og 
ikke alltid vil 
stemme. Vi 
legger nå om 
til å spørre 
alle som 
studerer /går 
på skole 

  

Arbeid EDUCLEV_2a
_1-
EDUCLEV_2a
_10 

Er dette: 

1.Barneskole 

2.Ungdomsskole 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid EDUCLEV_2b
_1-
EDUCLEV_2b
_10 

Er dette: 
1.Studieforberedend
e  
2.Yrkesfag    
3.Folkehøgskole 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid EDUCLEV_2c
_1-
EDUCLEV_2c
_10 

Er dette: 
1.Utdanning kortere 
enn to år 
2.Utdanning på to år 
eller mer 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid EDUCLEV_2d
_1-
EDUCLEV_2d
_10 

Er dette: 
1.Årsstudium, 
høgskolekandidat, 
bachelor eller 
tilsvarende   
2.Master, 
profesjonsstudium 
eller tilsvarende  
3.Doktorgrad 

Ny 2021 CORE 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Arbeid UtdIntro_1 Nå kommer et 
spørsmål om 
[din/hans/hennes] 
høyeste fullførte 
utdanning. 

Har [du/han/hun] 
tatt utdanningen 
din/sin i Norge? 

Ny 2021 CORE, 
tidligere kun 
hentet fra 
register. Fra 
2021 spør vi 
om høyeste 
fullførte 
utdanning for 
alle som har 
ukjent fullført 
utdanning i 
registeret. Vi 
må også 
spørre for 
husholdnings
medlemmer 
som legges til. 
Disse får først 
spørsmål om 
de har tatt 
utdanningen 
sin i Norge. 
Hvis svaret er 
ja, forventer vi 
at det kan 
hentes fra 
register, og 
spørsmål om 
type 
utdanning 
utgår. Vi spør 
ikke for 
personer 
under 19 år, 
men 
imputerer til 
grunnskole/un
gdomsskole. 

  

Arbeid UTD1_1-
UTD1_10 

Hva er 
[din/hans/hennes] 
høyeste fullførte 
utdanning ? 
1.Grunnskoleutdanni
ng 
2. Videregående 
utdanning 
3. Utdanning på nivå 
mellom 
videregående og 
høyere utdanning 
4. Høyere utdanning 
5. Ingen utdanning 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid UTD2_1-
UTD2-10 

Er dette:  
Barneskole 
Ungdomsskole, 9 
eller 10-årig 
grunnskole 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid UTD3_1-
UTD3_10 

Er dette:  Ny 2021 CORE 
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2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

1. høyere utdanning 
av mindre enn to års 
varighet  
2. høyere utdanning 
av to års varighet 
3. bachelor eller 
cand. mag. (tre til 
fire års varighet) 
4. master eller 
hovedfag (fem til 
seks års varighet) 
5. Doktorgrad 

Arbeid UTD4_1-
UTD4_10 

Er dette:  
1.Allmennfag/studief
orberedende 
utdanning 
2. Utdanning som gir 
yrkeskompetanse 
(for eksempel 
fagbrev) 

Ny 2021 CORE 
  

Arbeid 
  

Utgått i 
2021 

Ikke 
nødvendig for 
SILC-levering 

Arb23b_1-
Arb23b_10 

Går på 
skole/studerer 
minst 10 timer 

Husholdnings-
intervju Bolig 

SvarBolig Nå kommer noen 
spørsmål om bolig 
og boligøkonomi. 
Disse spørsmålene 
er det best at den 
som eier eller leier 
boligen svarer på. 

Dersom en annen 
enn IO skal svare på 
disse spørsmålene, 
er det greiest om du 
foreløpig hopper 
over disse 
spørsmålene. 

Skal spørsmålene 
besvares nå? 

    

Husholdnings-
intervju Bolig 

Frafbolig Oppgi grunnen til 
frafallet. 

    

Husholdnings-
intervju Bolig 

HvemSvarBo
li 

Hvem svarer på 
spørsmålene om 
boligen? 

  
HvemSvar
Bolig 

Hvem svarer på 
spørsmål om 
boligen? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

SamBol Bor [du/IOs navn] i 
samme bolig som 
ved forrige intervju, 
den [dato], eller har 
[du/han/hun] flyttet 
til ny bolig? 
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Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju Bolig 

SamBol1 Siden [du/navn] bor i 
samme bolig som 
sist, har vi bare ett 
spørsmål om 
eventuelle 
endringer. 

Stemmer det at 
[du/dere]  bor i 
^Boligtype med 
[Bol1 fra siste 
intervju] rom og 
[eierforhold sist] 
boligen?  

Vi regner ikke med 
kjøkken, bad, entre, 
vaskerom eller 
boder. 

Endret i 
2021 

Endret 
formulering 
og 
alternativer. 
Forsøk på å 
effektivisere 
bruk av 
informasjon 
fra forrige 
intervju. Tatt 
inn 
eierforhold 
her og 
droppet eget 
spørsmål om 
dette (EndrEie 
i 2020). 
Sambol1 var 
nytt i 2020 og 
erstattet 
separate 
spørsmål om 
boligtype 
(sambol2), og 
størrelsen på 
boligen 
stemte (bol1a, 
bol19b) fra 
tidligere år. 

Sambol1 Siden du bor i 
samme bolig som 
sist, vil vi bare 
stille ett spørsmål 
om eventuelle 
endringer. 

Stemmer det at 
du bor i 
^Boligtype, og at 
[du/dere] 
disponerer [Bol1 
fra siste intervju] 
rom? VI REGNER 
IKKE MED 
KJØKKEN, BAD, 
ENTRE, 
VASKEROM ELLER 
SMÅ ROM UNDER 
6 
KVADRATMETER. 

 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Hus_ny Da går vi over til 
noen spørsmål om 
boligen [du/dere] 
bor i nå. 
Hva slags hustype 
bor [du/dere] i? 
1.Enebolig 
2.Rekkehus eller 
tomannsbolig 
3.Tre- eller 
firemannsbolig 
4.Leilighet i blokk, 
bygård eller annet 
hus med mange 
boliger 
5.Bor i båt, 
campingvogn eller 
bil 

Endret i 
2021 

Nytt 
variabelnavn 
og endrede 
alternativer. 
Ikke lenger 
forsøk på å 
skille ut 
næringsbygg. 

Hus Da går vi over til 
en del spørsmål 
om boligen du 
bor i nå. 
Hva slags 
hustype bor 
[du/dere] i? 
1. Frittliggende 
hus 
2. Rekke- eller 
kjedehus 
3. To-, tre-, eller 
firemannsbolig 
4. Leilighet i 
boligblokk, 
bygård eller 
annet stort hus 
med mange 
boliger 
5. Kombinert 
bolig- og 
næringsbygg 
6. BOR I BÅT, 
CAMPINGVOGN 
ELLER BIL 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Endret i 2020 
fra «Hva slags 
frittliggende 
hus?  
1.Våningshus 
på gård eller 
småbruk 

Hus1 Er dette 
våningshus på 
gård eller 
småbruk? JA/NEI 
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Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

2.Frittliggende 
enebolig 
3.Hus som er 
bygd som 
enebolig, men 
med ekstra 
bolig innredet 
i kjeller, på loft 
el. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2020 

 Hus2 Hva slags rekke- 
eller kjedehus? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Hus3 Type to-, tre- eller 
firemannsbolig 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

 Hus4 Hva slags stort 
hus 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Hus5 Type kombinert 
bygg 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

 Hus5sp Spesifisering av 
type kombinert 
bygg 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Hus6 Er det færre eller 
flere enn 10 
leiligheter i huset 
dudere bor i? 

  
Hus6 Antall leiligheter i 

huset 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Bol1 Hvor mange rom er 
det i boligen?  

Ta ikke med kjøkken, 
bad, gang, 
vaskerom, boder 
eller rom 
[du/husholdningen] 
ikke disponerer. 
Kjøkken regnes med 
hvis det også er 
oppholdsrom. 

Endret i 
2021 

Endret tekst, 
samme 
variabelnavn. 
Forenklet 
språk, endret 
beskrivelse av 
hvilke rom 
som skal 
inkluderes.  

Bol1 Hvor mange rom 
disponerer 
[du/husholdninge
n din] til eget 
bruk? Ta ikke 
med kjøkken, 
bad, entre, 
vaskerom eller 
små rom under 6 
kvadratmeter. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurderes som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol1b  

 

Til nye + Hvis 
SamBol = 2 eller 
SamBol2 = Nei, 
eller Bol1a <> 1: 

Bol1b  

Er kjøkkenet et 
avgrenset rom 
med egen 
spiseplass?  

JA 

NEI (Inkluderer 
åpen 
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Spørsmål 2020 

kjøkkenløsning 
og kjøkken uten 
spiseplass) 

 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Bo19 Omtrent hvor mange 
kvadratmeter er 
boligen? Oppgi areal 
for primærrom 

Endret i 
2021 

Endret tekst, 
samme 
variabelnavn. 
Forsøk på 
forenkling. 
Primærrom er 
det som 
vanligvis 
oppgis i 
boligannonser 
og det man 
vanligvis 
tenker på som 
boligens areal. 

BO19 Omtrent hvor 
mange 
kvadratmeter er 
boligen? Vi tenker 
her på det totale 
arealet innenfor 
ytterveggene. I 
kjeller og loft skal 
bare 
beboelsesrom 
regnes med. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol3 Boligen har 
badekar/dusj 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol4 Leier ut rom med 
felles inngang 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol4b Disponerer 
leietakeren eget 
WC? Dersom flere 
leietakere deler 
WC, men dette er 
et annet WC enn 
husholdningen 
bruker, 
registreres det 
som Disponerer 
eget. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 

 Bol4c Disponerer 
leietakeren eget 
bad? Dersom 
flere leietakere 
deler bad, men 
dette er et annet 
bad enn 
husholdningen 
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Spørsmål 2020 

bolig-
bolk SILC 

bruker, 
registreres det 
som Disponerer 
eget. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol4d Hvor mye får 
[du/dere] i leie 
per måned for 
rommet/rommen
e? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol5 Leier [du/dere] 
for tiden ut hybel 
eller leilighet med 
egen inngang, 
men i samme 
bolig som 
[du/dere] bor? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol5b Hvor mye får 
dere i leie for 
hybelen eller 
leiligheten per 
måned? HVIS 
FLERE HYBLER 
ELLER 
LEILIGHETER VIL 
VI HA OPPGITT 
DEN TOTALE 
SUMMEN. 

OPPGI BELØPET I 
HELE KRONER. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol6a Problemer med 
råte 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol6b Problemer med 
fukt 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol6c Problemer med 
lys 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 

 Bol6d Problemer med 
støy fra naboer 
eller annen støy 
utefra, f.eks. fra 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

bolig-
bolk SILC 

trafikk, industri 
eller anlegg? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol6e Har du/dere 
problemer med 
støv, lukt eller 
annen 
forurensning i 
området rundt 
boligen på grunn 
av trafikk, 
industri eller 
bedrifter? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bol6f Problemer med 
kriminalitet og 
vold 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Eier1 Eier eller leier 
du/dere boligen? 
1. Eier (selv- / 
andelseier) 
2. Leier eller 
disponerer på annen 
måte 

Ny 2021 Erstatter eie   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Eier2 Eier [du/dere] som 
selveier eller 
gjennom borettslag? 
1. Selveier 
2. Gjennom 
borettslag, 
boligaksjeselskap e.l. 

 Ny 2021 Erstatter eie   

 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Delt opp i to 
spørsmål i 
2021 (eier1 og 
eier2) 

Eie Eier [du/dere] 
boligen som 
selveier, gjennom 
borettslag eller 
boligaksjeselskap, 
eller leier eller 
disponerer 
[du/dere] boligen 
på annen måte? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Tatt inn i 
sambol1 

EndrEie 

 

I det forrige 
intervjuet fikk vi 
opplyst at 
[du/husholdninge
n] [eierforhold 
sist] boligen. 
Gjelder det 
fortsatt? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Kandidat til 
nasjonal 
boligbolk 

Leie Leier [du/dere] ...  
1.... som vanlig 
leieboer   
2. 
3.... tjenestebolig, 
personalbolig, 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

vaktmesterbolig 
o.l. 
4.... trygdebolig, 
omsorgsbolig, 
aldersbolig  
5.... kårbolig 
6.... på framleie, 
eller  
7.... låner 
[du/dere] 
boligen?  
8.... ANNET 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bo_hybl Bor ^dudere i 
hybel i hybelbygg 
eller i hybel uten 
egen inngang? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Ikke i 
2021, 
inngår 
som 
valgfri 
variabel i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 Bo_hybl_2 Disponerer 
^dudere eget WC, 
eller deler 
^dudere med 
andre 
husholdninger? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 BO_kontr Har du/dere en 
leiekontrakt eller 
leieavtale? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Aar_eie Årstall overtok 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Aar_inn Årstall flyttet inn 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Aar_innA IO har alltid bodd 
her 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Aar_leie Hvilket år skrev 
^dudere 
leiekontrakt for 
boligen? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol10a Hvis Eie = 1   
Bo10a 
Har [du/dere] 
kjøpt, bygget eller 
overtatt boligen 
som arv, gave 
eller ved bytte? 
1.KJØPT BRUKT 
BOLIG 
2.BYGD SELV 
ELLER KJØPT 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

NYOPPFØRT 
BOLIG 
3.ARV, ODEL 
4.GAVE 
5.BYTTE 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bol10b Hvis Eie = 2 eller 
Leie = 2 
Bo10b 
Har [du/dere] 
kjøpt boligen eller 
overtatt den som 
arv, gave eller 
ved bytte? 
1.KJØPT 
2.ARV, ODEL 
3.GAVE 
4.BYTTE 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått  

2020 

Vurdert som 
evt. kandidat 
til nasjonal 
boligbolk 

Bo12 Hvis Eie = 1 eller 
2  
*Bo12 
Hvor mye betalte 
[du/dere] for 
boligen? Ta med 
eventuelle 
overtagelser av 
lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

EndrLaan Har [du/dere] 
fortsatt boliglån eller 
andre lån med 
sikkerhet i boligen?  

Ta med alle lån med 
sikkerhet i boligen 
du bor i, selv om det 
er brukt til andre 
formål.  

[Hvis Eier2=2: Ta ikke 
med fellesgjeld] 

Endret 
2021 

Endret 
formulering i 
2021, kun til 
dem som 
hadde 
boliglån 
forrige 
intervju. De 
som ikke 
hadde lån får 
Laan1a. Det 
refereres 
heller ikke 
lenger til 
antall boliglån 
sist, kun totalt 
lånebeløp. 
Spørsmålet 
var nytt i 
2020, før 
dette har man 
ikke brukt 
informasjon 
om beløp for 
boliglån fra 
forrige 
intervju 

EndrLaan I forrige intervju 
fikk vi opplyst at 
[du/dere] [ikke 
har boliglån eller 
andre lån/har x 
ant boliglån eller 
andre lån] med 
sikkerhet i 
boligen. Stemmer 
dette fremdeles? 
GJELDER 
BOLIGEN IO BOR 
I, OG ALLE LÅN 
MED SIKKERHET I 
BOLIGEN, SELV 
OM DET ER 
BRUKT TIL ANDRE 
FORMÅL. 
ANDELS/AKSJEEIE
RE OPPGIR IKKE 
FELLESGJELD 
HER. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Laan1a Har [du/dere] 
boliglån eller annet 
lån med sikkerhet i 
boligen nå?  

Ta med alle lån med 
sikkerhet i boligen 

Justert 
2021 

Endret 
formulering/g
rønn tekst 

Laan1a Har [du/dere] 
boliglån eller 
annet lån med 
sikkerhet i 
boligen nå? 
GJELDER 
BOLIGEN IO BOR 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

du bor i, selv om det 
er brukt til andre 
formål.  

[Hvis Eier2=2: Ta ikke 
med fellesgjeld]  

I, OG ALLE LÅN 
MED SIKKERHET I 
BOLIGEN, SELV 
OM DET ER 
BRUKT TIL ANDRE 
FORMÅL. 
ANDELS/AKSJEEIE
RE OPPGIR IKKE 
FELLESGJELD 
HER. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Laan22 Tekst for nye eiere:   

Hvor mye gjenstår av 
lånet?   

Ta med alle lån med 
sikkerhet i boligen 
du bor i, selv om det 
er brukt til andre 
formål. 

Tekst for ikke-
flyttere panel IO: 

I fjor fikk vi opplyst 
at det da gjenstod 
[Laan2 fra forrige 
intervju] av lånet. 
Hvor mye gjenstår 
nå?  

Ta med alle lån med 
sikkerhet i boligen 
du bor i, selv om det 
er brukt til andre 
formål.  

[Hvis Eier2=2: Ta ikke 
med fellesgjeld] 

Endret 
2021 

F.o.m. 2021 
kartlegger vi 
kun samlet 
boliglån, ikke 
inntil tre ulike 
lån som 
tidligere. 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

F.o.m. 2021 
kartlegger vi 
kun samlet 
boliglån, ikke 
inntil tre ulike 
lån som 
tidligere 

Laan1b Hvor mange slike 
lån har ^dudere? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Erstattet med 
laan22 

Laan2_ Innledningstekst 
for alle spørsmål 
hvis Laan1b > 1 

Vi starter med 
det største lånet/ 

Vi fortsetter med 
det nest største 
lånet/ 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Vi avslutter med 
det tredje største 
lånet Hvor mye 
gjenstår av første 
lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Laan2_2 Hvor mye 
gjenstår av andre 
lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Laan2_3 Hvor mye 
gjenstår av tredje 
lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

EndrLUtg I fjor fikk vi opplyst 
at dere samlet 
betalte [beløp fra 
LUtg2 forrige 
intervju] i renter og 
avdrag for dette 
lånet per måned . 
Stemmer dette 
fremdeles? 

Endret 
2021 

Erstatter 
endrLutg_, 
endrlutg_2 og 
endrlutg_3, 
som dekket 
lån nr1, 2 og 
3. Disse var 
nye i 2020. 

Endrlutg I forrige intervju 
fikk vi opplyst at 
dere betalte 
[beløp fra LUtg2 
forrige intervju] i 
renter og avdrag 
for dette lånet 
per [LUtg1 forrige 
intervju]. 
Stemmer dette 
fremdeles? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

LUtg2ny Hvor mye betaler 
[du/dere] samlet i 
renter og avdrag for 
dette lånet pr. 
måned?  

Dersom ikke io vet 
nøyaktig beløp, be 
om et anslag 

Ny 2021 Nytt 
variabelnavn, 
justert tekst 
(kun per 
måned). 
Erstatter 
Lutg2_, 
Lutg2_2 og 
Lutg2_3 som 
refererte til 1., 
2., og 3. lån. 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Fra 2021 spør 
man ikke 
lenger om IO 
vil oppgi 
avdrag og 
renter per 
måned, 
kvartal eller 
år. De får kun 
anledning til å 
oppgi per 
måned. 

LUtg1_ Vi ønsker å vite 
hvor mye 
[du/dere] betaler 
i renter og avdrag 
for dette lånet. Er 
det lettest for deg 
å oppgi svaret pr. 
måned, pr. 
kvartal eller pr. 
år? 

1.PR. MÅNED  
2.PR. KVARTAL  
3.PR. ÅR 
4.BETALER IKKE 
PÅ LÅNET 
FORELØPIG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Se Lutg1_ LUtg1_2 Vi ønsker å vite 
hvor mye 
[du/dere] betaler 
i renter og avdrag 
for dette lånet. Er 
det lettest for deg 



Notater 2021/45 Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 

 

80 

Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

å oppgi svaret pr. 
måned, pr. 
kvartal eller pr. 
år? 

(2. lån) 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Se Lutg1_ LUtg1_3 Vi ønsker å vite 
hvor mye 
[du/dere] betaler 
i renter og avdrag 
for dette lånet. Er 
det lettest for deg 
å oppgi svaret pr. 
måned, pr. 
kvartal eller pr. 
år? 

(3. lån) 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Erstattet av 
LUtg2ny 

LUtg2_ Hvor mye renter 
og avdrag betaler 
[du/dere] for 
dette lånet pr. 
^LUtg1? REGN 
IKKE MED 
NEDBETALING AV 
FELLESGJELD 
GJENNOM 
HUSLEIE/FELLESK
OSTNADER. 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
ANSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Erstattet av 
LUtg2ny 

LUtg2_2 Hvor mye renter 
og avdrag betaler 
[du/dere] for 
dette lånet pr. 
^LUtg1? REGN 
IKKE MED 
NEDBETALING AV 
FELLESGJELD 
GJENNOM 
HUSLEIE/FELLESK
OSTNADER. 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
ANSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Erstattet av 
LUtg2ny 

LUtg2_3 Hvor mye renter 
og avdrag betaler 
[du/dere] for 
dette lånet pr. 
^LUtg1? REGN 
IKKE MED 
NEDBETALING AV 
FELLESGJELD 
GJENNOM 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

HUSLEIE/FELLESK
OSTNADER. 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
ANSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Fra 2021 spør 
vi ikke lenger 
om størrelsen 
på beløpet 
som betales i 
renter på 
boliglån. 
Svært høy 
andel vet ikke 
tidligere år. 

LRent1_ Hvor mye av 
dette er renter? 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
OVERSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Jf. 
LRent1_/Laan
1b 

LRent1_2 Hvor mye av 
dette er renter? 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
OVERSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Jf. 
LRent1_/Laan
1b 

LRent1_3 Hvor mye av 
dette er renter? 
DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
OVERSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Avdragfri Betaler [du/dere] 
avdrag på lånet? 

JA, men vet ikke 
beløp 

NEI, avdragsfritt 

 Ny 2021 Stilles hvis IO 
ikke vet 
samlet beløp 
for renter og 
avdrag i 
Lutg2ny, 
brukes til 
imputering av 
beløp 

 
 

Husholdnings-
intervju Bolig 

LRent8 Hva er rentesatsen 
for boliglånet nå? 
Oppgi i prosent. 
Oppgi NOMINELL 
RENTE, IKKE 
EFFEKTIV. Gi et 
gjennomsnitt 
dersom husdudere 
har flere lån med 
ulik rente. 

Ny 2021 Erstatter 
LRent8_, 
LRent8_2 og 
LRent8_3 som 
ble stilt per 
lån t.o.m. 
2020 

 
 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 

Erstattet av 
LRent8 

LRent8_ Hvis LRent1 = ”vet 
ikke” 

LRent8 



Notater 2021/45 Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 

 

82 

Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Hva er 
rentesatsen for 
dette lånet nå? 
NOMINELL 
RENTE, IKKE DEN 
EFFEKTIVE. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 

Erstattet av 
LRent8 

LRent8_2 Hvis LRent1 = ”vet 
ikke” 

LRent8 

Hva er 
rentesatsen for 
dette lånet nå? 
NOMINELL 
RENTE, IKKE DEN 
EFFEKTIVE. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 

Erstattet av 
LRent8 

LRent8_3 Hvis LRent1 = ”vet 
ikke” 

LRent8 

Hva er 
rentesatsen for 
dette lånet nå? 
NOMINELL 
RENTE, IKKE DEN 
EFFEKTIVE. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie1a Hvis eier2 =2 
(andelseier) 

Betaler du/dere 
fortsatt [Husleie4 fra 
sist] kroner per 
måned i husleie eller 
fellesutgifter? 

 

Hvis eier1 =2 (leier):  

Betaler du/dere 
fortsatt [Husleie4 fra 
sist] kroner per 
måned i husleie? 

Justert 
tekst 
2021 

  
Ved forrige 
intervju ble det 
oppgitt at 
[du/dere] betalte 
[Husleie4 fra sist] 
kroner per 
[Husleie3 fra sist] 
i husleie eller 
fellesutgifter. 

Stemmer dette 
fremdeles, eller 
er husleien 
endret? UTGIFTER 
TIL OPPVARMING 
OG ELEKTRISITET 
ER IKKE MED. 
RENTER OG 
AVDRAG PÅ 
PRIVATE 
BOLIGLÅN ER 
IKKE MED. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie1 Hvis eier2 =2 
(andelseier):   

Justert 
tekst 
2021 

 
Husleie1 Betaler [du/dere] 

husleie eller 
fellesutgifter? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Betaler [du/dere] 
fellesutgifter eller 
husleie?   

Hvis eier1 =2 
(leier/låner):   

Betaler [du/dere] 
husleie? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie1b Hvis Eier1=2 og 
Husleie1=2 (Ikke-
eiere som ikke 
betaler husleie): 

Har [du/dere] betalt 
for å leie bolig i løpet 
av de siste 12 
månedene? 

Ny 2021 Lagt til i 2021 
for å brukes 
som filter til 
prob1 (om 
man har hatt 
problemer 
med å betale 
husleie siste 
år.) for å 
fange opp 
dem som har 
betalt husleie 
siste 12 
måneder, 
men som ikke 
gjør det på 
intervjutidspu
nktet. 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie2 Betaler [du/dere] 
vanlig markedsleie? 

  
Husleie2 Betaler [du/dere] 

vanlig 
markedsleie? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie2b Har du redusert leie 
fordi du leier av … 
1.kommunen, eller 
får dekket husleie av 
det offentlige 
2.arbeidsgiver, 
3.venner eller 
familie, 
4.eller, av andre 
grunner? 

Endret i 
2021 

Justert 
formulering 

Husleie2b Har du redusert 
leie på grunn av 
at du leier av … 
1. det offentlige 
eller får støtte fra 
det offentlige til 
husleien, 
2. arbeidsgiver, 
3. venner eller 
familie, 
4.eller, av andre 
grunner? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

husleie4 Hvis eier2=2 
(andelseier):   

Hvor mye betaler 
[du/dere] i 
fellesutgifter eller 
husleie pr. måned?     

Hvis eier1=2 
(leier/låner):   

Hvor mye betaler 
[du/dere] i husleie 
pr. måned?   

Endret i 
2021 

Justert 
formulering 

Husleie4 Hvor mye betaler 
[du/dere] i 
husleie eller 
fellesutgifter, 
inkludert evt. 
garasje, felles 
vaskekjeller o.l. 
pr. måned? 
Utgifter til 
oppvarming og 
elektrisitet tas 
ikke med hvis 
mulig. Renter og 
avdrag på private 
boliglån tas heller 
ikke med. 
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Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Dersom ikke io vet 
nøyaktig beløp, be 
om et anslag 

DERSOM IKKE IO 
VET NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
OVERSLAG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie5 Er elektrisitet 
inkludert i husleien? 

Justert 
2021 

Endret 
formulering 

Husleie5 Omfatter beløpet 
også... ... 
elektrisitet?. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Husleie5b Betaler husdudere 
for elektrisitet? 

Ny 2021 Til alle som 
ikke betaler 
husleie 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Husleie6 Omfatter beløpet 
også ... ... annen 
oppvarming? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Husleie7 Omfatter beløpet 
også ... ... 
varmtvann?
  

Husholdnings-
intervju Bolig 

Elutg1 Hvor store utgifter 
har 
duhusholdningen 
hatt til elektrisitet 
siste måned? Oppgi 
strøm og nettleie 
samlet. 

Endret i 
2021 

Endret i 2021. 
Kun mulig å 
oppgi for siste 
måned. 
Forbruk og 
pris varierer 
så mye at det 
er vanskelig å 
oppgi et 
snittbeløp per 
måned. Skal 
heller brukes 
til imputering 
for 
strømutgifter 
per år.  

 Annet spørsmål 
hadde samme 
navn i 2020 (se 
under) 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått i 
2021 

 ElUtg1 Vi ønsker å vite 
hvor mye 
^dudere betaler 
for elektrisitet og 
fast eller flytende 
brensel.@/ Er det 
lettest for deg å 
oppgi 
svaret...@/@/ 
Dersom IO har 
noe dekket 
gjennom 
husleien, regn 
bare med de 
fodtdato: = 
Personens 
fødselsdato 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Erstattes i 
2021 av nye 
elutg1, som 
spør om 
strømutgifter 
siste måned 

ElUtg2 Hvor mye betaler 
[du/dere] for 
strøm og fast 
eller flytende 
brensel pr. 
^ElUtg1 DERSOM 
IKKE IO VET 
NØYAKTIG 
BELØP, BE OM ET 
OVERSLAG 

DERSOM IO HAR 
NOE DEKKET 
GJENNOM 
HUSLEIEN, REGN 
BARE MED DET 
SOM KOMMER I 
TILLEGG 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Kuttet fordi 
antar at 
strømutgifter 
varierer 
såpass mye at 
det er lite å 
hente på 
dette. Var ny i 
2020. 

Endrelutg Til ikke-flyttere 
panel IO hvis 
SamBol = 1: 

EndrElUtg 

Ved forrige 
intervju ble det 
oppgitt at 
[du/dere] betaler 
[ElUtg2] kroner 
pr. [ElUtg1] for 
strøm og fast 
eller flytende 
brensel. Stemmer 
dette fremdeles, 
eller har utgiftene 
endret seg? 

1.STEMMER 
FREMDELE
  

2.UTGIFTENE ER 
ENDRET-> ElUtg1 

Husholdnings-
intervju Bolig 

FUtg1b Betaler du/dere 
fortsatt [Futg3 fra 
sist] kroner per 
[Futg2 fra sist] i 
[fellesutgifter]? 

Justert 
tekst 

Formulering 
justert i 2021. 

Futg1b Ved siste intervju 
ble det oppgitt at 
[du/dere] betaler 
[FUtg3] kroner pr. 
[FUtg2] i 
fellesutgifter. 
Stemmer dette 
fremdeles, eller 
har 
fellesutgiftene 
endret seg? 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju Bolig 

FUtg1 Har [du/dere] 
fellesutgifter? 

Uendret  FUtg1 Har [du/dere] 
fellesutgifter? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

FUtg2 Betaler [du/dere] 
fellesutgifter ... 

1. pr. måned  
2. pr. kvartal  
3. pr. år 

Uendret  FUtg2 Betaler [du/dere] 
fellesutgifter ... 

1. pr. måned  
2. pr. kvartal  
3. pr. år 

Husholdnings-
intervju Bolig 

FUtg3 Hvor mye betaler 
[du/dere] pr. 
^FUtg2? 

Uendret  FUtg3 Hvor mye betaler 
[du/dere] pr. 
^FUtg2? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Futg4 Inkluderer 
fellesutgiftene 
boligforsikring?  

Ta ikke med 
innboforsikring 

Justert 
tekst 
2021 

 Futg4 Inkluderer 
fellesutgiftene 
boligforsikring? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

EndrAvg1 Betaler [du/dere] 
fremdeles [Avg1] 
kroner per år for 
boligforsikring?  

Ta ikke med 
innboforsikring 

1.JA, STEMMER 
FREMDELES -> 
Avg2_ny 

2.NEI, UTGIFTENE ER 
ENDRET -> Avg1 

Uendret Var ny i 2020. 
 

Ved forrige 
intervju ble det 
oppgitt at 
[du/dere] betaler 
[Avg1] kroner per 
år for 
boligforsikring. 
Stemmer dette 
fremdeles, eller 
har utgiftene 
endret seg? 
INNBOFORSIKRIN
G REGNES IKKE 
MED. REGN KUN 
MED FORSIKRING 
SOM DEKKER 
DEN BOLIGEN 
IO/HUSHOLDNIN
GEN BOR I. 

1. JA, STEMMER 
FREMDELES
 -> 
EndrAvg2 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

2. NEI, 
UTGIFTENE ER 
ENDRET -> Avg1 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Avg1 Hvis ny og Eier2 = 1 
(selveier) og Futg4 = 
nei (boligforsikring 
ikke dekket av 
fellesutgifter) eller 
FUtg1=2 ( har ikke 
fellesutgifter),  

eller hvis selveier har 
endrede 
forsikringsutgifter 
(EndrAvg1 = 2): 

Avg1 Hvor mye 
betaler [du/dere] 
hvert år for 
boligforsikring?  

Ta ikke med 
innboforsikring 

Justert i 
2021 

Kuttet noe av 
grønn tekst. 
Filter justert. 
Denne 
fungerte ikke 
etter planen i 
2020, da det 
var noen som 
ikke fikk 
verken denne 
eller 
EndrAvg1. 

Avg1 Hvis ny og Eie = 1 
(selveier) og Futg4 
≠ Ja= nei,  

eller hvis flyttere 
(Sambol = 2) eller  

ikke-flyttere som 
har endrede 
utgifter (EndrAvg1 
= 2): 

Avg1  

Hvor mye betaler 
[du/dere] hvert år 
for 
boligforsikring? 
Innboforsikring 
regnes ikke med. 
REGN KUN MED 
FORSIKRINGSPRE
MIE SOM DEKKER 
DEN BOLIGEN 
IO/HUSHOLDNIN
GEN BOR I 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått i 
2020 

 Avg1a Inkluderer 
beløpet i forrige 
spørsmål annen 
forsikring enn 
boligforsikring? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Avg1b Omfatter 
forsikringen også 
driftsbygning 
eller 
bedriftslokale? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

Var ny i 2020, 
men kuttet i 
2021 fordi 
spørsmål om 
eiendomsskat
t og 
kommunale 
avgifter deles i 
to spørsmål. 

EndrAvg2 Til ikke-flyttere 
panel IO hvis 
SamBol = 1 og Eie 
= 1 (selveier): 

EndrAvg2 

Ved forrige 
intervju ble det 
oppgitt at 
[du/dere] betaler 
[Avg2] kroner per 
år i kommunale 
avgifter og evt. 
eiendomsskatt. 
Stemmer dette 
fremdeles, eller 
har utgiftene 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

endret seg? 
KOMMUNALE 
AVGIFTER 
INKLUDERER 
VANN, KLOAKK, 
RENOVASJON OG 
FEIING. 

1.STEMMER 
FREMDELES -> 
Avg3a 

2.UTGIFTENE ER 
ENDRET-> Avg2 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  Utgått 
2021 

 Avg2 Hvor mye betaler 
[du/dere] i 
kommunale 
avgifter og evt. 
eiendomsskatt 
per år [i tillegg til 
fellesutgifter]? 
KOMMUNALE 
AVGIFTER 
INKLUDERER 
VANN, KLOAKK, 
RENOVASJON OG 
FEIING. TAST 0 
HVIS 
KOMMUNALE 
AVGIFTER ER 
INKLUDERT I 
FELLESUTGIFTER. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Avg2_ny Avg2_ny   

Hvor mye betaler 
[du/dere] i 
kommunale avgifter 
per år?  

Kommunale avgifter 
inkluderer vann, 
kloakk, renovasjon 
og feiing.  

Tast 0 hvis 
kommunale avgifter 
er inkludert i 
fellesutgifter. 

Ny 2021 Erstatter avg2. 
Eiendomsskat
t er skilt fra 
kommunale 
avgifter. 
Tilbakemeldin
ger på at dette 
ikke fungerer 
optimalt. 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

ESkatt1 Betaler du/dere 
eiendomsskatt for 
boligen? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

ESkatt2 Hvor mye betaler 
husdudere i 
eiendomsskatt per 
år? 

Ny 2021 Erstatter avg2. 
Eiendomsskat
t er skilt fra 
kommunale 
avgifter. 
Tilbakemeldin
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

ger på at dette 
ikke fungerer 
optimalt. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Avg3a Har husdudere i 
løpet av de siste 12 
månedene hatt 
utgifter til 
vedlikehold eller 
reparasjon av 
boligen? Ta ikke med 
utgifter til nybygg, 
tilbygg eller andre 
utbedringer av 
boligens standard. 
Avg3atxt 

Endret i 
2021 

Samme 
variabelnavn, 
men endret 
tekst og 
spesifisering 
for å treffe 
SILC-variabel 
bedre 

Avg3a Har hatt utgifter 
til oppussing 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Avg3b Hvor store utgifter 
hadde husdudere til 
materialer, frakt og 
arbeidskostnader de 
siste 12 månedene? 

Uendret Samme 
variabelnavn, 
uendret tekst 

Avg3b Årlige utgifter til 
vedlikehold og 
reparasjon 

Husholdnings-
intervju Bolig 

AndLaan3 Nå kommer det 
noen flere spørsmål 
om økonomi. Har 
husdudere 
kredittkortgjeld eller 
utestående gjeld på 
avbetalingskjøp? 

Ny 2021 Tatt inn for å 
fange opp 
betalingsprobl
emer bedre 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

AndLaan1 Har husdudere noen 
andre andlaantxt 
F.eks. studielån, 
billån, lån fra 
privatpersoner eller 
forbrukslån. 

Uendret 
 

AndLaan1 ^Andlaan1txt 
Inkluderer f.eks. 
studielån, lån fra 
privatpersoner og 
smålån, brukt 
kreditt som ikke 
er betalt, og 
avbetalingskjøp. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

AndLaan2 andlaan2txt 
økonomien 
dinderes? Vil du si at 
de er ... 

Uendret 
 

AndLaan2 Tyngende utgifter 
på andre lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob1 Har det de siste 12 
månedene hendt at 
husdudere ikke har 
klart å betale 
husleiefellesutg ved 
forfall? 

Uendret 
 

Prob1 Problemer med å 
betale husleie 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob1b Hvor mange ganger 
har dette skjedd? 

Uendret 
 

Prob1b Hvor mange 
ganger har dette 
skjedd? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob2 Har det de siste 12 
månedene hendt at 
husdudere ikke har 
klart å betale utgifter 

Uendret 
 

Prob2 Problemer med å 
betale utgifter til 
boliglån 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

til boliglån ved 
forfall? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob2b Hvor mange ganger 
har dette skjedd? 

Uendret 
 

Prob2b Hvor mange 
ganger har dette 
skjedd? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob4c Har det de siste 12 
månedene hendt at 
husdudere ikke har 
klart å betale 
regninger for 
kredittkort eller 
avbetalingskjøp ved 
forfall? 

Ny 2021 Ikke ny 
variabel fra 
Eurostat, men 
endret for 
bedre å treffe 
variabelspesifi
kasjon fra EU 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob4d Hvor mange ganger 
har dette skjedd? 

Ny 2021 Ikke ny 
variabel fra 
Eurostat, men 
endret for 
bedre å treffe 
variabelspesifi
kasjon fra EU 

  

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob4 Har det de siste 12 
månedene hendt at 
husdudere ikke har 
klart å betale 
regninger for andre 
lån ved forfall? F.eks 
studielån, billån, lån 
fra privatpersoner 
eller forbrukslån. 

Uendret 
 

Prob4 Problemer med å 
betale regninger 
for andre lån, 
herunder 
avbetalingslån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob4b Hvor mange ganger 
har dette skjedd? 

Uendret 
 

Prob4b Hvor mange 
ganger har dette 
skjedd? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob3 Har det de siste 12 
månedene hendt at 
husdudere ikke har 
klart å betale 
strømregninger 
prob3txt ved forfall? 

Uendret 
 

Prob3 Problemer med å 
betale regninger 
for elektrisitet og 
kommunale 
avgifter 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Prob3b Hvor mange ganger 
har dette skjedd? 

  
Prob3b Hvor mange 

ganger har dette 
skjedd? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

End3b Har 
duhusholdningen 
mulighet til å klare 
en uforutsett utgift 
på end3butgift 
kroner i løpet av en 
måned, uten å måtte 
ta opp ekstra lån, 
selge eiendeler eller 

Uendret 
 

End3b Kan klare 
uforutsett utgift 
på 18 000 kr 
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Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

motta hjelp fra 
andre? 

Husholdnings-
intervju Bolig 

End1 End1txt Hvor lett 
eller vanskelig er det 
for degdere å få 
endene til å møtes 
med denne 
inntekten? Er det ... 

Uendret 
 

End1 Vanskelig å få 
endene til å 
møtes 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Innt1 Har inntektene 
innt1txt økt, sunket 
eller vært omtrent 
uendret de siste 12 
månedene? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Innt2 Hva er den viktigste 
grunnen til at 
inntektene har økt? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Innt3 Hva er den viktigste 
grunnen til at 
inntektene har 
sunket? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Innt3b Var endringen i 
innt3btxt inntekt en 
konsekvens av 
korona-situasjonen? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Innt4 Forventer du at 
innt4txt de neste 12 
månedene vil øke, 
synke eller forbli 
omtrent uendret? 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju Bolig 

Disp3 Har dudere PC? Uendret 
 

Disp3 Tilgang på PC 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Disp3a Er det økonomiske 
årsaker til at 
duhusholdningen 
ikke har PC? 

Uendret 
 

Disp3a Grunn til ikke å 
ha PC 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Disp5 Har dudere bil til 
privat bruk? Ta med 
firmabil dersom den 
kan brukes privat. 

Uendret 
 

Disp5 Tilgang på 
privatbil 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Disp5a Er det økonomiske 
årsaker til at 
duhusholdningen 
ikke har bil? Ta med 
firmabil dersom den 
kan brukes privat. 

Uendret 
 

Disp5a Grunn til ikke å 
ha privatbil 
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Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Raad1 Har dudere råd til ... 
å betale for en ukes 
ferie utenfor 
hjemmet i året? 
Dette omfatter også 
opphold på hytte 
eller hus som brukes 
som feriebolig eller 
opphold hos venner 
og familie 

Uendret Justert filter så 
det stilles til 
alle 

Raad1 Råd til å betale 
for en ukes ferie 
utenfor hjemmet 
i året 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Raad2 Har dudere råd til ... 
å spise et måltid 
med kjøtt, fisk eller 
variert og sunn 
vegetarkost minst 
annenhver dag? 

Uendret Justert filter så 
det stilles til 
alle 

Raad2 Råd til å spise, 
kjøtt, kylling eller 
fisk annen hver 
dag 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Raad4 Har dudere råd til ... 
å holde boligen 
passe varm? 

Uendret Justert filter så 
det stilles til 
alle 

Raad4 Råd til å holde 
boligen passe 
varm 

Husholdnings-
intervju Bolig 

Raad5 Har dudere råd til ... 
å bytte ut møbler 
dersom de er 
utslitte? 

Uendret Justert filter så 
det stilles til 
alle 

Raad5 Råd til bytte ut 
møbler dersom 
de er utslitte 

Husholdnings-
intervju Bolig 

SluttBolig Slutt boligspørsmål 
    

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
End2 Laveste 

nettoinntekt for 
at endene skal 
møtes 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt Mottatt bidrag pr. 

år 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt1 Mottatt 

pengebidrag 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt2 Beløp til 

pengebidrag til 
andre 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt3 Beløp pr. 

uke/måned/år 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt4 Engangsbeløp 

eller regelmessig 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt5 Underholdningsb

idrag for barn 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt6 Avtalt eller 

fastsatt 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Faatt7 Beløp pr. måned 
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Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Husleie6 Annen 

oppvarming inkl. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
Husleie7 Varmtvann inkl. 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
HvemBol1 Eldste boligeier/-

leier 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
HvemBol2 Nest-eldste 

boligeier/-leier 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
HvemBolig
1 

Hvem eier 
boligen 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2021 

 
HvemBolig
2 

Hvem eier 
boligen 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Ikke i 
2021, 
inngår i 
3-årlig 
bolig-
bolk SILC 

 
Tyng Tyngende 

boutgifter 

Husholdnings-
intervju Bolig 

    
rentav3 Beregnet årlig 

rente+avdrag, 
tredje lån 

Husholdnings-
intervju Bolig 

    
Renter Renter pr. år 

Husholdnings-
intervju Bolig 

    
Renter2 Renter pr. år 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2020 

 
Salg1 

 

Husholdnings-
intervju Bolig 

  
Utgått 
2020 

 
Salg3 

 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Barn_innled Nå kommer noen 
spørsmål om barn. 
Dersom IO ikke er 
forelder til barna i 
husholdningen, er 
det greiest å vente 
med disse 
spørsmålene eller 
høre om foreldre er 
tilgjengelige for å 
svare på resten av 
undersøkelsen. Skal 
spørsmålene 
besvares nå? 

Ny 2021 Det ble i 2021 
lagt inn en 
mulighet til å 
hoppe over 
spørsmål om 
barn og 
besvare dem 
senere (av et 
annet 
husholdnings
medlem) 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

tils_innled Nå kommer noen 
spørsmål om 
barnepass. Tenk på 
en vanlig uke i 

Ny 2021 Hele 
barnepassbol
ken ble 
endret, med 
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perioden mellom 
januar og juni. 

nye 
variabelnavn i 
2021 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a: For barn i 5. - 7. 
klasse - født f.o.m. 
2008 og t.o.m. 2010 
Tils4a 
Er det noen som 
passer [Navn] fast 
utenom skoletid? 
1. FAMILIE ELLER 
VENNER 
2. FAST BARNEVAKT, 
AU-PAIR E.L. 
3. 
AVLASTNINGSORDNI
NG (FOR BARN MED 
FUNKSJONSHEMMIN
G) 
4. 
SKOLEFRITIDSORDNI
NG ELLER 
AKTIVITETSSKOLE  
5. NEI 

Ny 2021 Tils4a er et 
flere-svar-
mulig 
spørsmål om 
barnepass 
som gjelder 
hvert barn i 
hushodningen 
fra 5. til 7. 
klasse (eldre 
enn vanlig 
SFO-alder). 
Tidligere 
dekket at til2 
for barn i alle 
aldre (med 
ulike 
svaralternativ 
etter alder) 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a_1_1-
Tils4a_1_10 

Barnet passes fast 
av: Familie eller 
venner 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a_2_1-
Tils4a_2_10 

Barnet passes fast 
av: Fast barnevakt, 
au-pair e.l. 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a_3_1-
Tils4a_3_10 

Barnet passes fast 
av: 
Avlastningsordning 
(for barn med 
funksjonshemming) 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a_4_1-
Tils4a_4_10 

Barnet passes fast 
av: 
Skolefritidsordning 
eller aktivitetsskole 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4a_5_1-
Tils4a_4_10 

Nei barnet passes 
ikke fast av noen 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4b_1-
Tils4b_10 

Til hvert barn under 
skolepliktig alder - 
født f.o.m. 2015 og 
t.o.m. 2020 
Tils4b 
Går [Navn] i 
barnehage? REGN 
OGSÅ MED 
FAMILIEBARNEHAGE 
JA/NEI 

Ny 2021 Går til alle 
barn i 
barnehageald
er, før eget 
spørsmål om 
andre former 
for barnetilsyn 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5aT_1-
Tils5aT_10 

Tils5a 
Hvor mange timer 
per dag er [navn] 
vanligvis i 
barnehagen? 
[1-10] Timer og [0-
60] minutter 

Ny 2021 Timer per dag 
i barnehage 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5aM_1-
Tils5aM_10 

Minutter i 
barnehage  

Ny 2021 (ikke 
nødvendig å 
fylle ut) 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4c_1-
Tils4c_10 

For barn i 1. - 4. 
klasse - født f.o.m. 
2011 og t.o.m. 2014 
Tils4c 
Går [Navn] på 
skolefritidsordning 
eller aktivitetsskole 
(SFO/AKS)? 
JA/NEI 

Ny 2021 Går til alle 
barn i 1.-4. 
trinn-alder, før 
eget spørsmål 
om former for 
barnetilsyn. Vi 
bør kanskje 
tenke på 
mulighet for 
at noen barn 
begynner 
tidligere eller 
senere på 
skolen. 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5b_1-
Tils5b_10 

Tils5b 
Hvor mange timer 
per uke er [navn] 
vanligvis på 
skolefritidsordning 
eller aktivitetsskole 
(SFO/AKS)? 
[1-50 ] Timer  

Ny 2021 Timer per uke 
SFO, går til 
alle som har 
svar ja til SFO 
på tils4a_4 
ellertils4c 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

tils4d: For barn under 
skolepliktig alder og 
1. - 4. klasse - født 
f.o.m. 2011 og t.o.m. 
2020 
Tils4d 
Under skolepliktig 
alder: Er det andre 
som passer [barnet] 
fast? 
I skolepliktig alder: 
Er det andre som 
passer [barnet] fast 
utenom skoletid? 
1. FAMILIE ELLER 
VENNER 
2. FAST BARNEVAKT, 
AU-PAIR E.L. 
3. 
AVLASTNINGSORDNI
NG (FOR BARN MED 
FUNKSJONSHEMMIN
G)  
4. NEI 

Ny 2021 Tils4d er et 
flere-svar-
mulig 
spørsmål om 
barnepass 
som gjelder 
hvert barn i 
hushodningen 
under 5. 
klassealder 
(dvs t.o.m.  
vanlig SFO-
alder). 
Tidligere 
dekket at til2 
for barn i alle 
aldre (med 
ulike 
svaralternativ 
etter alder) 

  



Notater 2021/45 Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 

 

96 

Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4d_1_1-
Tils4d_1_10 

Andre som passer 
barnet fast: Familie 
eller venner 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4d_2_1-
Tils4d_2_10 

Andre som passer 
barnet fast: Fast 
barnevakt, au-pair 
e.l. 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4d_3_1-
Tils4d_3_10 

Andre som passer 
barnet fast: 
Avlastningsordning 
(for barn med 
funksjonshemming)  

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4d_4_1-
Tils4d_4_10 

Nei ingen andre som 
passer barnet fast 

Ny 2021 
   

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils4e_1-
Tils4e_10 

Hvis Tils4d = 1 eller 
Tils4a = 1 
Tils4e 
Betaler dere for at 
venner eller familie 
passer [barnet]? 
1. Ja 
2. Nei 
3. Både betalt og 
ubetalt pass 

Ny 2021 Hvis Tils4d_1 = 
1 eller Tils4a_1 
= 1  

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5c_1-
Tils5c_10 

Hvis Tils4e = 2 eller 3 
Tils5c 
Hvor mange timer 
per uke passes 
[navn] vanligvis av 
familie eller venner 
[uten betaling]? 
[0-99] Timer 

Ny 2021 Til dem som 
har ubetalt 
barnepass av 
familie Hvis 
Tils4e = 2 eller 
3 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5d_1-
Tils5d_10 

Hvis betalt barnepass 
fra familie og eller 
fast barnevakt/au-
pair 
Tils5d 
Tekst hvis betalt 
barnepass av familie 
(Tils4e= 1 eller 3) og 
ikke barnepass av 
barnevakt el. (tils4a 
og tils4d ikke er 2):  
Hvor mange timer 
per uke passes 
[navn] vanligvis 
betalt av familie eller 
venner? 
 
Tekst hvis barnepass 
av barnevakt el. 
(Tils4a = 2 eller Tils4d 
= 2) og ikke betalt 
barnepass av familie 

Ny 2021 Til dem som 
har betalt 
barnepass av 
familie eller 
barnevakt/au
pair. 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

etc. (tils4e ikke er 1 
eller 3):  
Hvor mange timer 
per uke passes 
[navn] vanligvis av 
barnevakt, au-pair 
eller liknende? 
 
Tekst hvis betalt 
barnepass av familie 
(Tils4e= 1 eller 3) og 
barnepass av 
barnevakt etc. 
(Tils4d/tils4a = 1 og 
2):  
Hvor mange timer 
per uke passes 
[navn] vanligvis 
betalt av familie, 
barnevakt, au-pair 
eller liknende? 
 [0-99] Timer 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

Tils5e_1-
Tils5e_10 

Hvis Tils4a=3 eller 
Tils4d = 3 
Tils5e 
Hvor mange timer 
per uke er [navn] 
vanligvis på 
avlastning? 
[0-99] Timer 

Ny 2021 Hvis 
Tils4a_3=1 
eller Tils4d_3 
=1 

  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  Utgått 
2021 

 Tils1a Vi vil nå stille 
noen spørsmål 
om ulike former 
for barnetilsyn. 
Tenk på en vanlig 
uke i perioden fra 
januar til nå. 

 

For barn under 
skolepliktig alder - 
født f.o.m. 
20132014 t.o.m. 
20182019 

Tils1a Har 
[barnets navn] 
regelmessig tilsyn 
av andre enn 
foreldre/foresatte
? JA/NEI 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  Utgått 
2021 

 Tils1c For barn i 
skolepliktig alder - 
født f.o.m. 2006 
t.o.m. 2012 

Tils1c 

Har [barnets 
navn] 
regelmessig tilsyn 
av andre enn 
foreldre eller 
foresatte utenom 
skoletiden? Regn 
ikke med 
fritidsaktiviteter. 

JA/NEI 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  Utgått 
2021 

Ny i 2020, 
kuttet i 2021. 
Erstattet av 
nye spørsmål, 
med færre 
svaralternativ. 

Tils2a For barn under 
skolepliktig alder 
Hvis Tils1a = ja: 
Tils2a 
Hvilke ordninger 
har [du/dere] for 
[barnets navn] i 
den tiden 
[han/hun] passes 
av andre enn 
foreldre eller 
foresatte? FLERE 
SVAR MULIG 
1. 
SLEKTNINGER/N
ÆRE KJENTE, 
UBETALT 
2.SLEKTNINGER/
NÆRE KJENTE, 
BETALT 
3.PRAKTIKANT, 
BARNEPIKE, 
DAGMAMMA 
4.BARNEHAGE/FA
MILIEBARNEHAG
E/BARNEPARK 
5.AVLASTNINGSO
RDNING (FOR 
BARN MED 
FUNKSJONSHEM
MING) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  Utgått 
2020 

Denne ble 
kuttet i 2020 
og erstattet 
med tils2a og 
b (som er 
erstattet i 
2021) 

Tils2 Hvis Tils1a eller 
Tils1c = ja: 
Tils2  
Hvilke ordninger 
har [du/dere] for 
[barnets navn] i 
den tiden 
[han/hun] passes 
av andre enn 
foreldre eller 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

foresatte? FLERE 
SVAR MULIG 
1. 
SLEKTNINGER/N
ÆRE KJENTE, 
UBETALT 
2. 
SLEKTNINGER/N
ÆRE KJENTE, 
BETALT 
3. HUSHJELP, 
PRAKTIKANT, 
BARNEPIKE, 
DAGMAMMA I 
BARNETS HJEM 
4.DAGMAMMA 
UTENFOR 
HJEMMET 
5.FAMILIEBARNE
HAGE 
(KOMMUNAL 
DAGMAMMA) 
6.BARNEHAGE 
7.BARNEPARK 
8.SKOLEFRITIDSO
RDNING (SFO) - 
AKTIVITETSSKOLE 
9.AVLASTNINGSO
RDNING (FOR 
BARN MED 
FUNKSJONSHEM
MING) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

Hele 
barnepassbol
ken ble 
endret, med 
nye 
variabelnavn i 
2021 

Til2A_1-
Til2A_10 

Barnet er under 
tilsyn av 
slektninger/nære 
kjente, ubetalt 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Til2B_1-
Til2B_10 

Barnet er under 
tilsyn av 
slektninger/nære 
kjente, betalt 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Til2C_1-
Til2C_10 

Barnet er under 
tilsyn av hushjelp, 
praktikant, 
barnepike 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

Annet innhold 
i 2020 enn 
tidligere år, 
samme 
variabelnavn 
som 2019: 
Label i 2019 
og tidligere: 
"Barnet er 
under tilsyn 

Til2D_1-
Til2D_10 

Barnet er i 
barnehage,famili
ebarnehage,barn
epark 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

av 
dagmamma"  

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

Samme 
variabelnavn 
hadde 
tidligere label 
(2019 og før): 
Barnet er i 
familiebarneh
age 
(kommunal 
dagmamma) 

Til2E_1-
Til2E_10 

Barnet er i 
skolefritidsordnin
g (SFO) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

Tidligere label 
(2019 og 
tidligere): 
Barnet er i 
barnehage  

Til2F_1-
Til2F_10 

Barnet er på 
avlastningsordnin
g (for barn med 
funksjonshemmi
ng) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Til2G_1-
Til2G_10 

Barnet er i 
barnepark 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Til2H_1-
Til2H_10 

Barnet er i 
skolefritidsordnin
g (SFO) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Til2I_1-
Til2I_10 

Barnet er på 
avlastningsordnin
g (for barn med 
funksjonshemmi
ng) 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils1a_1-
Tils1a_10 

Regelmessig 
tilsyn av andre 
enn foreldre 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Tils1b_1-
Tils1b_10 

Skoletimer pr uke 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils1c_1-
Tils1c_10 

Regelmessig 
tilsyn utenom 
skoletiden 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Tils3a_1-
Tils3a_10 

Timer under 
tilsyn av 
slektninger eller 
nære kjente 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils3b_1-
Tils3b_10 

Timer i 
skolefritidsordnin
g, SFO 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils3c_1-
Tils3c_10 

Timer under 
tilsyn av 
dagmamma eller 
lignende 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils3d_1-
Tils3d_10 

Timer i 
barnehage 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2020? 

Utgått i 2020, 
sist med i 
2019 

Tils3e_1-
Tils3e_10 

Timer i barnepark 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  
Utgått 
2021 

 
Tils3f_1-
Tils3f_10 

Timer på 
avlastning 

Husholdnings-
intervju 
Barnepass 

  Utgått 
2020 

Kuttet i 2020, 
imputeres 
fordi skole er 
obligatorisk 
og timetall 
kun varierer 
med alder. 
Også 
vanskelig å 
svare på, ikke 
noe man har 
nøyaktig 
oversikt over. 

 For barn i 
skolepliktig alder 
- født f.o.m. 2006 
t.o.m. 2012 

Tils1b  

Hvor mange 
timer per uke er 
[barnets navn] 
vanligvis på 
skolen? REGN 
IKKE MED 
SKOLEFRITIDSOR
DNING 
(SFO)/AKTIVITETS
SKOLE - DET 
REGNES MED I 
NESTE 
SPØRSMÅL 

:1..50 Timer 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

RC010T_1- 
RC010T_10 

RC010T - RC020Tb3 
stilles for hvert 
enkelt barn i 
husholdningen i 
alderen 0-15 år 

RC010T   

Hvordan vurderer du 
[barnets navn] helse 
alt i alt?  Vil du si den 
er... 

1.... svært god 
2.... god 
3.... verken god eller 
dårlig 
4.... dårlig 
5.... svært dårlig 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Helsespørsmå
l om barn var 
sist med i Silc 
2017. 

Formuleringe
ne er endret i 
tråd med 
tilsvarende 
spørsmål til 
voksne/IO. 

Mulig endring 
i 
aldersavgrens
ning. Skal 
leveres for 
barn 0-15, i 
2021 stilt for 
alle under 16 

RC010T_1- 
RC010T_10 

Hvordan 
vurderer du 
[barnets navn] 
helse sånn i sin 
alminnelighet? Vil 
du si den er... 

1.... svært god 
2.... god 
3.... verken god 
eller dårlig 
4.... dårlig 
5.... svært dårlig 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

per 1.1.2021. 
Mulig alder på 
intervjutidspu
nktet ble 
brukt i 2017. 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

RC020Ta_1- 
RC020Ta_10 

Har [barnets navn] 
noen langvarige 
sykdommer eller 
helseproblemer, 
som har vart eller 
forventes å vare i 
minst seks 
måneder? Ta også 
med sykdommer 
eller problemer som 
er sesongbetonte 
eller kommer og går.  

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

SILC 2017. 

Vesentlig 
endret fra 
versjon i 2017. 
Tilpasset 
oppsettet for 
tilsvarende 
spørsmål til 
voksne. 
Samme 
variabelnavn 
er brukt for 
RC020Ta, selv 
om gammelt 
spørsmål er 
erstattet med 
flere spørsmål 
(RC020Ta + 
RC020Tb1 + 
RC020Tb3 

RC020Ta Er [barnets navn] 
begrenset i 
aktiviteter på 
grunn av 
helseproblemer i 
aktiviteter som 
barn på samme 
alder vanligvis 
gjør? 

Vil du si at 
hun/han er… 
1.…svært 
begrenset 
2.…noe 
begrenset, eller 
3.…ikke 
begrenset i det 
hele tatt 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

RC020Tb1_1- 
RC020Tb1_1 

Skaper noe av dette 
begrensninger i å 
utføre vanlige 
hverdagsaktiviteter 
for [barnets navn]? 

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist med i Silc 
2017. 

I 2017 dekket i 
RC020Ta. 

  

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

RC020Tb2_1- 
RC020Tb2_1 

Har disse 
begrensningene vart 
i seks måneder eller 
mer? 

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist med i Silc 
2017. 

Nytt 
variabelnavn, 
ny plassering i 
sekvens, nytt 
filter 

RC020Tb_1
- 
RC020Tb_1
0 

Har disse 
begrensningene 
vart i seks 
måneder eller 
mer? 
1.Ja 
2.Nei 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

RC020Tb3_1- 
RC020Tb3_1
0 

Vil du si at [barnet] 
opplever store 
begrensninger eller 
noen 
begrensninger? 

1.STORE 
BEGRENSNINGER 

2.NOEN 
BEGRENSNINGER 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

I 2017 dekket i 
RC020Ta. 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

HC010Ta Har [han/hun/noen 
av barna] i løpet av 
de siste 12 måneder 
hatt behov for 
medisinsk 
undersøkelse eller 
behandling uten å få 
det? 

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Stilt som to 
spørsmål i 
SILC 2017. 
Samme 
variabelnavn 
brukt på ulik 
variabel. 

HC010Ta+ 
HC010Tb 

HC010Ta 
 Har 
han/hun/Er det 
noen av barna i 
husholdningen 
som har hatt 
behov for 
medisinsk 
behandling eller 
undersøkelse i 
løpet av de 12 
siste månedene? 
1. Ja 
2.Nei 
Hvis HC010Ta = 1 

HC010Tb Fikk 
han/hun/barna 
medisinsk 
behandling eller 
undersøkelse 
hver gang det var 
behov? 
1.Ja 
2.Nei 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

HC020T Hva var 
hovedårsaken til at 
han/hun/barna ikke 
fikk medisinsk 
behandling eller 
undersøkelse? 
1.Hadde ikke råd 
2.Lang ventetid  
3.Hadde ikke tid 
4.Problemer med 
transport 
5.Andre grunner 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist med i SILC 
2017. 
Svaralternativ
er formulert 
annerledes, 
men samme 
innhold. 

HC020T Hva var 
hovedårsaken til 
at han/hun/barna 
ikke fikk 
medisinsk 
behandling eller 
undersøkelse? 
1.Økonomiske 
årsaker 
2.For lang 
ventetid  
3.Hadde ikke tid/ 
mulighet på 
grunn av eget 
arbeid eller 
omsorgsansvar 
for andre barn 
eller personer 
4.For lang 
reisevei eller 
hadde ingen 
transportmulighe
t 
5.Andre grunner 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

HC030Ta Har [han/hun/noen 
av barna] i løpet av 
de siste 12 måneder 
hatt behov for å gå 
til tannlege uten å 
gjøre det? 

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Stilt som to 
spørsmål i 
SILC 2017. 
Samme 
variabelnavn 
brukt på ulik 
variabel. 

HC030Ta+
HC030b 

HC030Ta Har 
han/hun/Er det 
noen av barna i 
husholdningen 
som har hatt 
behov for 
tannlegebehandli
ng eller -
undersøkelse i 
løpet av de 12 
siste månedene? 
1.Ja 
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Bolk Variabel 
2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

2.Nei 

Hvis HC030a = 1 

HC030b Fikk 
han/hun/barna 
tannlegebehandli
ng eller -
undersøkelse 
hver gang det var 
behov? 
1.Ja 
2.Nei 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

HC040T Hva var 
hovedårsaken til at 
[han/hun/barna] 
ikke gikk til tannlege? 

1.Hadde ikke råd 
2.Lang ventetid  
3.Hadde ikke tid 
4.Problemer med 
transport 
5.Andre grunner 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist med i SILC 
2017. 
Svaralternativ
er formulert 
annerledes, 
men samme 
innhold. 

HC040T Hva var 
hovedårsaken til 
at han/hun/barna 
ikke fikk 
tannlegebehandli
ng eller -
undersøkelse? 
1.Økonomiske 
årsaker 
2.For lang 
ventetid  
3.Hadde ikke tid/ 
mulighet på 
grunn av eget 
arbeid eller 
omsorgsansvar 
for andre barn 
eller personer 
4.For lang 
reisevei eller 
hadde ingen 
transportmulighe
t 
5.Andre grunner 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

BGintro Tekst hvis mer enn ett 
barn <16 år:   

Nå kommer noen 
spørsmål om utstyr 
og andre goder hvor 
du skal svare samlet 
for i barna 
husholdningen som 
er under 16 år. 

Tekst hvis ett barn<16 
år:  

Nå kommer noen 
spørsmål om utstyr 
og andre goder som 
gjelder [navn på 
barnet<16] 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Spørsmål om 
barns goder 
var sist inne i 
SILC i 2014. 
Da ble disse 
stilt om barn 
1-15 år (per 
1.1.2014), i 
2021 skulle 
disse også 
stilles for barn 
under ett år. 
Merk at det 
også var 
endring i filter 
for deler av 
bolken. 

 Nå følger en 
rekke spørsmål 
som omhandler 
goder som 
omfatter alle 
barn i alderen ett 
til 16 år i 
husholdningen. 
Om det er flere 
barn i 
husholdningen, 
må det vi spør 
om gjelde alle 
barna for at 
svaret skal bli ja. 

Husholdnings-
intervju SILC 3-

B_disp1a Har dere mulighet til 
å kjøpe nye klær til 
barnet/barna] når 
det/de trenger det? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist med i SILC 
i 2014. I 2014 
var det filter 
basert på 

B_disp1a Har 
[barnet/barna]…
…noen klær som 
er kjøpt nye? 
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2021 

Spørsmål 2021 Endring Kommentar Variabel 
2020 

Spørsmål 2020 

årlig: Barns helse 
og goder 

TA IKKE MED KLÆR 
ANSKAFFET I 
BRUKTBUTIKK, PÅ 
LOPPEMARKED 
ELLER LIKNENDE  

JA/NEI 

end1: Hvis 
End1 = svært 
vanskelig, 
vanskelig eller 
forholdsvis 
vanskelig. 

Endret 
formulering. 

TRENGER IKKE 
GJELDE ALLE 
KLÆR. REGN IKKE 
MED KLÆR 
ANSKAFFET I 
BRUKTBUTIKK, PÅ 
LOPPEMARKED 
ELLER LIKNENDE 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp1b Økonomiske årsaker 
: ikke mulighet til å 
kjøpe nye klær til 
barn 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014 

B_disp1b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp2a Har [barnet/barna] 
to par sko som 
passer [hver], 
inkludert et par 
vintersko? 

JA/NEI 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014. Justert 
formulering. I 
2014 var det 
filter basert på 
end1 

B_disp2a Har 
[barnet/barna]…
… to par sko som 
passer, inkludert 
et par vintersko? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp2b Er det økonomiske 
årsaker til det? At 
barnetbarna ikke har 
minst to par sko som 
passer? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014 

B_disp2b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp3a Har barnet mulighet 
til å [barnet/barna] 
spise.. 

.. frukt og 
grønnsaker minst en 
gang om dagen? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014. 

I 2014 var det 
filter basert på 
end1. 

Endret 
formulering. 

B_disp3a Kan 
[barnet/barna] 
spise… frukt 
og/eller 
grønnsaker minst 
en gang om 
dagen? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp3b Økonomiske årsaker 
til å ikke spise frukt 
og grønnsaker 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014 

B_disp3b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp5a Har [barnet/barna] 
mulighet til å spise.... 
et måltid med kjøtt, 
fisk eller variert og 
sunn vegetarkost 
minst en gang om 
dagen? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014. 

I 2014 var det 
filter basert på 
end1. 

Endret 
formulering. 

 

B_disp5a Kan 
[barnet/barna] 
spise…… ett 
måltid med kjøtt, 
kylling eller fisk 
minst en gang 
om dagen? 
EVENTUELT 
TILSVARENDE 
VEGETARKOST I 
SAMME 
PRISKLASSE 
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2020 
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Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp5b Økonomiske årsaker 
til å ikke spise 
kjøtt,fisk eller sunn 
vegetarkost 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist i SILC i 
2014 

B_disp5b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp6a Har 
[barnet/barna]…bøk
er hjemme som er 
ment for barn på 
samme alder? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Herfra 
ikke filter 
basert på 
end1. 

Endret 
formulering 

B_disp6a Har 
[barnet/barna]…
…bøker hjemme 
som er passelig 
for barn på 
[dets/deres] 
alder? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp6b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke har 
bøker 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp6b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp7a Har [barnet/barna]… 

…utstyr til å drive 
med 
utendørsaktiviteter, 
som for eksempel 
sykkel, sparkesykkel, 
ski eller liknende? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. 

Endret og 
redusert 
eksempler. 
Kuttet billigste 
utstyr. 

B_disp7a Har 
[barnet/barna]…
…utstyr til å drive 
utendørsaktivitet
er, som for 
eksempel sykkel, 
rulleskøyter, 
huske, hoppetau, 
ball eller 
liknende? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp7b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke har 
utstyr til å drive med 
utendørsaktivitet 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp7b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp8a Har [barnet/barna]… 

…innendørsleker 
som passer til deres 
alder og 
ferdighetsnivå? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Fjernet 
eksempler. 

B_disp8a Har 
[barnet/barna]… 

…innendørsleker 
som passer til 
deres alder og 
ferdighetsnivå?  

Det kan være 
utviklende 
babyleker, 
byggeklosser, 
brettspill, 
dataspill eller 
lignende. 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp8b økonomiske årsaker 
til at barnet ikke har 
innendørsleker 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp8b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-

B_disp9a Deltar 
[barnet/barna] 
regelmessig i 
fritidsaktiviteter som 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Kuttet 

B_disp9a Deltar 
[barnet/barna]… 
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årlig: Barns helse 
og goder 

idrett, korps, 
speideren eller 
liknende? 

noen av 
eksemplene. 

…regelmessig i 
fritidsaktiviteter 
som idrett, spille i 
korps eller band, 
barne- og 
ungdomsorganis
asjoner, 
speideren eller 
liknende)? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp9b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke 
deltar i regelmessige 
fritidsaktiviteter 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Ikke med i 
2014 

  

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp10a Feirer dere 
[barnets/barnas] 
bursdag eller andre 
spesielle 
anledninger? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Endret 
formulering. 
Ønske om 
mindre 
kulturbestemt
e eksempler. 

B_disp10a Har 
[barnet/barna]… 

…[egen/egne] 
[markering/mark
eringer] av 
spesielle 
anledninger som 
fødselsdag, 
navnedag eller 
liknende? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp10b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke 
feirer spesielle 
anledninger 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp10b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp11a Har [barnet/barna]… 

mulighet til å invitere 
venner på besøk en 
gang i blant? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Justert 
formulering. 

B_disp11a Kan 
[barnet/barna]… 

…invitere venner 
på besøk for å 
leke eller spise en 
gang imellom? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp11b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke kan 
ha venner på besøk 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp11b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp12a Har [barnet/barna]… 

mulighet til å dra på 
ferie, og være borte 
hjemmefra i minst 
en uke i løpet av 
året, enten alene 
eller sammen med 
familien? DETTE 
OMFATTER OGSÅ 
OPPHOLD PÅ HYTTE 
ELLER HUS SOM 
BRUKES SOM 
FERIEBOLIG ELLER 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. NB. 
Filter i 2014: 
B_disp12a 
stilles kun 
dersom Raad1 
= nei. Endret 
formulering. 

 

B_disp12a Kan 
[barnet/barna]… 

… dra på ferie, og 
være borte 
hjemmefra i 
minst en uke i 
løpet av året, 
enten alene eller 
sammen med 
andre i 
husholdningen? 

DETTE OMFATTER 
OGSÅ OPPHOLD 
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OPPHOLD HOS 
VENNER OG FAMILIE 

PÅ HYTTE ELLER 
HUS SOM 
BRUKES SOM 
FERIEBOLIG 
ELLER OPPHOLD 
HOS VENNER OG 
FAMILIE 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp12b Økonomiske årsaker 
til at barnet ikke kan 
reise på ferie 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp12b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp13a Hvis barn 6-15 år 
(født 2006 – 2015) 

Introtekst hvis yngre 
barn i tillegg til 
skolebarn: Nå 
kommer noen 
spørsmål som gjelder 
barnet/barna i 
skolealder  

 

Har [barnet/barna].. 

mulighet til å delta 
på skoleturer og 
andre 
arrangementer i regi 
av skolen, som 
koster penger? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Justert 
formulering. 
Lagt til 
introtekst. 

B_disp13a Hvis barn født 
1998 - 2007 

B_disp13a Kan 
[skolebarnet/skol
ebarna] i 
husholdningen i 
alderen 6 – 15 år 
delta på 
skoleturer og 
andre 
arrangementer i 
regi av skolen, 
som koster 
penger? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp13b Økonomiske årsaker 
til at barna ikke kan 
delta på skoleturer 
ol 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014 

B_disp13b Økonomiske 
årsaker 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp14a Har [barnet/barna] 
et egnet sted 
hjemme til å gjøre 
lekser? 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Sist inne i SILC 
i 2014. Justert 
formulering.  

B_disp14 Har 
[skolebarnet/skol
ebarna] et egnet 
sted hjemme til å 
gjøre 
lekser/hjemmear
beid? 

Husholdnings-
intervju SILC 3-
årlig: Barns helse 
og goder 

B_disp14b økonomiske årsaker 
til at barnet ikke har 
et egnet sted å gjøre 
lekser. 

NY 3-årlig 
bolk fra 
2021 

Ikke med i 
2014 
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