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Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Forord
Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk
sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2012.
Ved Seksjon for planlegging og brukertesting har Marit Wilhelmsen hatt ansvaret
for å gjennomføre undersøkelsen i de tre første kvartalene, mens Mathias
Killengreen Revold hadde ansvaret i fjerde kvartal. Thore Nafstad Bakke ved
Seksjon for statistiske populasjoner har trukket alle fire utvalgene. Berit SvanøeHafstad, Seksjon for skjemautforming og datamottak har vært ansvarlig for
programmering av spørreskjema og tilrettelegging av data.

Statistisk sentralbyrå, 19. mars 2013
Hans Henrik Scheel
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Sammendrag
Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås
omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.
Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å
gjennomføre datainnsamling for annen offisiell statistikk. Det samles altså ikke
bare inn data om reiser og ferier i Reise- og ferieundersøkelsen. Noen temaer
gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang.
I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av
datainnsamlingen. De fire kvartalene presenteres hver for seg, før de samlede
resultatene for året blir presentert.
Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarer å komme i kontakt med
respondentene. SSB fikk ikke kontakt med mellom 17 og 30 prosent av utvalget,
mens rund 15 prosent aktivt nektet å delta.
Utdanningsnivå er det kjennemerke som ser ut til å ha en klarest påvikning på
svarprosenten. Jo høyere utdanning, jo høyere svarvillighet. Alder har også en
signifikant påvirkning og en høyere andel av eldre enn yngre respondenter blir
intervjuet. Det er særlig kontaktraten som er høyere for eldre og høyere utdannede
svarpersoner.
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Abstract
The survey on travel and vacations is a continuation of Statistics Norway’s
omnibus survey (1992-2004). Four data collections are carried out annually. The
main purpose of the survey is the study Norwegian travel habits and collect data for
other official statistics. The questions concern several topics, not just travel and
vacations. Some themes are repeated each quarter, while others will only be
surveyed once.
This documentation report presents a methodical documentation of the data
collection. The four quarters are presented separately before the aggregated results
for the entire year are presented.
The main reason for non-response is that we were not able to get in contact with
respondents. Statistics Norway was not able to contact between 17 and 30 percent
of the sample each quarter. Around 15 percent of the sample actively refused to
participate.
The respondents’ education level is the characteristic that seems to have the biggest
effect on the response rate. The higher the education level, the higher the
willingness to participate. Age also has a significant impact on the response rate
and a higher proportion of older respondents participate. In particular, the contact
rate is higher for older and higher educated respondents.
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1. Bakgrunn og formål
Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås
omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.
Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å
sikre datainnsamling til annen offisiell statistikk. Det betyr at Reise- og
ferieundersøkelsen også dreier seg om andre temaer enn reise og ferie. Noen
temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang. Tabell 1 gir
en oversikt over hvilke temaer som inngår i de ulike kvartalene, hvem som er
oppdragsgiver og kontaktpersoner.
Tabell 1.

Oversikt kvartaler, tema, kontaktpersoner og oppdragsgivere

Kvartal
Tema
1–4 ......... Reiser med minst 1
overnatting
1–4 ......... Handling på dagsturer,
utlandet
1-4 .......... Familieforhold og
samboerstatistikk
1–3 ......... Røyking og røykevaner

Kontaktperson
Tom Granseth
Tom Granseth

Merethe Thonstad

1,2,4 ....... Vedfyring
1 ............ Vedfyring i fritidsboliger
1 ............ Ferieturer med minst 4
overnattinger
2 ............ Husholdingens tilgang til
IKT
3 ............ Holdning til innvandring

Kristin Aasestad
Kristin Aasestad
Tom Granseth

4 ............ Røyking og røykevaner,
utvidet

Merethe Thonstad

Kjell Lorentzen
Svein Blom

Oppdragsgiver
Seksjon for transport-, reiselivs
og IKT-statistikk (440)
Seksjon for transport,- reiselivs- og
IKT-statistikk (440) og
Seksjon for prisstatistikk (240)
Seksjon for befolkningsstatistikk (320)
Helsedirektoratet, avdeling tobakk, via
Seksjons for helsestatistikk (330)
Seksjon for miljøstatistikk (220)
1
Seksjon for miljøstatistikk (220)
Seksjon for transport-, reiselivsog IKT-statistikk (440)
Seksjon for transport-, reiselivs- og
IKT-statistikk (440)
Barne- og likestillingsdepartementet, via
Gruppe for demografi og levekår (590)
Helsedirektoratet, avdeling tobakk, via
Seksjon for helsestatistikk (330)
1

I dette notatet presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. Reiseog ferieundersøkelsen vil bli sett på kvartalsvis og for 2012 samlet. I tabell 2 og 3
fremstilles nøkkeltallene for undersøkelsen samlet og kvartalsvis.

1

Finansieres med bidrag fra Landbruks- og matdepartementet, Kilma- og forurensingsdirektoratet og
Norges vassdrags- og energidirektorat.
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Nøkkeltall for undersøkelsen (samlet)

Nøkkeltall
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .........................................
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ....................................
Bruttoutvalg ...............................................................................
Frafall .......................................................................................
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ................................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: Varierende
Feltperiode: 2. januar–3. november ..............................................
Tabell 3.

Antall
8 000
79
7 921
3 287
4 634

Prosent
100
1
100
41,5
58,5

Nøkkeltall for undersøkelsen (kvartalsvis)

Nøkkeltall 1. kvartal
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .....................................
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ................................
Bruttoutvalg ...........................................................................
Frafall ...................................................................................
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ............................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: 10 minutter
Feltperiode: 2. januar–4. februar ..............................................
Nøkkeltall 2. kvartal
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .....................................
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ................................
Bruttoutvalg ...........................................................................
Frafall ...................................................................................
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ............................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: 20 minutter
Feltperiode: 10. april – 19. mai ................................................
Nøkkeltall 3. kvartal
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .....................................
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ................................
Bruttoutvalg ...........................................................................
Frafall ...................................................................................
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ............................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: 13 minutter
Feltperiode: 2. juli–11.august ...................................................
Nøkkeltall 4. kvartal
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .....................................
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ................................
Bruttoutvalg ...........................................................................
Frafall ...................................................................................
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ............................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: 15 minutter
Feltperiode: 1. oktober–3. november ........................................

Antall
2 000
17
1 983
757
1 226

Prosent
100
0,8
100
38,2
61,8

2 000
14
1 986
969
1 017

100
0,7
100
48,8
51,2

2 000
22
1 978
785
1 193

100
1,1
100
39,7
60,3

2 000
26
1 974
776
1 198

100
1,3
100
39,3
60,7

2. Utvalg og delutvalg
Til hvert kvartal ble det trukket et landsrepresentativt utvalg bestående av 2 000
personer i alderen 16–79 år fra SSBs sentrale befolkningsdatabase – BEREG.2 For
første og andre kvartal beregnes alderen per 31.12.11, mens i tredje og fjerde
kvartal beregnes alderen per 31.12.12.
Utvalgene ble trukket som landsdekkende, representative utvalg i ett trinn der alle
kommuner var trekkbare. Utvalgene er justert på kjønn og aldersgrupper i henhold
til populasjonstall per første kvartal, slik at alders- og kjønnsfordelingen er
tilnærmet lik for alle kvartaler. Tabell 4 viser en oversikt over aldersfordelingen.

2
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Tabell 4.

Aldersfordeling for alle kvartalene

Aldersgrupper
16 – 25 år ..............
26 – 44 år ..............
45 – 66 år ..............
67 - 79 år .............
Totalt ...................

1. kvartal
296
730
739
235
2 000

2. kvartal
295
726
735
244
2 000

3. kvartal
331
724
714
231
2 000

4. kvartal
319
710
758
213
2 000

Totalt
1 241
2 890
2 946
923
8 000

3. Datainnsamling
Dataene er samlet inn ved telefonintervju. Det var også mulig å gjennomføre
intervju ved besøk dersom det var nødvendig for å unngå frafall. Det ble imidlertid
kun gjennomført noen svært få besøksintervju. Feltperioden er delt i fire kvartaler
og planlagt over omtrent fire uker. Dataene ble samlet inn i januar, april, juni og
november.
En del av spørsmålene i Reise- og ferieundersøkelsen dreier seg om handling på
dagsturer til utlandet. Referanseperioden for disse spørsmålene var siste måned i
foregående kvartal, altså desember måned 2011 i første kvartal, mars måned i andre
kvartal, juni måned i tredje kvartal og september måned i fjerde kvartal. I tillegg
var det også spørsmål om reiser med minst én overnatting foretatt foregående
kvartal3. En måned før hver kvartalsvise undersøkelse ble det sendt ut et
informasjonsbrev til respondentene som var trukket ut til å bli intervjuet i
påfølgende kvartal. Sammen med brevet fulgte et noteringshefte. På denne måten
kunne respondentene notere informasjon om reisene underveis i stedet for å
rekonstruere blant annet utgifter i ettertid. I fjerde kvartal spurte vi respondentene
som hadde vært på dagsturer til utlandet om de hadde brukt heftet, og av de 129
respondentene som sa at de hadde vært på minst en slik tur var det litt under 10
prosent som hadde brukt føringsheftet. Like før datainnsamlingen tok til ble det
sendt ut påminningsbrev om at undersøkelsen var nært forestående. I begge
brevene ble det også informert om eventuelle andre temaer det ville bli spurt om.
I løpet av datainnsamlingen ble det sendt ut brev og SMS til de personene vi ikke
klarte å komme i kontakt med. I brev og SMS ble oppdatert kontaktinformasjon
etterspurt.
Tabell 5 viser en oversikt over bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg samlet og for alle
fire kvartaler.
Tabell 5.

Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg for Reise- og ferieundersøkelsen 2012, samlet
og kvartalsvis. Antall og prosent

Reise- og
ferieundersøkelsen
2012 Samlet ...............
Kvartal 1 .....................
Kvartal 2 .....................
Kvartal 3 .....................
Kvartal 4 .....................

Bruttoutvalg
Antall
7 921
1 983
1 986
1 978
1 974

Prosent
100
100
100
100
100

Frafall
Antall
3 287
757
969
785
776

Nettoutvalg
Prosent
41,5
38,2
48,8
39,7
39,3

Antall
4 634
1 226
1 017
1 193
1 198

Prosent
58,5
61,8
51,2
60,3
60,7

Samlet for hele undersøkelsen ble svarprosenten 59 prosent. I andre kvartal lå
svarprosenten på 51% som er en del lavere enn i de andre kvartalene da den lå like
over 60%.
Figurene 1–4 nedenfor viser hvordan svarinngangen utviklet seg i løpet av
feltperioden i hvert kvartal. Grafen viser antall intervju gjennomført for de gitte
datoene.

3
Oktober, november og desember 2011 for første kvartal; januar, februar og mars for andre kvartal;
april, mai og juni for tredje kvartal; juli, august og september for fjerde kvartal.
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I første kvartal ble intervjuene ble foretatt i perioden 2. januar–11. februar.
Figur 1.

Oversikt over svarinngangen. Første kvartal
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Figuren viser at vi fikk inn flesteparten av svarene dette kvartalet kom de første to
ukene og at det flatet ut de fire siste. Til slutt endte vi opp med 1 226 intervjuer.
Intervjuene i andre kvartal ble foretatt i perioden 10. april til 26. mai.
Figur 2.

Oversikt over svarinngangen. Andre kvartal
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Feltperioden ble noe utvidet i andre kvartal på grunn av påskeferie og helligdager i
april og mai. Figuren viser at datainnsamlingen var relativt jevn hele perioden før
den flatet ut mot slutten. Totalt endte vi med 1 017 intervjuer,.
I tredje kvartal ble intervjuene ble foretatt i perioden 2. juli–11. august.
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Figur 3.

Oversikt over svarinngangen. Tredje kvartal
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Figuren viser at det var en jevn og god svarinngang i tredje kvartal, selv om klart
flest svar kom inn første uke. Totalt endte vi opp med 1 193 intervjuer, tilsvarende
60,3 prosent av bruttoutvalget.
Intervjuene i fjerde kvartal ble gjennomført i perioden 1. oktober–13. november.
Figur 4.

Oversikt over svarinngangen. Fjerde kvartal
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I fjerde kvartal var det også relativt jevn og god svarinngang, som sakte avtok for
hver uke etter oppstart. Vi endte opp med 1 198 intervjuer, tilsvarende 60,7 prosent
av bruttoutvalget.

3.1.

Telefonstatus

Da utvalgene ble trukket manglet omtrent 20 prosent av enhetene telefonnummer.
Ved å spore på diverse måter greide vi å finne telefonnummer til rundt to
tredjedeler av disse personene. I tabell 6 er utvalgene i kvartalene fordelt på andel
intervju og frafall og om vi fant telefonnummer til respondenten. Avganger er
fjernet fra tabellen.
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Resultat fordelt på enheter som har og ikke har registrert telefonnummer
1. kvartal
Telefonnr

Intervju .
Frafall ..
Antall ...

66,1
33,9
1 850

Ikke
telefonnr.
2,3
97,7
133

2. kvartal
Telefonnr
54,9
45,1
1 850

Ikke
telefonnr.
1,5
98,5
136

3. kvartal
Telefonnr
63,2
36,8
1 863

4. kvartal

Ikke
telefonnr.
13,0
87,0
115

Telefonnr
64,5
35,5
1 851

Ikke
telefonnr.
4,1
95,9
123

Vi fikk intervju med 62 prosent av enhetene som hadde telefonnummer. Dette er
fire prosentpoeng mer enn i utvalget sett under ett. Denne gruppen utgjør 93 eller
94 prosent av utvalget alle fire kvartalene. For enhetene uten registrert telefonnummer har vi kun gjennomført noen få intervju, og omtrent en fjerdedel av
respondenten som har fått statusen ”Ikke kontakt” mangler telefonnummer.
Intervjuene med personer uten telefonnummer kan ha kommet ved besøk eller fordi
telefonnummeret ikke ble registret etter at intervjueren fant det.

4. Datakvalitet
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene av en rekke forhold. Vi
skal se nærmere på noen slike forhold.

4.1.Utvalgsskjevhet
Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er
annerledes blant dem som svarte enn blant dem som ble forsøkt intervjuet. Slik
skjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen hvor tilfeldigheter kan føre til at enkelte
kjennemerker er ulikt fordelt i utvalget og populasjonen (utvalgsvarians). Denne
skjevheten skyldes tilfeldigheter i trekkingen. I Reise- og ferieundersøkelsen blir
utvalget kontrollert for skjevheter når det gjelder alder, kjønn og fylke under
trekkingen.
Dersom det likevel er slik at grupper er underrepresentert i bruttoutvalget, vil de
veie for lite i de samlede resultatene. Det vil igjen bety at dataene vi har etter endt
undersøkelse ikke representerer et tverrsnitt av det norske folk. Slike skjevheter er
imidlertid erfaringsmessig små. Etter hver kvartalsvise utvalgstrekking har vi laget
tabeller som gjør det mulig å sammenlikne utvalget med populasjonen for visse
kjennetegn. Ved hjelp av disse kan vi forsikre oss om at det ikke har oppstått
betydelige utvalgsskjevheter.
Det kan også oppstå skjevheter i forbindelse med avganger. Med avganger menes
personer som ikke lenger er i målgruppen for undersøkelsen – herunder døde,
personer bosatt i utlandet i minst 6 måneder (utvandret) og personer bosatt på
institusjon. I denne undersøkelsen er det få avganger siden utvalget er trukket nært
opptil intervjustart før hvert kvartal. Tabell 6 viser avganger etter årsak for de fire
kvartalene.
Tabell 7.

Avganger etter årsak. Kvartalsvis

1. kvartal ................
2. kvartal ................
3. kvartal ................
4. kvartal ................
Totalt .....................

Død
4
1
1
4
10

Bosatt i utlandet i minst 6
mnd
9
10
17
21
57

Bosatt på
institusjon
4
3
4
1
12

Totalt
17
14
22
26
79

Antall avganger har variert noe over kvartalene. Flest avganger var det i fjerde
kvartal med 26 avganger. I første, andre og tredje kvartal var det henholdsvis 17,
14 og 22 avganger. var det 79 avganger i 2012. Dette tilsvarer 1 prosent av det
opprinnelige utvalget på 8 000 personer.
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De personene vi står igjen med etter at vi har fjernet avgangene, kalles bruttoutvalget. Dette er personene vi faktisk forsøker å intervjue. Personene vi oppnådde
intervju med, kalles nettoutvalget. Differansen mellom brutto- og nettoutvalget
kalles frafall. Frafall kan introdusere skjevheter i en utvalgsundersøkelse. Når
fordelingen mellom brutto- og nettoutvalget for et bestemt kjennemerke er
annerledes blant de som svarte enn blant de som ble forsøkt intervjuet kan det føre
til skjevhet. Det innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for
målgruppen. Skjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at
nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt
samsvar mellom fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene
mellom netto- og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen.
Når det gjelder sammenlikninger mellom netto- og bruttoutvalget, er det alltid en
risiko for at personene som faktisk har deltatt (nettoutvalget), skiller seg
systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet). Hvis temaet en
studerer (den avhengige variabelen) har en særlig sterk sammenheng med
kjennetegn som er skjevt fordelt i utvalget, for eksempel kjønn, alder, landsdel og
utdannelsesnivå, kan en vurdere å vekte datamaterialet for å redusere effekten av
skjevhetene. Da vil all skjevhet med hensyn til de variablene man vekter etter bli
rettet opp. Samtidig kan man aldri forsikre seg om at nettoutvalget er skjevt etter
andre kjennemerker enn de vi har tilgang til. I realiteten er det ingen garanti at å
vekte etter disse variablene vil rette opp all skjevhet introdusert ved frafall.
Tabell 7, 8, 9 og 10 tar for seg kjennemerkene kjønn, alder, landsdel og
utdannelsesnivå og ser på fordelingen i bruttoutvalget, nettoutvalget og frafallet for
hvert kvartal i Reise- og ferieundersøkelsen 2012. Tabellene viser også hvor store
prosentvise avvik vi har mellom fordelingen av disse kjennemerkene i netto- og
bruttoutvalget, og om forskjellene mellom netto- og bruttoutvalget var statistisk
signifikant på 5 prosentnivå. I tabell 11 vises tilsvarende karakteristikker for hele
2012.
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Tabell 8.

Notater 11/2013
Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
4
på kjønn, alder og landsdel. Prosent. Signifikante forskjeller markert med stjerne .
Første kvartal

I alt ...............................

Bruttoutvalg
100

Nettoutvalg
100

Frafall
100

Netto-brutto
-

Kjønn
Mann ...........................
Kvinne .........................

50,6
49,4

48,4
51,6

54,2
45,8

-2,2
2,2

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

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

14,6
36,7
37,2
11,5

14,0
31,4
41,5
13,1

15,7
45,2
30,2
8,9

-0,6
-5,3*
4,3*
1,6

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

24,0
7,3
19,4
14,3
16,8
9,0
9,2

21,8
6,9
18,9
16,2
17,9
9,4
8,9

27,6
7,9
20,2
11,1
15,2
8,3
9,6

-2,2
-0,4
-0,5
1,9
1,1
0,4
-0,3

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole ....................
Videregående ................
Høyskole eller universitet

8,2
27,5
40,8
23,5

4,2
25,4
42,7
27,7

14,7
30,8
37,8
16,8

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

Tabell 7 viser at det er signifikante avvik mellom brutto- og nettoutvalg innenfor
variablene alder og utdanningsnivå. Det er en tendens til at eldre respondenter har
høyere svarrater enn yngre respondenter, men i oppdelingen ovenfor er dette bare
signifikant for mellomgruppene. Nettoutvalget har omtrent fem prosentpoeng færre
enheter mellom 25 og 44 år enn bruttoutvalget og omtrent fire prosentpoeng flere
respondenter mellom 45 og 66 år. Gruppen under 25 år er underrepresentert og
respondenter over 66 år er overrepresentert, men dette er altså ikke signifikant på
5-prosentnivå.
Respondenter med høy utdanning har svart i større grad enn respondenter med lav
utdanning. Personer som har tatt høyere utdanning er overrepresentert i
nettoutvalget med fire prosentpoeng, mens personene som ikke har utdanning eller
som ikke vi ikke har informasjon om utdanningen til er underrepresentert med fire
prosentpoeng. Personer med videregående har også hatt høyere svarrater enn
personer med kun grunnskole, men der er ikke avvikene signifikante.
Noe flere kvinner enn menn har svart, men forskjellene er ikke signifikante. Det er
heller ikke noen signifikante geografiske forskjeller i svarrater, men enheter i
Akershus og Oslo har lavest svarprosent og enheter i Agder og Rogaland høyest.
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Tabell 9.

Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
5
på kjønn, alder og landsdel. Prosent. Signifikante forskjeller markert med stjerne .
Andre kvartal

I alt ...............................

Bruttoutvalg
100

Nettoutvalg
100

Frafall
100

Netto-brutto
-

Kjønn
Mann ...........................
Kvinne .........................

50,5
49,5

49,3
50,7

51,8
48,2

-1,2
1,2

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

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

14,6
36,3
36,9
12,2

12,1
30,0
41,9
16,0

17,2
42,9
31,7
8,1

-2,5*
-6,3*
5,0*
3,8*

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

23,6
7,7
19,7
13,8
16,8
9,0
9,4

23,8
8,6
18,6
13,0
16,6
9,6
9,7

23,4
6,7
20,8
14,8
16,9
3,4
9.0

0,2
0,9
-1,1
-0,8
-0,2
0,6
0,3

9,2
25,3
39,7

5,3
20,4
43,6

13,3
30,3
35,7

-3,9*
-4,9*
3,9*

25,8

30,7

20,6

4,9*

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole ....................
Videregående ................
Høyskole eller
universitet .....................

Som i første kvartal er det signifikante forskjeller i svarandel mellom aldersgrupper
og ulike utdanningsgrupper i andre kvartal. Personer mellom 16 og 24 utgjør 2,5
prosentpoeng mindre av nettoutvalget enn bruttoutvalget, og personer mellom 25
og 44 år er underrepresentert med 6,3 prosentpoeng. Til motsetning utgjør personer
mellom 45 og 66 år 5 prosentpoeng mer av nettoutvalget enn bruttoutvalget og
personer over 66 år 3,8 prosentpoeng mer.
Intervjuobjekter med ingen eller uoppgitt utdanning er underrepresentert med
omtrent fire prosentpoeng, mens respondenter med grunnskole som høyeste
utdanning er underrepresentert med omtrent fire prosentpoeng. Personer med
videregående utdanning er til gjengjeld overrepresentert med omtrent fire
prosentpoeng og personer med høyere utdanning er det med ca. fem prosentpoeng.
Igjen har flere kvinner enn menn svart, men igjen er dette ikke signifikant. Det er
ingen signifikante sammenhenger mellom bostedslandsdel og svarprosent.

5
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Tabell 10.

Notater 11/2013
Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
6
på kjønn, alder og landsdel. Prosent. Signifikante forskjeller markert med stjerne .
Tredje kvartal

I alt ...............................

Bruttoutvalg
100

Nettoutvalg
100

Frafall
100

Netto-brutto
-

Kjønn
Mann ...........................
Kvinne .........................

50,6
49,4

50,2
49,8

51,1
48,9

-0,4
0,4

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

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

16,3
36,2
35,8
11,6

16,6
31,3
38,6
13,5

15,9
43,8
31,5
8,8

0,3
-4,9*
2,8
1,9

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

24,0
7,7
18,9
14,9
16,5
9,1
8,9

22,3
8,1
19,1
15,0
17,8
9,3
8,4

26,6
7,1
18,5
14,8
14,5
8,7
9,8

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

5,5
25,7
40,0

2,8
23,1
41,7

9,7
29,7
37,4

-2,7*
-2,6
1,7

28,8

32,4

23,2

3,6

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole ....................
Videregående ................
Høyskole eller
universitet .....................

Tabell 9 viser at selv om avvikene mellom brutto- og nettoutvalg er ganske likt
som i de to første kvartalene men at færre av forskjellene signifikante.
Respondenter mellom 25 og 44 år utgjør nesten fem prosentpoeng mindre av
nettoutvalget enn bruttoutvalget, men den yngste gruppen er ganske riktig
representert blant respondentene som svarte. Personer som er 45 og eldre er
overrepresentert i nettoutvalget, men ikke signifikant.
Gruppen med uoppgitt utdanning er igjen signifikant underrepresentert blant
personene som ble intervjuet. Respondentene med grunnskole er også i tredje
kvartal underrepresentert, mens respondentene med videregående eller høyere
utdanning er overrepresenter, men ikke signifikant. Det er kun små forskjeller på
kjønn og bostedslandsdel.
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Tabell 11.

Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
7
på kjønn, alder og landsdel. Prosent. Signifikante forskjeller markert med stjerne .
Fjerde kvartal.

I alt ...............................

Bruttoutvalg
100

Nettoutvalg
100

Frafall
100

Netto-brutto
-

Kjønn
Mann ...........................
Kvinne .........................

50,4
49,6

49,3
50,7

52,2
47,8

-1,1
1,1

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

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

15,6
35,6
38,1
10,6

14,8
32,0
41,5
11,8

17,0
41,2
33,0
8,8

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

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

23,7
7,8
18,7
14,4
16,7
8,8
9,9

25,2
7,5
18,3
14,1
16,7
8,4
9,9

21,2
8,3
19,3
14,9
16,7
9,5
9,9

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

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole ....................
Videregående ................
Høyskole eller universitet

5,5
24,7
39,8
29,9

3,4
22,1
40,6
33,8

8,8
28,7
38,5
24,0

-2,1*
-2,6
0,8
3,9*

Utdanningsnivå var den eneste variabelen der det var signifikante forkjeller mellom
netto- og bruttoutvalg i fjerde kvartal. Respondenter med høyere utdanning
utgjorde omtrent fire prosentpoeng mer av nettoutvalget enn bruttoutvalget og
respondenter uten utdanning utgjorde to prosentpoeng mindre av netto- enn
bruttoutvalg. Personer med grunnskole som høyeste utdanning var også noe
underrepresentert og personer med videregående utdanning litt overrepresentert,
men disse forskjellene er ikke signifikant.
Kvinner svarte i litt større grad enn menn og eldre respondenter mer enn yngre,
men disse sammenhengene var ikke signifikante. Det var heller ikke noe
signifikante forskjeller på geografi, men det var høyest svarprosent i Oslo og
Akershus.
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Tabell 12.

Notater 11/2013
Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og forskjell mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
8
på kjønn, alder og landsdel. Prosent. Signifikante forskjeller markert med stjerne .
Hele 2012

I alt ...............................

Bruttoutvalg
100

Nettoutvalg
100

Frafall
100

Netto-brutto
-

Kjønn
Mann ...........................
Kvinne .........................

50,5
49,5

49,3
50,7

52,3
47,7

-1,2
1,2

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

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

15,3
36,2
37,0
11,5

14,4
31,2
40,8
13,5

16,5
43,3
31,6
8,6

-0,9
-5,0*
3,8*
2,0*

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

23,8
7,6
19,2
14,4
16,7
9,0
9,3

23,2
7,7
18,7
14,6
17,3
9,1
9,2

24,6
7,4
19,8
14,0
15,9
8,7
9,5

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

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole ....................
Videregående ................
Høyskole eller universitet

7,1
25,8
40,1
27,0

3,9
22,9
42,1
32,2

11,7
29,9
37,3
21,1

-3,2*
-2,9*
2,0
5,2*

Når man ser på hele 2012 samlet er det signifikante forskjeller mellom
aldersgrupper og utdannelsesnivå. Respondenter mellom 25 og 44 år utgjorde fem
prosentpoeng mindre av nettoutvalgene i 2012 enn av bruttoutvalgene.
Respondentene som var yngre enn dette var også noe underrepresentert, men det
var ikke signifikant. Gruppene som var mellom 45 og 66 år og 67 år og eldre var
overrepresentert med henholdsvis 3,8 og to prosentpoeng.
Respondenter med ingen utdanning eller grunnskole er underrepresentert med ca.
tre prosentpoeng, mens personer med høyere utdanning er overrepresentert med
omtrent fem prosentpoeng. Personer med videregående som høyeste utdanning er
noe overrepresentert, men forskjellene var ikke signifikant.
Kvinner har svart i større grad enn menn, men det er ikke signifikante forskjeller
mellom kjønnene. Det er ingen klare forskjeller mellom personer bosatt i
forskjellige landsdel.

4.2.Frafall
Det vil alltid være en del personer som av ulike grunner ikke kan eller vil delta i
intervjuundersøkelser. Tabellene 12–16 viser frafallet fordelt på årsak. Vi deler
årsaker til frafall inn i tre kategorier: 1) De som ikke ønsket å delta, 2) De som var
forhindret fra å delta på grunn av språkproblemer eller sykdom og 3) De vi ikke har
lykkes å komme i kontakt med i løpet av feltperioden (angitt som ”Ikke kontakt”).
Tabell 12 og Figur 5 viser at ”Ikke kontakt” var den høyeste frafallsgrunnen og at
den var årsak til over halvparten av frafallet i gjennomsnitt. Lav kontaktrate var
den viktigste grunnen til at svarprosenten kun ble 51% i andre kvartal. Det
kvartalet skyldtes 61% av frafallet ”Ikke kontakt”. De andre kvartalene var dette
årsak til mellom 44% og 53% av frafallet. 30% til 42% av frafallet skyldtes at
respondenten ikke ønsket å delta, mens rundt 10% av frafallet oppsto fordi
intervjuobjektet var forhindret fra å delta.
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Tabell 13.

Årsaker til frafall i Reise- og ferieundersøkelsene 2012. Antall og prosent av frafall.
Kvartalsvis og for hele året
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Hele 2012

Antall
757

Prosent
100

Antall
969

Prosent
100

Antall
785

Prosent
100

Antall
776

Prosent
100

Antall
3287

Prosent
100

Ønsker ikke
å delta .......

285

37,6

293

30,2

327

41,7

321

41,4

1226

37,3

Forhindret ..

71

9,4

84

8,7

109

13,9

81

10,4

345

10,5

Ikke
kontakt ......

401

53,0

592

61,1

349

44,5

374

48,2

1716

52,2

Frafall i alt

Figur 5.

Prosent
70

Årsaker til frafall i Reise- og ferieundersøkelsene 2012 i prosent

Ønsker ikke å delta

Forhindret

Ikke kontakt

60
50
40
30
20
10
0
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Tabellene 13–16 viser hvordan bruttoutvalget fordeler seg prosentvis på intervju og
ulike årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse for hvert kvartal.
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Tabell 14.

Notater 11/2013
Svarprosent og årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse. Prosent
av bruttoutvalg. Første kvartal
Ikke
kontakt
20,2

Antall
personer
1 983

3,0
4,2

22,4
18,0

1 003
980

13,1
13,9
14,8
16,2

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

26,6
29,4
13,0
6,1

290
727
738
228

56,1
58,6
60,3
70,3
65,6
64,6
59,9

13,0
14,5
15,8
14,5
13,2
12,9
18,1

4,0
4,1
4,2
3,2
3,9
2,3
2,2

26,9
22,7
19,7
12,0
17,4
20,2
19,8

476
145
385
283
334
174
182

100
100
100

31,5
57,2
64,6

7,4
18,3
14,6

20,4
3,5
2,1

40,7
20,9
18,7

162
545
809

100

72,8

11,8

0,4

15,0

467

I alt ............................

Intervju
61,8

Kjønn
Mann .........................
Kvinne ........................

100
100

59,1
64,6

15,4
13,3

Aldersgrupper
16-25 år .....................
26-44 år .....................
45-66 år .....................
67-79 år .....................

100
100
100
100

58,9
53,0
69,0
70,6

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

100
100
100
100
100
100
100

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt ......
Grunnskole .................
Videregående .............
Høyskole eller universitet
..................................

Tabell 15.

20

Ønsker ikke
å delta Forhindret
14,4
3,6

I alt
100

Svarprosent og årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse. Prosent
av bruttoutvalg. Andre kvartal

I alt ............................

I alt
100

Intervju
51,2

Ønsker ikke
å delta
14,7

Forhindret
4,2

Ikke
kontakt
29,8

Antall
personer
1 986

Kjønn
Mann .........................
Kvinne ........................

100
100

49,9
52,5

13,7
15,9

4,4
4,1

32,0
27,6

1 003
983

Aldersgrupper
16-25 år .....................
26-44 år .....................
45-66 år .....................
67-79 år .....................

100
100
100
100

42,4
42,3
58,1
67,4

12,8
11,0
18,3
17,8

4,1
4,4
2,9
7,9

40,7
42,3
20,7
7,0

290
721
733
242

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

100
100
100
100
100
100
100

51,6
57,5
48,3
48,0
50,8
54,8
53,2

12,4
20,3
14,6
16,4
16,5
12,8
12,9

3,4
3,9
4,4
5,4
5,5
3,9
6,7

32,6
18,3
32,7
30,2
28,8
25,7
31,2

469
153
391
275
333
179
186

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt .........
Grunnskole .................
Videregående .............
Høyskole eller universitet

100
100
100
100

29,5
41,4
56,2
60,9

9,3
19,3
15,1
11,7

19,1
4,0
3,3
2,1

42,1
35,3
26,5
25,2

183
502
789
512
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Tabell 16.

Svarprosent og årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse. Prosent
av bruttoutvalg. Tredje kvartal
Ikke
kontakt
17,6

Antall
personer
1 978

6,1
4,9

17,0
18,3

1 000
978

17,3
14,8
16,7
20,4

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

18,9
24,7
15,6
3,5

323
717
708
230

56,0
63,2
61,1
60,7
65,1
62,0
56,5

13,1
16,5
15,0
21,0
14,1
19,6
23,2

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

23,6
15,8
17,7
14,2
17,4
15,1
11,9

475
152
373
295
327
179
177

100
100
100

30,3
54,2
62,8

8,3
21,2
18,6

29,4
6,3
2,9

32,1
18,3
15,7

109
509
791

100

68,0

11,1

3,9

17,1

569

I alt ............................

Intervju
60,3

Kjønn
Mann .........................
Kvinne ........................

100
100

59,9
60,7

17,0
16,1

Aldersgrupper
16-25 år .....................
26-44 år .....................
45-66 år .....................
67-79 år .....................

100
100
100
100

61,3
52,0
65,1
70,0

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

100
100
100
100
100
100
100

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt ......
Grunnskole .................
Videregående .............
Høyskole eller
universitet ...................
Tabell 17.

Svarprosent og årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse. Prosent
av bruttoutvalg. Fjerde kvartal

I alt ............................

I alt
100

Intervju
60,7

Ønsker ikke
å delta
16,3

Forhindret
4,1

Ikke
kontakt
19,0

Antall
personer
1 974

Kjønn
Mann .........................
Kvinne ........................

100
100

59,3
62,1

15,8
16,8

3,6
4,6

21,3
16,6

995
979

Aldersgrupper
16-25 år .....................
26-44 år .....................
45-66 år .....................
67-79 år .....................

100
100
100
100

57,3
54,5
66,0
67,5

15,5
14,9
17,1
18,7

2,3
4,7
3,6
6,7

24,9
15,9
13,3
7,2

309
703
753
209

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

100
100
100
100
100
100
100

64,7
58,4
59,4
59,3
60,6
57,5
60,5

12,4
14,3
20,6
18,3
17,0
18,4
22,1

3,6
2,6
4,3
4,9
3,9
5,7
3,6

19,3
24,7
20,6
17,5
18,5
18,4
13,8

467
154
369
285
330
174
195

100
100
100

37,6
54,3
62,0

6,4
19,5
17,4

20,2
3,5
3,8

35,8
22,7
16,8

109
488
786

100

68,5

13,9

2,0

15,6

591

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt ......
Grunnskole .................
Videregående .............
Høyskole eller
universitet ...................
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Svarprosent og årsaker til frafall etter kjønn, alder, landsdel og utdannelse. Prosent
av bruttoutvalg. Hele 2012

I alt ............................

I alt
100

Intervju
58,5

Ønsker ikke
å delta
15,5

Forhindret
4,4

Ikke
kontakt
21,7

Antall
personer
7 921

Kjønn
Mann .........................
Kvinne ........................

100
100

57,1
60,0

15,5
15,5

4,3
4,4

23,2
20,1

4 001
3 920

Aldersgrupper
16-25 år .....................
26-44 år .....................
45-66 år .....................
67-79 år .....................

100
100
100
100

55,2
50,4
64,6
68,9

14,7
13,6
16,7
18,3

2,6
5,3
3,3
7,0

27,5
30,6
15,4
5,9

1 212
2 868
2 932
909

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

100
100
100
100
100
100
100

57,1
59,4
57,2
59,7
60,5
59,7
57,6

12,7
16,4
15,3
17,6
15,2
15,9
19,1

4,6
3,8
4,7
4,4
3,8
4,5
4,2

25,6
20,4
22,8
18,4
20,5
19,9
19,2

1 887
604
1 518
1 138
1 324
710
740

100
100
100

31,8
51,9
61,4

8,0
19,6
16,4

21,7
4,3
2,8

38,5
24,2
19,4

563
2 044
3 175

100

67,5

12,2

2,2

18,1

2 139

Utdannelsesnivå
Ingen eller uoppgitt ......
Grunnskole .................
Videregående .............
Høyskole eller
universitet ...................

Kvinnene har noe høyere svarvillighet enn mennene, men kjønnsforskjellene svært
små. Det er også liten forskjell i frafallsårsakene, men det er litt lavere kontaktrate
med menn.
Personer som er 45 år eller eldre har både høyest svarprosent og nekterandel. Dette
henger sammen med at denne gruppen har klart lavest andel SSB ikke har kommet
i kontakt med, 15 prosent for personer mellom 45 og 66 og seks prosent for
personer over 66. Blant de yngre respondentene er det derimot en betydelig høyere
andel vi ikke fikk kontakt med. Dette leder igjen til at det både var færre intervju
og færre som nektet å delta. Dette bildet er konstant gjennom hele året, og spesielt i
andre kvartal da svarprosenten generelt var lav. Mye av forskjellene i svarprosent
mellom aldersgruppene kan derfor komme av at de yngre respondentene er
vanskeligere å nå, ikke at de er mindre villige til å delta.
Forskjellene mellom landsdeler er små og uten noe klart mønster.
Som kommentert ovenfor og vist i Figur 6 øker svarprosenten med utdanning.
Spesielt personer som ikke har utdanning eller ikke har registrert utdanning i SSB
sine registre har lav intervjuandel. I gruppen uten utdanning fikk vi ikke kontakt
med 39 prosent av respondentene og i gruppen med grunnskoleutdanning, som
også har lav svarandel, fikk vi ikke kontakt med 24 prosent av utvalget. I gruppene
med videregående eller høyere utdanning var det derimot henholdsvis 18 og 19
prosent av bruttoutvalget vi ikke fikk kontakt med.

22

Statistisk sentralbyrå

Notater 11/2013

Reise- og ferieundersøkelsen 2012
Figur 6.

Frafallsårsaker fordelt på utdanningsgrupper. Hele 2012

Prosent
100
90
80
70
60
50
40
30
Intervju

20

Ønsker ikke å delta

Forhindret

Ikke kontakt

10
0
Ingen eller uoppgitt

Grunnskole

Videregående

Høyskole eller
universitet

I gruppen med ingen eller uoppgitt utdanning var det også svært mange som var
forhindret fra å bli intervjuet. For året sett samlet havnet 22 prosent av
respondentene i denne gruppen, mens dette lå mellom to og fire prosent i de andre
utdanningsgruppene. Nesten alle som ble forhindret innenfor gruppen med uten
registrert utdanning ble det på grunn av språkproblemer. Dette er fordi mange
innvandrere med utdanning fra andre land enn Norge havner i denne gruppen.
Samtidig er det lavest andel som ikke ønsker å delta innenfor gruppen med ingen
eller uoppgitt utdanning. Mye av forskjellene i svarprosenter mellom utdanningsgrupper kan derfor skyldes at de med lavest utdanning er vanskeligst å nå og ofte er
forhindret fra å bli intervjuet.

5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved
utvalgsundersøkelser
Utvalget til Reise- og ferieundersøkelsen er trukket tilfeldig fra BeReg, Statistisk
sentralbyrås kopi av Folkereisteret. Gjennom utvalgsundersøkelser kan vi anslå
forekomsten av ulike fenomener i en stor gruppe (populasjonen) ved å måle
forekomsten bare i et mindre utvalg som er trukket fra populasjonen. Det gir store
besparelser sammenlignet med om vi skulle gjennomført målingen i hele
populasjonen, men samtidig får vi en viss usikkerhet i anslagene. Denne usikkerheten kan vi beregne når vi kjenner sannsynligheten for at hver enkelt enhet i
populasjonen skal bli trukket til utvalget.
Metoden som brukes til å beregne et anslag (estimatet), kalles en estimator. Det er
to aspekter ved en estimator som er viktige. For det første bør estimatoren gi
omtrent korrekt verdi ved gjentatte forsøk. Det vil si at den ”treffer målet” i den
forstand at ved gjentatt trekking av utvalg, vil gjennomsnittsverdien av estimatene
være sentret rundt den sanne populasjonsverdien; estimatoren er forventningsrett. I
tillegg trenger vi et mål på hvor stor variasjon rundt populasjonverdien estimatene
har ved gjentatt trekking av utvalg. Det er denne variasjonen som er den statistiske
usikkerheten til estimatet, og det vanlige målet er standardfeilen, SE (fra det
engelske begrepet ”standard error”), til estimatet. SE er definert som det estimerte
standardavviket til estimatoren. SE forteller dermed hvor mye et anslag i gjennomsnitt vil avvike fra den sanne verdien.
Som en illustrasjon: La oss si vi ønsker å estimere prosentandelen kvinner, P0,i en
befolkning (populasjon) med størrelse N. Anta utvalget av størrelse n er trukket
Statistisk sentralbyrå
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tilfeldig, det vil si at alle enheter har samme sannsynlighet n/N for å bli med i
utvalget. La P være prosentandelen kvinner i utvalget. Da er P en forventningsrett
estimator for P0 og standardfeilen er gitt ved:

SE ( P ) =

P (100 − P)
n
⋅ (1 − ) .
n
N

Estimeringsfeilen vi begår er forskjellen mellom P og P0. Denne er selvfølgelig
ukjent, men vi kan gi et anslag, feilmarginen, på hvor stor den med en gitt
sannsynlighet kan være. Feilmarginen er definert som 2·SE. Intervallet
(P – 2·SE, P + 2·SE)
er et 95 prosent konfidensintervall. Det betyr at sannsynligheten for at intervallet
dekker den sanne verdien P0 er 0,95 (95 prosent). Eller sagt på en annen måte, ved
gjentatte utvalg så vil 95 prosent av intervallene dekke den sanne verdien P0. Vi
sier da et det er 95 prosent sikkerhet for at det beregnede intervallet dekker den
sanne verdien. For utledning av disse formlene og tilsvarende resultater for andre
typer variable og for mer kompliserte utvalgsplaner som stratifiserte utvalg og
flertrinnsutvalg viser vi til Bjørnstad (2000).
I faktaboksen oppsummeres begrepsdefinisjoner og formler for estimering av
prosenttall i en populasjon.
Statistisk usikkerhet for estimering av prosentandel av et kjennetegn ved enkelt tilfeldig utvalg
N
n
P0
x
P
100 – P

antall enheter i populasjonen
antall enheter i utvalget, trukket enkelt tilfeldig
prosentandel i populasjonen med kjennetegn a
antall enheter i utvalget med kjennetegn a
prosentandel i utvalget med kjennetegn a, P = 100·(x/n)
prosentandel i utvalget som ikke har kjennetegn a

Utvalgsvarians Var(P) =

P0 (100 − P0 )
n
⋅ (1 − )
n
N

95 prosent konfidensintervall for P0: P ± 2·SE
Standardfeil: SE =

P(100 − P)
n
⋅ (1 − )
n
N

Feilmargin = 2· SE

I de fleste utvalgsundersøkelsene i SSB utgjør utvalget en svært liten del av
populasjonen. Undersøkelsene tar sikte på å dekke store populasjoner, som for
eksempel den norske befolkningen i sin helhet, alle arbeidstagere, alle norske
bedrifter osv. Utvalgene som skal dekke disse populasjonene er små i forhold til
populasjonsstørrelsene. Det betyr at utvalgsandelen n/N er neglisjerbar i formelen
for SE, og vi kan benytte formelen
SE =

P (100 − P )
n

Vi legger merke til at konfidensintervallets størrelse er avhengig av størrelsen på
utvalget, men ikke av populasjonen. Standardfeilen blir mindre dess flere som er
med i utvalget, og sammenhengen mellom størrelsen på standardfeilen og n er ikke
lineær. For å få standardfeilen halvert, med samme verdi av P, så må
utvalgsstørrelsen firedobles.
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Vi ser at standardfeilen er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, og avtar
symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100.
I stedet for å foreta beregninger for hvert enkelt resultat, kan tabell 7 benyttes. Den
viser standardfeil for observerte prosentandeler etter utvalgets størrelse, trukket
enkelt tilfeldig.
Figur 7.

Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg.

n: \ P:
25 ..........
50 ..........
100 ........
200 ........
300 ........
500 ........
1 000 .....
1 200 .....
1 500 .....
2 000 .....
4500 ......
8000 ......

5/95
4,4
3,1
2,2
1,5
1,3
1,0
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,2

10/90
6,0
4,2
3,0
2,1
1,7
1,3
0,9
0,9
0,8
0,7
0,4
0,3

15/85
7,1
5,0
3,6
2,5
2,1
1,6
1,1
1,0
0,9
0,8
0,5
0,4

20/80
8,0
5,7
4,0
2,8
2,3
1,8
1,3
1,2
1,0
0,9
0,6
0,4

25/75
8,7
6,1
4,3
3,1
2,5
1,9
1,4
1,3
1,1
1,0
0,6
0,5

30/70
9,2
6,5
4,6
3,2
2,6
2,0
1,4
1,3
1,2
1,0
0,7
0,5

35/65
9,5
6,7
4,8
3,4
2,8
2,1
1,5
1,4
1,2
1,1
0,7
0,5

40/60
9,8
6,9
4,9
3,5
2,8
2,2
1,5
1,4
1,3
1,1
0,7
0,5

45/55
9,9
7,0
5,0
3,5
2,9
2,2
1,6
1,4
1,3
1,1
0,7
0,6

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

Et utvalgsresultat på 40 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med 1200 enheter har en
standardfeil på 1,4 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 2,8 prosentpoeng og 95
prosent konfidensintervall er (37,2 - 42,8) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent
sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 37,2 og 42,8 prosent.

5.1.

Eksempel på bruk av formel og tabell

Vi ønsker å anslå andelen av nordmenn som røyker. Vi har fått svar fra 1 200
respondenter (n) som er trukket fra den norske befolkningen mellom 16 og 79 år. I
2012 var dette omtrent 3 800 000 personer (N). 336 (x) av de spurte oppgir at de
røyker daglig eller av og til, de resterende 864 røyker altså aldri. Andelen som
røyker er da x/n = 336 / 1 200 = 0,28, eller 28 prosent. Siden n/N = 0,0005 så kan
vi bruke den forenklede formelen for SE og får konfidensintervallet

28 ± 2

28(100 − 28)
= 28 ± 2 (1,3) = 28 ± 2,6.
1200

Estimatet for andelen røykere er altså 28 prosent. Feilmarginen for estimatet er 2,6
prosent, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet forteller at andelen
ligger mellom 25,4 og 30,6 prosent.
Vi kan også bruke tabell 7. Vi går inn på raden 1 200 og kolonnen 30/70; som er
kolonnen som ligger nærmest resultatet. I tabell 1 leser vi at standardfeilen er 1,3.
Et 95 prosent konfidensintervall blir da 28 ± 2 (1,3) = 28 ± 2,6, som er det samme
som over.

6. Pc-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og
bearbeidingsfeil
I enhver undersøkelse vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både
i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i denne
undersøkelsen ble gjort på telefon. Intervjueren følger skjemaet på et dataprogram
og får opp et spørsmål av gangen.
En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle filtre i spørreskjemaet
programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne
stiller feil spørsmål til feil personer. Samtidig ligger det farer i det at filtrene
Statistisk sentralbyrå
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programmeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående,
og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. Som det framgår av det vedlagte
skjemaet, er det noen filtre i skjemaet til denne undersøkelsen, men vi har ingen
indikasjoner på at disse ikke har fungert etter hensikten.
Pc-assistert intervjuing gir også muligheter for å tilpasse ordlyden i spørsmålene til
intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. I denne undersøkelsen
er for eksempel et spørsmål i husholdningsdelen forskjellig for personer med små
og store husholdninger.
Endelig gir pc-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens
mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige
verdier. I tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom
intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike
svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del feilmeldinger er absolutte, og kan ikke
overstyres (for eksempel kan man ikke oppgi at man har betalt mer enn den
samlede verdien med betalingskort i spørsmål Reis7 og Reis7b). Andre ganger
legges det inn advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra (for eksempel for
man en advarsel dersom man oppgir at ektefellen er betydelig eldre eller yngre enn
respondenten).
Alle disse sidene ved pc-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av
papirskjema. Vi unngår registrering av ugyldige verdier, og vi oppnår et redusert
frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for filterfeil reduseres. Det ble ikke
oppdaget noen slike feil i Reise- og ferieundersøkelsen i 2012.
Innsamlingsfeil kan også skyldes galt svar fra intervjupersonen. En årsak til det kan
være vansker med å huske forhold tilbake i tid. For Reise- og ferieundersøkelsene
ble det sendt ut noteringshefter som skulle minske denne feilkilden, men få
personer oppga å ha brukt dette heftet da vi spurte om dette i fjerde kvartal. 129
personer oppga at de hadde vært på dagsturer til utlandet, men kun 11 av disse
oppga at de hadde brukt heftet for å notere innkjøp.
Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som
sensitive. Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi uriktige svar. Spørsmål
om holdninger til innvandring som er tema i tredje kvartal av Reise- og ferieundersøkelsen 2012, kan oppfattes som sensitive spørsmål. De vurderinger som
ligger bak svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som
sosialt akseptabelt.
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien
som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger
(omkodinger). Vi har kontrollert dataene fra disse undersøkelsene uten at vi har
oppdaget feil som kan ha betydning for resultatene.
Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske
resultatene i de fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og
bearbeidingsfeil. Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller,
og det er klart at ikke alle feil oppdages. Dette er imidlertid en usikkerhet vi må
leve med.
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Første kvartal

Vedlegg 1: Informasjonsbrev 1. kvartal

Oslo, november 2011
Saksbehandler: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Reise- og ferieundersøkelsen
Du er en av 2 000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk sentralbyrås undersøkelse om reiser og ferie.
En av våre intervjuere vil kontakte deg for et intervju i januar. Spørsmålene gjelder reiser med minst én
overnatting i oktober, november og desember, og handling på dagsturer til utlandet i desember. I tillegg samler vi
inn annen offisiell statistikk i denne undersøkelsen. Det vil derfor også være noen spørsmål om sysselsetting,
røykevaner og vedforbruk.
For å få så nøyaktige opplysninger som mulig, ber vi deg notere detaljene omkring dine reiser i det vedlagte heftet.
Heftet kan du benytte som ”huskelapp” under intervjuet. Alle som deltar vil være med i trekningen av fem
gavekort på kr 1 000,-.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av
befolkningen i alderen 16 - 79 år. Vi har ikke anledning til å erstatte de som er trukket ut med andre. For
at resultatene skal bli så gode som mulig, er det avgjørende at de som er trukket ut blir med. Det er frivillig å
delta, og du kan trekke deg fra undersøkelsen og få opplysningene slettet.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningslovens regler, og Statistisk sentralbyrå har
utnevnt eget personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere og å øke utbyttet av undersøkelsen, vil vi i tillegg
til svarene vi får benytte opplysninger om utdanning som Statistisk sentralbyrå årlig henter inn fra skoler, fylker
og Lånekassen, samt opplysninger om inntekt, formue, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Vi
vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Innen ett år vil
opplysningene bli anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe 800 83 028, eller sende en e-post til:
reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt
personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller
e-post: personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Statistisk sentralbyrå

Øyvin Kleven
seksjonssjef
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Oslo, november 2011
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Reise- og ferieundersøkinga
Du er ein av 2 000 personar som er trekte ut til å delta i Statistisk sentralbyrå si undersøking om reiser og ferie.
Ein av våre intervjuarar vil kontakte deg for eit intervju i januar. Spørsmåla gjeld reiser med minst ei
overnatting i oktober, november og desember, og handling på dagsturar til utlandet i desember. I denne
undersøkinga samlar vi òg inn anna offisiell statistikk. Det vil derfor vere med nokre spørsmål om sysselsetjing,
røykevanar og vedfyring.
For å få så nøyaktige opplysningar som mogleg, ber vi deg notere detaljane kring reisene dine i det vedlagde
heftet. Heftet kan du bruke som ”huskelapp” under intervjuet. Alle som deltek, vil vere med i ei trekning av fem
gåvekort på kr 1 000,-.

Til undersøkinga er det trekt eit utvalg frå Folkeregisteret, som representerer eit spegelbilete av dei som er i
alderen 16 - 79 år. Vi har ikkje anledning til å erstatta dei som er trekt ut med nokon andre. For at
resultata skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut bli med. Det er frivillig å delta, og du
kan trekkje deg frå undersøkinga og få opplysningane sletta.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og Statistisk sentralbyrå har utnemnt eige
personvernombod. For å gjere intervjuet kort og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi i tillegg til svara vi får,
nytte opplysningar om utdanning som Statistisk årleg hentar inn frå skolar, fylke og Lånekassa, og opplysningar
om inntekt, formue, trygder og stønader henta frå Skatteetaten og NAV. Vi vil aldri offentleggjere eller
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte slik at
ingen kan identifiserast. Intervjuaren som ringjer, kan fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkommande
arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje 800 83 028, eller sende ein e-post til:
reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg 2: Foresattebrev 1. kvartal
TIL FORESATTE FOR

Oslo, november 2011
Saksbehandler: Marit Wilhemsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Reise- og ferieundersøkelsen
I januar 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkelsen. Til undersøkelsen er
det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret på 2000 personer i alderen 16-79 år.
Til informasjon har din husholdning en datter eller sønn under 18 år som er med i utvalget
denne gangen. Hun eller han får eget brev om undersøkelsen. Det er frivillig å delta, man kan når
som helst trekke seg fra undersøkelsen og få opplysningene slettet. Vi håper at flest mulig deltar, og
din sønns eller datters deltagelse er med å sikre gode og riktige resultater. I løpet av januar vil en av
våre intervjuere ta kontakt, og intervjuet vil foregå på telefon.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt.
Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningslovens regler, og
Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere og å øke
utbyttet av undersøkelsen, vil vi i tillegg til svarene vi får benytte opplysninger om utdanning som
Statistisk sentralbyrå årlig henter inn fra skoler, fylker og Lånekassen, samt opplysninger om inntekt,
formue, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Vi vil aldri offentliggjøre eller
videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Innen ett år vil opplysningene bli
anonymisert slik at den enkelte ikke kan identifiseres. Intervjueren som ringer, kan fortelle deg
hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå.
Dersom dere har spørsmål om undersøkelsen, kan dere ringe 800 83 028 (08:00 - 15:00), eller sende
en e-post: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå
kan rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Øyvin Kleven
seksjonssjef
F
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TIL FØRESETTE FOR

Oslo, november 2011
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Reise- og ferieundersøkinga
I januar 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkinga. Til undersøkinga er
det trekt eit tilfeldig utval frå Folkeregisteret på 2000 personar i alderen 16-79 år.
Til informasjon har ditt hushald ei dotter eller ein son under 18 år som er med i utvalet denne
gongen. Ho eller han har fått eige brev om undersøkinga. Det er frivillig å delta i undersøkinga, og
ein kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. Vi vonar at flest
mogleg deltek, og svara til di dotter eller din son er med å sikre gode og riktige resultat. Ein av våre
intervjuarar vil ta kontakt i løpet av januar, og intervjuet vil bli teke over telefon.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og Statistisk sentralbyrå har
utnemnt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kort og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi i
tillegg til svara vi får, nytte opplysningar om utdanning som Statistisk årleg hentar inn frå skolar, fylke
og Lånekassa, og opplysningar om inntekt, formue, trygder og stønader henta frå Skatteetaten og
NAV. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan
eitt år blir opplysningane anonymiserte slik at ingen kan identifiserast. Intervjuaren som ringjer, kan
fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkommande arbeider for Statistisk sentralbyrå.
Dersom de har spørsmål, kan du gjerne ringje 800 83 028 (08:00 – 15:00), eller sende ein e-post til:
reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til
vårt personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg 3: Skjema 1. kvartal

Undersøkelse om reise og ferie
1. KVARTAL 2010
Produktnummer 5234-1
25.11.2009
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KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
FOR KOMMUNER BESTÅENDE AV KUN 2 BOKSTAVER, SKRIV 'KOMMUNE' ETTER, F.EKS. 'BØ
KOMMUNE'.
*Tettbygd
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200
personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
JA/NEI
Hvis Tettbygd=JA
*Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
1. under 2000 personer
2. mellom 2000 og 20 000 personer
3. mellom 20 000 og 100 000
4. 100 000 personer eller flere

1. HUSHOLDNING
*Siv
Er
1.
2.
3.

du gift eller samboer?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboer
Nei

Hvis Siv = 2 eller 3
*SivilStand
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.
1. Ugift
2. Gift/registrert partner
3. Enke/enkemann/gjenlevende partner
4. Separert/separert partner
5. Skilt/skilt partner
*AntPers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som
er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange
personer er det husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
:1..x
Hvis Antpers>1 stilles spørsmålene kjønn, Fodtaar og Slekt for hvert
husholdningsmedlem utenom IO
Kjonn
Hvis Antpers=2:
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi gjerne at du nevner personens
kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Hvis Antpers>2:
For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du nevner
personenes kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
1. Mann
2. Kvinne
FodtAar
Hvilket år er [hun/han] født?
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*Slekt
Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg?
1.
2. Ektefelle
3. Samboer
4. Sønn/datter
5. Stesønn/datter
6. Søsken/halvsøsken
7. Stesøsken
8. Foreldre
9. Steforeldre
10.Svigerforeldre
11.Svigersønn/-datter
12.Besteforeldre
13.Barnebarn
14.Annen slektning av IO
15.Annen ikke-slektning
BoksKlar
Husholdningen består altså av ^Antpers 'antall' personer
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
JA/NEI
Hvis Antpers=1 'kun IO i husholdningen'
Siden husholdningen bare består av IO, er det ingen kartlegging av IO
Bekreft at dette er riktig ved å svare ja her?
JA/NEI
*AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM
IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
JA/NEI
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor
mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
:0..x
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
:0..x

2. FERIE og REISER

- med minst 4 overnattinger

*Fer1
Så ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle ferieturer du har vært på.
Var du i løpet av 2011 på noen ferietur i Norge der du reiste bort og
overnattet minst fire netter?
1. Ja
2. Nei
*Fer2
Var du i løpet av 2011 på noen ferietur i utlandet der du reiste bort og
overnattet minst fire netter?
1. Ja
2. Nei
Hvis Fer1 = Nei og Fer2 = Nei
*Fer3
Hva var årsaken til at du ikke reiste, var det …
1. Økonomiske grunner
2. Mangel på tid av familiære årsaker
3. Mangel på tid på grunn av arbeidssituasjonen
4. Helsegrunner
5. Har ikke lyst til å reise på ferie
6. Sikkerhetsgrunner
7. Andre grunner
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minst en overnatting

Alle
*Reis1
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på i
oktober, november og desember.
Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med
både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser.
:0..x
Hvis Reis1> = 1 '1 eller flere reiser' stilles (Reis2-Reis5)
For hver reise:
*Reis2_
Hvilken dato startet du [den/den første/den neste reisen]?
SKRIV DDMM
HVIS IO IKKE HUSKER EKSAKT DATO: STARTEN AV MND = 5 MIDTEN AV MND = 15 OG
SLUTTEN AV MND = 25
*Reis3_
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for
privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise?
1. Ferietur
2. Annen privat reise
3. Yrkes- eller forretningsreise
Reis4_
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?
:1..x
*Reis5_
Hvor gikk reisen hen?
1. I Norge
2. I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Hvis reis5=I Norge
Reis5a
Hvilket fylke gikk reisen til?
1. Østfold
2. Akershus
3. Oslo
4. Hedmark
5. Oppland
6. Buskerud
7. Vestfold
8. Telemark
9. Aust-Agder
10.Vest-Agder
11.Rogaland
12.Hordaland
13.Sogn og Fjordane
14.Møre og Romsdal
15.Sør-Trøndelag
16.Nord-Trøndelag
17.Nordland
18.Troms
19.Finnmark
20.Svalbard
21.På reise i Norge
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Reis5c
Hvilket land gikk reisen til?
TRYKK BACKSPACE FOR Å VELGE RIKTIG LAND MED TILHØRENDE KODE. ENGLAND,
SKOTTLAND OG WALES KODES SOM STORBRITANNIA.
Reis5b
LAND
*Reis6
Hvordan overnattet du der?
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HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM SAMSVARER MED HOVEDFORMÅLET MED
REISEN.
NB: LEGG MERKE TIL RULLEFELT FOR Å FÅ SE RESTEN AV SVARALTERNATIVENE
1. HOTELL/LEILIGHETSHOTELL
2. PENSJONAT/GJESTGIVERI/KRO/MOTELL/FJELLSTUE
3. BED & BREAKFAST/LOSJIHUS/GÅRDSINNKVARTERING
4. CAMPINGPLASS: TELT/CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN
5. CAMPINGPLASS: HYTTE
6. HYTTER/LEILIGHETER I HYTTEGREND
7. BÅTHAVN: FRITIDSBÅT
8. VANDRERHJEM/UNGDOMSHERBERGE/INTERNAT/FIRMAFERIEBOLIGER
9. HELSEINSTITUSJON (IKKE MED HOTELLTJENESTER)
10.ARBEIDS- OG FERIELEIR/LEIRSTEDER/UBEMANNEDE TURISTHYTTER
11.ANDRE MÅTER BETALT FOR
12.BÅT/FERGE/BUSS/TOG/FLY
13.LEID ROM I FAMILIEHUS
14.LEID PRIVATEID FERIEBOLIG FRA INDIVIDUELLE ELLER VIA FORMIDLER
15.EGEN FERIEBOLIG, INKL FERIEBOLIG LEID PÅ ÅREMÅL OG TIMESHARE-BOLIG
16.HJEMME HOS SLEKTNINGER/VENNER ELLER I DERES FERIEBOLIGER - VEDERLAGSFRITT
17.OVERNATTING I CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN/TELT/FRITIDSBÅT/I FRILUFT/PRIVATBIL
O.L. PÅ IKKE ORGANISERTE STEDER
18.ANDRE MÅTER IKKE BETALT FOR
ReisA
Hva var viktigste transportmåte på reisen?
1. buss
2. jernbane
3. båt, ferge
4. fly
5. personbil
6. motorsykkel, moped, scooter
7. fritidsbåt
8. sykkel
9. gikk til fots, eller på ski
10.annet
Hvis *Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2 stilles ReisB – ReisE
ReisB
Reiste du i hovedsak
1. Alene
2. Med ektefelle/samboer
3. Sammen med barn
4. Med andre slektninger
5. Sammen med venner
ReisC
Ble hele eller viktige deler av ferien bestilt på forhånd?
1. Ja
2. Nei
Hvis ReisC = Ja
ReisD
Bestilte du hos et reisebyrå, en turoperatør, direkte fra et
overnattingssted eller gjennom et transportselskap?
1. Reisebyrå
2. Turoperatør
3. Direkte fra et overnattingsted
4. Gjennom et transportselskap
Hvis ReisD = Reisebyrå eller turoperatør
ReisE
Var ferien i hovedsak en pakketur?
1. Ja
2. Nei
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*Reis7
Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta med
både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for deg.
Både reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i forbindelse med
reisen skal tas med.
:1..x KRONER
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER.
Hvis Reis5 = I utlandet og Reis2 = juni
Reis7a
Betalte du hele eller deler av beløpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis 7a=JA
Reis7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Reis7c
Gjorde du noe innkjøp av tjenester på denne turen?
Med tjenester tenker vi på ulike servicetilbud som frisørtime, tannlegetime,
service på bil etc.
JA/NEI
Hvis Reis 7d=JA
Reis7d
Hvor stort beløp brukte du til kjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Hvis ReisE = Ja og (*Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2) stilles ReisF
ReisF
Hvor mye av disse utgiftene gikk med til å dekke selve pakketuren hos
reiseselskapet?
: 1..x Kroner
For innlandsreiser
*Reis8
HVIS IKKE FLERE LIKE TURER - TRYKK < ENTER >
HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I TILLEGG TIL
DENNE.
MED LIKE TURER MENES AT HOVEDFORMÅL, ANTALL OVERNATTINGER, REISEMÅL,
OVERNATTINGSMÅTE OG PRIS MÅ VÆRE LIK, F.EKS. HVIS IO REISER PÅ HYTTA SI
MANGE HELGER!
DU FYLLER I SÅ FALL BARE UT STARTDATO FOR DE ANDRE REISENE AV SAMME SLAG TRYKK BARE < END > MELLOM HVER
Videre2
Trykk <1> for å fortsette

4.

GRENSEHANDEL

*Gren1
Nå følger noen spørsmål om handling i utlandet i forbindelse med dagsturer.
Reiste du på dagstur eller handletur til Sverige, Danmark, Finland eller
andre land i løpet av perioden 1. oktober til 31. desember i år?
JA/NEI
DET ARRANGERES DAGSTURER TIL PARIS, LONDON OG BERLIN OG KANSKJE OGSÅ ANDRE
STEDER I EUROPA. SLIKE DESTINASJONER SKAL OGSÅ REGNES MED.
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Hvis Gren1=JA
*Gren2
Hvor mange slike turer foretok du i løpet av denne perioden?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND ELLER ANDRE LAND I
PERIODEN 1. januar t.o.m 31. mars
1..100
Gren3
Hvor mange slike turer foretok du i desember måned?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND, RUSSLAND ELLER ANDRE
LAND
0..40
Hvis Grens3>0 => for hver reise
Gren4 - Grens9 repeteres for hver reise (maks 10 reiser). Tur[1-10]
Gren4_
Tekst 1. ved flere reiser: Vi tar dagsturene i mars i tur og orden og
starter med den første.
Tekst neste reiser: Vi fortsetter så med den ^[nr.] dagsturen
Hvilket land reiste du til?
1. SVERIGE
2. DANMARK
3. FINLAND
4. RUSSLAND
5. ANNET LAND
Hvis gren4_ = Sverige
*Gren5_
Hvilket sted reiste du til?
HVIS IO HAR VÆRT INNOM FLERE STEDER, OPPGIS NAVNET PÅ DESTINASJONSSTED, EV.
LENGSTE STOPPESTED
Trykk <Backspace> for å velge riktig sted
Hvis Gren4_ = Danmark
GrensDK
Hvilket sted i Danmark reiste du til?
1. FREDRIKSHAVN
2. HIRTSHALS
3. KØBENHAVN
4. ANNET STED I DANMARK
Hvis Gren4_ = Finland
GrensSF
Hvilket sted i Finland reiste du til?
1. GARGASNIEMI
2. KILPIS
3. NATAMÖ
4. NORGAN
5. ANNET STED I FINLAND
Hvis Gren5_=annet sted eller GrensDK = annet sted eller GrensSF = annet sted
Eller gren4_ = Russland eller gren4_ = annet land
Gren5s
Annet sted?
Gren9
Var det flere personer med på denne reisen?
JA/NEI
Hvis Gren9 = Ja
Gren9a
Var det flere som betalte for vare- og tjenestekjøpene som ble gjort på
turen?
1. BETALTE ALT SELV
Statistisk sentralbyrå
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2. FLERE BETALTE
Hvis Gren9a=Flere betalte
Tenk kun på det du selv betalte
*Gren6_
Hvor mye betalte du for på denne turen? Ta kun med vare- og tjenestekjøp til
privat husholdning. Innkjøp i Norge på vei til eller fra utlandet skal ikke
tas med.
:1..X KRONER
TA KUN MED DET IO SELV HAR BETALT FOR
VARER KJØPT I UTLANDET OG KONSUMERT UTENFOR NORSK JORD SKAL OGSÅ TAS MED.
MED TJENESTER TENKER VI PÅ ULIKE SERVICETILBUD SOM FRISØRTIME, TANNLEGETIME,
SERVICE PÅ BIL ETC.
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Gren7a
Betalte du hele eller deler av innkjøpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis Gren7a=JA
*Gren7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
HVIS IO HAR REIST PÅ FLERE TURER OG VARSTART = 2 STILLES DE FØLGENDE
SPØRSMÅLENE (HANDL1-HANDL8, GVARE1-GVARE8) HVER GANG. ELLERS BARE EN GANG,
ETTER AT ALLE DE ANDRE GRENSESPØRSMÅLENE ER FERDIGE
Gren8a
Gjorde du noen innkjøp av tjenester på denne turen? Med tjenester tenker vi
på ulike servicetilbud som frisørtime, service på bilen, tannlegetime ect.
JA/NEI
Gren8b
Hvor stort del av det totale handlebeløpet gikk til innkjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER

5. RØYKEVANER
Tob1
Så kommer det noen spørsmål om røyking. Hender det at du røyker?
Ja/Nei

Hvis Tob1 = Ja
Tob2
Røyker du daglig eller av og til?
1. Daglig
2. Av og til
Tob60
Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
1. Daglig
2. Av og til
3. Aldri
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6. ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid. Utførte du inntektsgivende
arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem
uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
Hvis Arb1 = nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
JA/NEI
Hvis Arb1 = Ja eller Arb1b = Ja
*Arb2
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn
med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres. VI ØNSKER Å VITE
SAMLET ARBEIDSTID FOR HOVEDARBEID OG EVENTUELT BIYRKE.
EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. FOR EKSEMPEL REGISTRERES 37,5 TIMER
SOM 38
:1..x
*Arb3
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du
arbeider i...
1. ..et personlig eid firma
2. ..et aksjeselskap, organisasjon eller lignende
3. ..kommunal virksomhet
4. ..fylkeskommunal virksomhet
5. ..statlig virksomhet
*Arb4
Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten? HVIS DERE IKKE
FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED <9> FOR
ANNEN NÆRING OG SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL.
0. Jordbruk, skogbruk
1. Fiske, fangst
2. Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg
3. Handel, bank, forsikring
4. Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring
5. Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon
6. Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
7. Undervisning, forskning
8. Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
9. Annen næring
Hvis Arb4 = 9
Arb4Sp
Hvilken annen næring er dette?
*Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
Arb5b
Har du en ledende stilling?

Arb6
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
1. ..selvstendig
2. ..ansatt
3. ..eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn
*Arb7
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE
PASSER, TRYKK <ENTER>
1. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
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Mottar vanlig alderspensjon
Mottar etterlattepensjon
Mottar uførepensjon
Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
Arbeidsledig de tre siste månedene
Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste

Arb8
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som
husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av
tøy, men ikke pass av barn eller syke.
TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.
1. Under 5 timer
2. 5- 9 timer
3. 10-19 timer
4. 20-29 timer
5. 30-39 timer
6. 40 timer og over

7.

INNTEKT

*EgenInn
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes
inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN
INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2008? Rund av
til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10
000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
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1. Orientering om undersøkelsen
1.1 Bakgrunn og formål
Denne undersøkelsen er kvartalsvis og temaene er fortrinnsvis knyttet til samferdsel og reiseliv. Formålet med
undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reise- og feriemønster og handling på dagsturer til utlandet. I tillegg til
den faste stammen av spørsmål som stilles hvert kvartal, har vi også temaer som stilles i enkelte kvartaler. I 4
kvartal var det i tillegg en utvidet del om røyking og røykevaner. Denne går ut i 1. kvartal. Istedenfor er det
spørsmål om ferie, og vedfyring i fritidsbolig.
For å videreføre tidligere offisiell statistikk, samlet inn av SSB gjennom de kvartalsvise Omnibusundersøkelsene, omfatter undersøkelsen også spørsmål om røyking og vedfyring. Skulle disse inngått i en egen
undersøkelse ville det blitt uforholdsmessig dyrt. I tillegg inngår en fast sekvens med bakgrunnsspørsmål, som
omfatter bosted, arbeidsforhold, inntekt, sivilstand og husholdningssammensetning.
Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, samt til forskning og undervisning. I
Statistisk årbok og på SSBs internettsider kan man finne statistikk over de tema vi samler inn tall på i denne
undersøkelsen, så som ferievaner, reising, handling i utlandet etc. Når det gjelder røykevaner finnes det også
opplysninger i http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/, hvor man kan se nærmere på fordeling i forhold til kjønn,
alder, fylker og endringer fra år til år. Disse ligger under 03.01 Helsetilstanden.

1.2 Faglig ansvarlige seksjoner og institusjoner
• SSB, Seksjon for transport-, reiselivs og IKT-statistikk: Ferier
• SSB, Seksjon for transport-, reiselivs og IKT-statistikk: Reisevaner
• SSB, Prosjektet Utenrikstransaksjoner/ Seksjon for transport-, reiselivs og IKT-statistikk:
Grensehandel
• SSB, Seksjon for energi- og miljøstatistikk: Vedfyring
• Sosial og helsedirektoratet og SSB Seksjons for helsestatisikk: Røyking

1.3 Hva handler undersøkelsen om?
Ferier: Spørsmål om ferieturer med minst fire overnattinger.
Reiser: Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de
reiser og hvor mye penger som går med til reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i
reiselivsbransjen.
Handling på dagsturer til utlandet: Disse dataene brukes til å beregne omfanget av grensehandel og annen
handel på dagsturer til utlandet, og inngår i Nasjonalregnskapet.

Litt mer informasjon om hva disse to delene brukes til og hvem som benytter dem:
• Undersøkelsen gir viktig kunnskap om nordmenns reisevaner, og i til hvilken grad nordmenn reiser.
Undersøkelsen kartlegger både reising utenlands og innenlands. For eksempel bruker Innovasjon Norge
statistikk fra denne undersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad nordmenn bruker Norge som reiseland.
• Det er mange brukere av statistikken og tallene publiseres løpende etter gjennomført datainnsamling.
Statistikken ligger på: http://www.ssbno/reise og http://www.ssb.no/grensehandel/
• Reiseundersøkelsen er underlagt turismedirektivet. Som en del av EØS-avtalen er Norge pliktig til å
rapportere reisestatistikk til Eurostat. Det vil si at brukes dataene som et ledd i et internasjonalt statistisk
samarbeide. Dette gir forståelse av reisevaner, og i hvilken grad europeer reiser.
• Grensehandelsundersøkelsen gir tall for norsk grensehandel til bl.a Sverige. Disse tallene er viktige for
norske avgiftsmyndigheter og andre som er opptatt av handelslekkasjer og norske særavgifter
•

Utenlandsreisene i gir til sammen god oversikt over norske husholdningers tansaksjoner/ forbruk i
utlandet, som er viktig input til nasjonalregnskapets utenriksregnskap

Spørsmål om røyking: benyttes til å kartlegge hvordan røykevanene i den norske befolkning utvikler seg over
tid. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner siden 1973. I dette kvartalet er dette en kort versjon med tre spørsmål.
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Hva brukes denne statistikken til:
• Finne ut hvilke grupper som røyker. Tilrettelegge tiltak og hjelp for å slutte å røyke mot disse gruppene.
• Studere trender for å planlegge hvordan best mulig bruke statlige midler. For eksempel om man skal
informere om snus er det lite hensiktsmessig å snakke til eldre kvinner, når man ser at økningen skjer
hos unge menn – og etter hvert unge
• Helsedepartement og helsedirektorat har som oppgave å redusere tobakksbruken i Norge.
Undersøkelsene forteller om målene nås og om pengene brukes riktig.
• Lage statistikkrapporter som brukes av studenter, skolebarn, forskere.
• Opp gjennom årene har statistikk om tobakksbruk bidratt til at man skjønte mer sammenhengene
mellom røyking og sykdom
• Finne ut om lovendringer blir etterlevd. Og om de har ønsket virkning
Vedfyring: Dataene brukes til å beregne omfanget av vedfyring på landsbasis. Beregnet tall av energiinnholdet i
veden inngår i energiregnskapet og energibalansen og ut fra vedforbruket beregnes blant annet utslipp av
svevestøv til luft.

Formålet med vedfyringsundersøkelsen er:
1. å redusere usikkerheten i beregningene over utslipp til luft, særlig for svevestøv
2. å forbedre tallene i energibalansen
3. å fremskaffe kunnskap om fyringsteknologi og kunnskap om andel ved som brennes i ildsteder
med ulik teknologi. Fyringsteknologi; om ildstedet er peis eller lukket ovn med ny/gammel
teknologi har stor betydning for utslippene av svevestøv og for mengden nyttiggjort energi.
4. å fange opp endringer i fyringsteknologi som følge av tiltak som iverksettes og se på hvordan
dette påvirker utslippstallene

Brukere av statistikken er: Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat,
Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, interesseorganisasjoner og media. Tallene inngår
som grunnlagsstatistikk for energibalansen og utslippsregnskapet som årlige rapporteres til UNFCCC
(klimakonvensjonen), ECE (langtransportkonvensjonen), IEA/OECD, Eurostat og FN.
Bakgrunnsspørsmålene om sivilstatus, husholdning og arbeid benyttes i analysene av nordmenns reise- og
handlemønster. I tillegg benyttes de til selvstendig statistikk i SSBs samboerstatistikk.

2. Gjennomføring av undersøkelsen
2.1 Utvalg
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16–79 år per 31.12.2011. Tidspunktet
alderen beregnes etter, innebærer at noen IO kan være 80 eller 15 år på intervjutidspunktet.

2.2 Intervjutid
Intervjutiden er beregnet til ca. 10 minutter i gjennomsnitt. Men det varierer selvfølgelig fra IO til IO. Noen vil
få ganske korte, mens andre kan få lengre intervju. Det er spesielt avhengig av hva IO svarer på spørsmål om
reiser og vedforbruk.

2.3 Incitamenter
Alle IO som blir intervjuet er med på trekningen av 5 gavekort til 1000,- kroner.

2.4 Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 2. januar til 11. februar.

2.5 IO-brev og noteringshefte, foresattebrev og påminningsbrev
2.5.1 Utsending av IO-brev, noteringshefte og foresattebrev
IO-brevet (vedlegg 1) ble sendt i slutten av november, sammen med et noteringshefte. Samtidig sendte vi brev
til foresatte for IO under 18 år (vedlegg 2). Formålet med denne utsendingen er å utstyre IO med noteringsheftet
Statistisk sentralbyrå

43

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Notater 11/2013

før referanseperioden på grensehandel tar til. På denne måten kan altså IO ta med seg noteringsheftet på tur og
notere underveis i stedet for å komme fram til beløp i ettertid.
2.5.2 Utsending av påminningsbrev, nekterbrev og telefonbrev
Påminningsbrev (vedlegg 3) ble sendt ut i uke 52. Personer som kun var registrert med fasttelefonnummer fikk i
tillegg et telefonbrev (vedlegg4)

Det er ca 300 personer vi ikke automatisk fant telefunnummer til. Disse er blitt sporet manuelt av intervjuere.
De som vi fortsatt ikke har funnet telefonnummer på blir tilsendt en forespørsel om kontaktopplysninger
sammen med påminningsbrevet,
I tillegg sender vi noen ganger ut nekterbrev (vedlegg 5) og brev til personer vi ikke har funnet telefonnummer
på (vedlegg 6).

2.6 Registerkoblinger
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi
både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi
pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du
må gjengi innholdet, er det viktig at også disse opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å
foreta registerkoblinger. I denne undersøkelsen kobler vi på utdanningsfagfelt og -nivå.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage statistikk,
dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.

2.7 Frafall og avgang
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang.
IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent utflyttede skal
registreres som avgang. Hvis vi får oppgitt at IO er utenlands, må vi derfor vite om oppholdet varer mer
enn 6 måneder. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de for syke til å delta, registrerer dere frafall med
kode 22.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall (alternativ 3 i Innled):
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang (alternativ 4 i Innled):
91 - IO død
92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd.

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

Overføring (alternativ 2 i Innled):
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer,
sykdom e.l.

31 - Midlertidig fravær pga.
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen
34 - Ikke telefon / for kostbart, for
langt å reise
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker
41 - Andre frafallsgrunner
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å spore opp
IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at arbeidet deres blir
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lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "SpsOppflg.". Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe de
som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis opplysning om at
IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. oppfølging etter intervjuperioden.

2.8 Innledningsteksten
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til hvordan
dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du gjerne
bruke dette avsnittet:
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer fram
på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på samme
måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder
spørsmål om flere ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt.»

3. Enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. Når IO
likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
eller "F8" for "vet ikke" og
eller "F9" for "nekting".

3.1 Bosted og husholdning
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et skjønnsmessig avvik ut over
50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder,
elver eller dyrkbare områder). Husklynger som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400
meter fra tettstedskjernen.
Siv
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har samboerkontrakt.

Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme kjønn.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og som selv oppfatter
seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg selv og sitt parforhold. For å falle inn
under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at
samboere for en kortere periode (inntil 3 mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller
studiesituasjon.
SivStat
Her skal du registrere IOs formelle sivile status.
Antpers
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall personer inkludert
IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles matbudsjett. Kosthusholdningen skal
også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har felles matbudsjett med de andre i
husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til kosthusholdningen, selv om de er borte på
skole/studiested.
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Ugifte borteboende studenter 18 år og eldre:
Ugifte studenter som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres som bosatt på studiestedet dersom
utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor
hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og personer innlagte på sykehus:
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før
tjenesten/oppholdet begynte.
Slekt
Slektskapskode for fosterbarn: For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er
slektning av IO).
AntBarn
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres.

3.2 Reiser med minst 1 overnatting
Reis1 - Her er det bare snakk om reiser i løpet av 4. kvartal, altså oktober, november og desember 2011. Ta kun
med reiser som startet i denne perioden. De som avsluttes etter denne perioden skal regnes med.
• Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke regnes med som yrkesreiser.
• Dette gjelder også reiser til f.eks. Nordsjøen hvis dette er IOs arbeidssted.
• Personer som har "selve reisen" som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal heller ikke
regnes med.
• Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide familiemedlemmer/
slektninger skal ikke tas med.
Reis2_ - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. Svarer IO
starten av måneden registreres den 5., midten av måneden den 15. og slutten av måneden den 25. Har IO hatt
flere reiser i tre-månedersperioden, begynn med den første, så den andre osv.
Reis3_ - Andre privatreiser kan være reiser der hovedformålet f.eks. er deltakelse i arrangement som barnedåp,
konfirmasjoner, bryllup, begravelse eller for å ordne private forretninger.
Reis5_ - Du skal for hver reise kode for fylke i Norge eller en kode for land ved utenlandsreise. Har IO
overnattet flere steder på samme reise, skal du for hver reise kode det stedet som samsvarer med hovedformålet
for reisen. Har IO overnattet på reise i Norge, altså ikke noe bestemt fylke som kan karakteriseres som
hovedformål, velger du kode 22.

Har IO overnattet i utlandet, skriver du inn land i full tekst og koder landet, eller velger fra den alfabetiske
listen. Har IO bare hatt overnattinger mellom Norge og utlandet, skriver du "på reise mellom Norge og utlandet"
i feltet "Søk", og velger kode 001. Har IO overnattet på reise mellom flere land, skriver du "på reise i flere land i
feltet "Søk" og velger kode 002.
Reis6_ - Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som samsvarer med
hovedformålet med reisen.
ReisA – Hva var viktigste transportmåte på reisen. Stilles til alle som har reist i perioden januar til mars.
ReisB, ReisC, ReisD og ReisE – Stilles kun til dem som har svart Ferietur eller Annen privat reise i Reis3_.
Reis7_ - Her skal man ta med alle kostnadene som gjaldt for IO på reisen. Derfor: Ta også med utgifter andre
betalte for IO. Hvis IO betalte noe for eventuelle andre i reisefølget, skal det ikke tas med. Utgifter til
forlystelse og vareinnkjøp skal tas med. Beløpet kan gjerne være omtrentlig beløp, men det skal oppgis i norske
kroner. Vi vil heller ha et omtrentlig beløp enn vet ikke-svar på dette spørsmålet.
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Kursen for de vanligste valutaene (pr. 21. desember 2011):
100 SEK (svenske kroner)
86,0
→ NOK
100 DKK (danske kroner)

103,7

→ NOK
EURO (euro) → NOK

7,7

GBP (britiske pund) →

9,2

NOK
USD (amerikanske dollar)

5,9

→ NOK
ReisF – Stilles kun til de som har svart Ja på ReisE.
Reis8_ - Helt like turer
NB! Gjelder kun på innlandsturer!
En viktig forutsetning for å kunne benytte dette er at turene til IO har vært helt like. Det vil si at hovedformål for
reisen er lik, antall overnattinger er lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være nøyaktig
det samme for turene. Hvis disse kriteriene er oppfylt, fyller du bare inn antall helt like turer og startdato for de
helt like turene. Resten fylles inn automatisk og du trenger bare å trykke Enter gjennom de ulike spørsmålene
som da er fylt inn automatisk. NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke
dere tilbake til Reis8 og endre antall like reiser.

3.3 Handling på dagsturer til utlandet
Vi spør om forekomst og antall for hele perioden 1. juli til 30. september (i gren1 og gren2), og om detaljerte
opplysninger for desember måned (gren3–8b). Dette siste samsvarer med det som står i noteringsheftet.
Gren1 - Med dagstur til utlandet menes alle reiser uten overnatting, også tjenestereiser. For de som bor nær
grensen skal også "svippturer" over grensa regnes med.
Gren5_ - Det er lagt inn 38 relevante steder som faste svarkategorier. I tillegg er det muligheter til å velge
"Annet sted".
Gren6_ - Vare- og tjenestekjøp utenfor norsk jord. Ta kun med det IO selv har betalt for. Her skal du
altså ta med det IO eventuelt har kjøpt for andre. Ikke ta med det eventuelle andre i reisefølget betalte for, selv
om det var til IO. Ta kun med utgifter til privat bruk. Det er viktig ikke å ta med innkjøp i Norge på vei til eller
fra utlandet. Varekjøp på fly, båt og lignende (eks. Sandefjord - Strømstad) skal regnes med. Der tjenesten
utløser en faktura, skal fakturabeløpet tas med. IO kan runde av, f.eks. til nærmeste hundre kroner. Angi beløpet
i norske kroner. All tax free handel skal med, både på vei inn og ut av landet.
Gren7b - Vi trenger kun kronebeløp som ble betalt med kort. Kontanter/faktura framkommer som forskjellen.
Gren 8b - I dette spørsmålet skiller vi ikke mellom kort og kontanter som betalingsmiddel.

3.5 Røykevaner
Røykevaner går hvert kvartal, og består i 1. – 3.- kvartal av 3 spørsmål, hvorav ett stilles kun til IO som oppgir
at det hender at de røyker.

3.6 Vedfyring
Ved2 - I tvilstilfeller, dvs at det er peis med dører som kan åpnes og lukkes, ønsker vi å vite om det fyres mest
med dørene åpne eller lukket. Fyres det mest med åpne dører velges svaralternativet 1 = 'åpen peis'. Fyres mest
med lukkede dører velges svaralternativet 2 = "lukket ildsted".

3.7 Vedfyring i fritidsboliger
Hvis IO har benyttet flere fritidsboliger skal det spørres om den hvor det ble fyrt mest med ved.
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VedFr4 - Her vil vi vite om elektrisk oppvarming benyttes
VedFr15 - Hvis IO ikke vet hvilket fylke fritidsboligen ligger i, sett ”vet ikke” her og skriv stedsnavn i neste
spørsmål

3.8 Arbeid
Arb2 - Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de siste 4
ukene. IO som har et arbeid som de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal
oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.

Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut i
avspasering, skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall arbeidstimer
bare hvis man får betalt for arbeidet. Halve timer skal rundes av oppover.
Arb3 - Svaralternativ 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond.
Arb4 - Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for "Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig
av næringens art. Hvis IO arbeider i flere ulike næringsgrener, velges den næringen hvor IO for tiden arbeider
mest.
Arb5 - Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket.
Arb7 - AFP står for "avtalefestet pensjon". Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og
tjenestepensjon. Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom
arbeidsforhold.

3.9 Inntekt
EgenInn - IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2009. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller hovedarbeidsforholdet. Det er IOs
totale inntekt for 2009 vi er ute etter.

Lykke til med intervjuingen!
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Andre kvartal

Vedlegg 5: Informasjonsbrev 2. kvartal

Oslo, februar 2012
Saksbehandler: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00–15:45)
Avdeling for datafangst

Undersøkelsen om reiser og teknologi
Du er en av 2 000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk sentralbyrås undersøkelse om reiser og
teknologi. En av våre intervjuere vil kontakte deg for et intervju i april. Spørsmålene gjelder reiser med minst én
overnatting i januar, februar og mars, og handling på dagsturer til utlandet i mars. Videre vil det være spørsmål om
husholdningens tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I tillegg samler vi inn annen
offisiell statistikk i denne undersøkelsen, og det vil være enkelte spørsmål om sysselsetting, røykevaner og
vedforbruk.
For å få så nøyaktige opplysninger som mulig, ber vi deg notere dine varekjøp på dagsturer til utlandet i mars i
vedlagte hefte. Heftet kan du benytte som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltar vil være med i
trekningen av fem gavekort på kr 1 000,-.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av
befolkningen i alderen 16–79 år. Vi har ikke anledning til å erstatte de som er trukket ut med andre. For at
resultatene skal bli så gode som mulig, er det avgjørende at de som er trukket ut deltar. Det er frivillig å delta,
og at du kan trekke deg fra undersøkelsen og få opplysningene slettet.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres etter lovpålagte regler og vi er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget
personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt
utdanningsregister og opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri
offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Innen ett år vil opplysningene bli
anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe grønt nummer 800 83 028, eller sende en
e-post til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til
vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller
e-post: personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Oslo, februar 2012
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00–15:45)
Avdeling for datafangst

Undersøking om reiser og teknologi
Du er ein av 2 000 personar som er trekte ut til å delta i Statistisk sentralbyrå si undersøking om reiser og ferie.
Ein av våre intervjuarar vil kontakte deg for eit intervju i april. Spørsmåla gjeld reiser med minst ei overnatting
januar, februar og mars, og handling på dagsturar til utlandet i mars. Vidare vil det vere spørsmål om hushaldet
sitt tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I denne undersøkinga samlar vi òg inn
anna offisiell statistikk. Det vil derfor vere med nokre spørsmål om sysselsetjing, røykevanar og vedfyring.
For å få så nøyaktige opplysningar som mogleg, ber vi deg notere varekjøp på dagsturar til utlandet i mars i det
vedlagde heftet. Heftet kan du bruke som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltek, vil vere med i ei
trekning av fem gåvekort på kr 1 000,-.

Til undersøkinga er det trekt eit utvalg frå Folkeregisteret, som representerer eit spegelbilete av dei som er i
alderen 16–79 år. Vi har ikkje anledning til å erstatta dei som er trekt ut med nokon andre. For at resultata
skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut blir med. Det er frivillig å delta, og at du kan
trekkje deg frå undersøkinga og få opplysningane sletta.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført etter lovpålagde reglar og vi er underlagd kontroll både frå Datatilsynet og vårt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister og
opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri offentleggjere eller
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte, slik at
ingen kan identifiserast.

Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028, eller sende ein epost til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til
vårt personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg 6: Foresattbrev 2. kvartal
F
TIL FORESATTE FOR

Oslo, februar 2012
Saksbehandler: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00–15:45)
Avdeling for datafangst

Undersøkelsen om reiser og teknologi
I 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en undersøkelse om reiser og teknologi. Til undersøkelsen er
det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret på 2 000 personer i alderen 16–79 år.
Til informasjon har din husholdning en datter eller sønn under 18 år som er med i utvalget denne
gangen. Hun eller han får et eget brev om undersøkelsen. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst
trekke seg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Vi håper imidlertid flest mulig vil være med, og din
sønns eller datters deltagelse vil være med på å sikre gode og riktige resultater. I løpet av april vil en av våre
intervjuere ta kontakt, og intervjuet vil foregå på telefon.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i SSB har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter
lovpålagte regler og SSB har utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre intervjuet
kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt utdanningsregister og opplysninger om inntekt basert
på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva
den enkelte har svart. Innen ett år vil opplysningene bli anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

Dersom dere har spørsmål om undersøkelsen, kan dere ringe grønt nummer 800 83 028, eller sende en e-post:
reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt
personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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F

TIL FØRESETTE FOR

Oslo, februar 2012
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00–15:45)
Avdeling for datafangst

Undersøking om reiser og teknologi
I 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) ei undersøking om reiser og teknologi. Til undersøkinga er det
trekt eit tilfeldig utval frå Folkeregisteret på 2 000 personar i alderen 16–79 år.
Til informasjon har ditt hushald ei dotter eller ein son under 18 år som er med i utvalet denne gongen. Ho
eller han har fått eige brev om undersøkinga. Ein står fritt til å vere med i undersøkinga, og ein kan når som
helst trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. Vi vonar likevel at flest mogleg vil vere med,
og svara til di dotter eller din son vil vere med på å sikre gode og riktige resultat. Ein av våre intervjuare vil ta
kontakt i løpet av april, og intervjuet vil bli teke over telefon.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i SSB har teieplikt. Undersøkinga blir gjennomført etter
lovpålagde reglar og SSB har utnemnt eit eige personvernombod godkjent av Datatilsynet. For å gjere intervjuet
kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister og opplysninger om inntekt basert på
opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva
den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte, slik at den enkelte ikkje kan identifiserast.

Dersom de har spørsmål, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028, eller sende ein e-post til:
reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
FOR KOMMUNER BESTÅENDE AV KUN 2 BOKSTAVER, SKRIV 'KOMMUNE' ETTER, F.EKS. 'BØ
KOMMUNE'.
*Tettbygd
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200
personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
JA/NEI
Hvis Tettbygd=JA
*Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
5. under 2000 personer
6. mellom 2000 og 20 000 personer
7. mellom 20 000 og 100 000
8. 100 000 personer eller flere

HUSHOLDNING
*Siv
Er
4.
5.
6.

du gift eller samboer?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboer
Nei

Hvis Siv = 2 eller 3
*SivilStand
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.
6. Ugift
7. Gift/registrert partner
8. Enke/enkemann/gjenlevende partner
9. Separert/separert partner
10.Skilt/skilt partner
*AntPers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som
er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange
personer er det husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
:1..x
Hvis Antpers>1 stilles spørsmålene kjønn, Fodtaar og Slekt for hvert
husholdningsmedlem utenom IO
Kjonn
Hvis Antpers=2:
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi gjerne at du nevner personens
kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Hvis Antpers>2:
For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du nevner
personenes kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
3. Mann
4. Kvinne
FodtAar
Hvilket år er [hun/han] født?
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*Slekt
Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg?
16.
17.Ektefelle
18.Samboer
19.Sønn/datter
20.Stesønn/datter
21.Søsken/halvsøsken
22.Stesøsken
23.Foreldre
24.Steforeldre
25.Svigerforeldre
26.Svigersønn/-datter
27.Besteforeldre
28.Barnebarn
29.Annen slektning av IO
30.Annen ikke-slektning
BoksKlar
Husholdningen består altså av ^Antpers 'antall' personer
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
JA/NEI
Hvis Antpers=1 'kun IO i husholdningen'
Siden husholdningen bare består av IO, er det ingen kartlegging av IO
Bekreft at dette er riktig ved å svare ja her?
JA/NEI
*AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM
IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
JA/NEI
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor
mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
:0..x
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
:0..x

REISER – med

minst en overnatting

Alle
*Reis1
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på i
januar, februar og mars.
Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med
både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser.
:0..x
Hvis Reis1> = 1 '1 eller flere reiser' stilles (Reis2-Reis5)
For hver reise:
*Reis2_
Hvilken dato startet du [den/den første/den neste reisen]?
SKRIV DDMM
HVIS IO IKKE HUSKER EKSAKT DATO: STARTEN AV MND = 5 MIDTEN AV MND = 15 OG
SLUTTEN AV MND = 25
*Reis3_
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for
privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise?
Ferietur
Annen privat reise
Yrkes- eller forretningsreise
Reis4_
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Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?
:1..x
*Reis5_
Hvor gikk reisen hen?
I Norge
I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Hvis reis5=I Norge
Reis5a
Hvilket fylke gikk reisen til?
1. Østfold
2. Akershus
3. Oslo
4. Hedmark
5. Oppland
6. Buskerud
7. Vestfold
8. Telemark
9. Aust-Agder
10.Vest-Agder
11.Rogaland
12.Hordaland
13.Sogn og Fjordane
14.Møre og Romsdal
15.Sør-Trøndelag
16.Nord-Trøndelag
17.Nordland
18.Troms
19.Finnmark
20.Svalbard
21.På reise i Norge
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Reis5c
Hvilket land gikk reisen til?
TRYKK BACKSPACE FOR Å VELGE RIKTIG LAND MED TILHØRENDE KODE. ENGLAND,
SKOTTLAND OG WALES KODES SOM STORBRITANNIA.
Reis5b
LAND
*Reis6
Hvordan overnattet du der?
HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM SAMSVARER MED HOVEDFORMÅLET MED
REISEN.
NB: LEGG MERKE TIL RULLEFELT FOR Å FÅ SE RESTEN AV SVARALTERNATIVENE
1. HOTELL/LEILIGHETSHOTELL
2. PENSJONAT/GJESTGIVERI/KRO/MOTELL/FJELLSTUE
3. BED & BREAKFAST/LOSJIHUS/GÅRDSINNKVARTERING
4. CAMPINGPLASS: TELT/CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN
5. CAMPINGPLASS: HYTTE
6. HYTTER/LEILIGHETER I HYTTEGREND
7. BÅTHAVN: FRITIDSBÅT
8. VANDRERHJEM/UNGDOMSHERBERGE/INTERNAT/FIRMAFERIEBOLIGER
9. HELSEINSTITUSJON (IKKE MED HOTELLTJENESTER)
10.ARBEIDS- OG FERIELEIR/LEIRSTEDER/UBEMANNEDE TURISTHYTTER
11.ANDRE MÅTER BETALT FOR
12.BÅT/FERGE/BUSS/TOG/FLY
13.LEID ROM I FAMILIEHUS
14.LEID PRIVATEID FERIEBOLIG FRA INDIVIDUELLE ELLER VIA FORMIDLER
15.EGEN FERIEBOLIG, INKL FERIEBOLIG LEID PÅ ÅREMÅL OG TIMESHARE-BOLIG
16.HJEMME HOS SLEKTNINGER/VENNER ELLER I DERES FERIEBOLIGER –
VEDERLAGSFRITT
17.OVERNATTING I CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN/TELT/FRITIDSBÅT/I
FRILUFT/PRIVATBIL O.L. PÅ IKKE ORGANISERTE STEDER
18.ANDRE MÅTER IKKE BETALT FOR
ReisA
Hva var viktigste transportmåte på reisen?
1. buss
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2. jernbane
3. båt, ferge
4. fly
5. personbil
6. motorsykkel, moped, scooter
7. fritidsbåt
8. sykkel
9. gikk til fots, eller på ski
10.annet
Hvis *Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2 stilles ReisB – ReisE
ReisB
Reiste du i hovedsak
6. Alene
7. Med ektefelle/samboer
8. Sammen med barn
9. Med andre slektninger
10.Sammen med venner
ReisC
Ble hele eller viktige deler av ferien bestilt på forhånd?
3. Ja
4. Nei
Hvis ReisC = Ja
ReisD
Bestilte du hos et reisebyrå, en turoperatør, direkte fra et
overnattingssted eller gjennom et transportselskap?
5. Reisebyrå
6. Turoperatør
7. Direkte fra et overnattingsted
8. Gjennom et transportselskap
Hvis ReisD = Reisebyrå eller turoperatør
ReisE
Var ferien i hovedsak en pakketur?
3. Ja
4. Nei

*Reis7
Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta med
både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for deg.
Både reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i forbindelse med
reisen skal tas med.
:1..x KRONER
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER.
Hvis Reis5 = I utlandet og Reis2 = mars
Reis7a
Betalte du hele eller deler av beløpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis 7a=JA
Reis7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Reis7c
Gjorde du noe innkjøp av tjenester på denne turen?
Med tjenester tenker vi på ulike servicetilbud som frisørtime, tannlegetime,
service på bil etc.
JA/NEI
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Hvis Reis 7d=JA
Reis7d
Hvor stort beløp brukte du til kjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Hvis ReisE = Ja og (*Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2) stilles ReisF
ReisF
Hvor mye av disse utgiftene gikk med til å dekke selve pakketuren hos
reiseselskapet?
: 1..x Kroner
For innlandsreiser
*Reis8
HVIS IKKE FLERE LIKE TURER - TRYKK < ENTER >
HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I TILLEGG TIL
DENNE.
MED LIKE TURER MENES AT HOVEDFORMÅL, ANTALL OVERNATTINGER, REISEMÅL,
OVERNATTINGSMÅTE OG PRIS MÅ VÆRE LIK, F.EKS. HVIS IO REISER PÅ HYTTA SI
MANGE HELGER!
DU FYLLER I SÅ FALL BARE UT STARTDATO FOR DE ANDRE REISENE AV SAMME SLAG TRYKK BARE < END > MELLOM HVER
Videre2
Trykk <1> for å fortsette

GRENSEHANDEL
*Gren1
Nå følger noen spørsmål om handling i utlandet i forbindelse med dagsturer.
Reiste du på dagstur eller handletur til Sverige, Danmark, Finland eller
andre land i løpet av perioden 1. januar til 31. mars i år?
JA/NEI
DET ARRANGERES DAGSTURER TIL PARIS, LONDON OG BERLIN OG KANSKJE OGSÅ ANDRE
STEDER I EUROPA. SLIKE DESTINASJONER SKAL OGSÅ REGNES MED.
Hvis Gren1=JA
*Gren2
Hvor mange slike turer foretok du i løpet av denne perioden?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND ELLER ANDRE LAND I
PERIODEN 1. januar t.o.m 31. mars
1..100
Gren3
Hvor mange slike turer foretok du i mars måned?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND, RUSSLAND ELLER ANDRE
LAND
0..40
Hvis Grens3>0 => for hver reise
Gren4 - Grens9 repeteres for hver reise (maks 10 reiser). Tur[1-10]
Gren4_
Tekst 1. ved flere reiser: Vi tar dagsturene i mars i tur og orden og
starter med den første.
Tekst neste reiser: Vi fortsetter så med den ^[nr.] dagsturen
Hvilket land reiste du til?
6. SVERIGE
7. DANMARK
8. FINLAND
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9. RUSSLAND
10.ANNET LAND
Hvis gren4_ = Sverige
*Gren5_
Hvilket sted reiste du til?
HVIS IO HAR VÆRT INNOM FLERE STEDER, OPPGIS NAVNET PÅ DESTINASJONSSTED, EV.
LENGSTE STOPPESTED
Trykk <Backspace> for å velge riktig sted
Hvis Gren4_ = Danmark
GrensDK
Hvilket sted i Danmark reiste du til?
5. FREDRIKSHAVN
6. HIRTSHALS
7. KØBENHAVN
8. ANNET STED I DANMARK
Hvis Gren4_ = Finland
GrensSF
Hvilket sted i Finland reiste du til?
6. GARGASNIEMI
7. KILPIS
8. NATAMÖ
9. NORGAN
10.ANNET STED I FINLAND
Hvis Gren5_=annet sted eller GrensDK = annet sted eller GrensSF = annet sted
Eller gren4_ = Russland eller gren4_ = annet land
Gren5s
Annet sted?
Gren9
Var det flere personer med på denne reisen?
JA/NEI
Hvis Gren9 = Ja
Gren9a
Var det flere som betalte for vare- og tjenestekjøpene som ble gjort på
turen?
1. BETALTE ALT SELV
2. FLERE BETALTE
Hvis Gren9a=Flere betalte
Tenk kun på det du selv betalte
*Gren6_
Hvor mye betalte du for på denne turen? Ta kun med vare- og tjenestekjøp til
privat husholdning. Innkjøp i Norge på vei til eller fra utlandet skal ikke
tas med.
:1..X KRONER
TA KUN MED DET IO SELV HAR BETALT FOR
VARER KJØPT I UTLANDET OG KONSUMERT UTENFOR NORSK JORD SKAL OGSÅ TAS MED.
MED TJENESTER TENKER VI PÅ ULIKE SERVICETILBUD SOM FRISØRTIME, TANNLEGETIME,
SERVICE PÅ BIL ETC.
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Gren7a
Betalte du hele eller deler av innkjøpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis Gren7a=JA
*Gren7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
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HVIS IO HAR REIST PÅ FLERE TURER OG VARSTART = 2 STILLES DE FØLGENDE
SPØRSMÅLENE (HANDL1-HANDL8, GVARE1-GVARE8) HVER GANG. ELLERS BARE EN GANG,
ETTER AT ALLE DE ANDRE GRENSESPØRSMÅLENE ER FERDIGE
Gren8a
Gjorde du noen innkjøp av tjenester på denne turen? Med tjenester tenker vi
på ulike servicetilbud som frisørtime, service på bilen, tannlegetime ect.
JA/NEI
Gren8b
Hvor stort del av det totale handlebeløpet gikk til innkjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER

IKT I HUSHOLDNINGENE

2012

ALLE
IKT1k Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene gjelder ting [DU/DERE] har
hjemme. TING MAN HAR PÅ HYTTE, I FERIEBOLIG ELLER LIGNENDE SKAL IKKE REGNES
MED
Har [DU/DU ELLER NOEN ANDRE I HUSHOLDNINGEN]...
... tilgang til PC hjemme? UANSETT TYPE - STASJONÆR, BÆRBAR ELLER HÅNDHOLDT
JA/NEI
IKT1i Har [DU/DU ELLER NOEN ANDRE I HUSHOLDNINGEN]...
... IP-telefon/bredbåndstelefon over Internett?
JA/NEI
Alle
IKT06 Har [DU/DU ELLER NOEN ANDRE
REGN OGSÅ MED INTERNETT VIA
MEN IKKE BRUKER DEN SKAL DU
TILGANG, MEN IKKE ABONNERER
JA
 IKT08g
NEI
 IKT09
VET IKKE
 IKT02

I HUSHOLDNINGEN] tilgang til Internett hjemme?
MOBILTELEFON. HVIS HUSHOLDNINGEN HAR TILGANG,
REGISTRERE JA. HVIS HUSHOLDNINGEN KAN FÅ
PÅ TJENESTEN SKAL DU REGISTRERE NEI

Hvis IKT06 = Ja 'husholdningen har tilgang til Internett hjemme'
IKT08g Jeg skal nå lese opp ulike typer internettforbindelser, og vil vite hvilke
av disse som brukes av husholdningen. Bruker husholdningen ...
Bredbåndslinje via DSL som ADSL, SHDSL og VDSL?
JA/NEI

Bredbånd er en betegnelse brukt om signaloverføring av en viss
minimumshastighet (vanligvis raskere enn ISDN).
IKT08m Bruker husholdningen ... Annen fast bredbåndslinje gjennom kabel-TV?
JA/NEI

Bredbånd er en betegnelse brukt om signaloverføring av en viss
minimumshastighet (vanligvis raskere enn ISDN).
IKT08n Bruker husholdningen ... Annen fast bredbåndslinje gjennom fiberkabel?
JA/NEI

Bredbånd er en betegnelse brukt om signaloverføring av en viss
minimumshastighet (vanligvis raskere enn ISDN
IKT08i Bruker husholdningen ... Bredbånd til PC via satellitt eller offentlig
WiFi?
JA/NEI
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Bredbånd er en betegnelse brukt om signaloverføring av en viss
minimumshastighet (vanligvis raskere enn ISDN)..
Offentlig Wifi er et åpent trådløst nett som alle får tilgang
til.
IKT08j Bruker husholdningen ... Mobiltelefonnettet med minst 3G via mobiltelefon?
JA/NEI
For eksempel UTMS

Mobilt bredbånd gjelder alle former for trådløse løsninger med
bredbåndshastighet som ikke er avhengig av fastmontert antenne.
Regner ikke med lokale trådløse nettverk, som trådløs ruter i
eget hjem. Det
finnes flere produkter innen mobilt bredbånd.
De viktigste i dag er UMTS, som er et tredje generasjons
mobilkommunikasjonssystem, kalt 3G. De siste årene har vi fått
HSDPA og Turbo 3G eller 3G+.
IKT08o Bruker husholdningen ... Mobiltelefonnettet med minst 3G via kort eller
USB-pinne?
For eksempel UTMS
JA/NEI
IKT08e Bruker husholdningen ... Modem med vanlig telefonlinje eller ISDN-linje?
JA/NEI
IKT08k Bruker husholdningen ... Annen mobiltilknytning som WAP eller GPRS?
JA/NEI
WAP står Wireless Application Protocol) er en åpen
internasjonal
standard for trådløs overføring av data , til
f.eks.
mobiltelefoner og Internett. Dette er
førstegenerasjon(1999).
GPRS står for General Packet Radio Service og er standard for trådløs
dataoverføring med mobilkommunikasjon over GSM mobiltelefonnettet.
Dette er andre
generasjon (2000)
Både WAP og GPRS har mye lavere hastighet enn 3G

Hvis IKT06 = Nei
IKT09 Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett
hjemme? Flere svar mulig
1. HAR TILGANG TIL INTERNETT ANDRE STEDER
2. TRENGER IKKE INTERNETT (FORDI INNHOLDET IKKE ER NYTTIG ELLER
INTERESSANT)
3. UTSTYRET KOSTER FOR MYE
4. TILGANG ER FOR DYRT, ABONNEMENT O.L.
5. MANGLER KUNNSKAP
6. PERSONVERN, SIKKERHETSHENSYN
7. Bredbåndsnett er ikke tilgengelig der du bor.
8. NEDSATT FUNKSJONSEVNE
9. ANNET
Alle
IKT02 Har du brukt PC eller annen datamaskin i løpet av de siste 3 månedene?
Gjelder all bruk av PC uansett omfang
JA
=> IKT10
NEI
=> IKT03
Hvis IKT02 = Nei
IKT03 Når brukte du en PC eller en annen form for datamaskin sist, er det ...
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1. mindre enn et år siden
=> IKT34a
2. mer enn et år siden
=> IKT34a
3. har aldri brukt PC eller en annen form for datamaskin

=> IKT80

Hvis IKT02 = Ja
IKT10 I løpet av de siste 3 månedene, vil du si at du brukte PC i gjennomsnitt...
1. hver dag eller nesten hver dag
2. minst en gang i uken, men ikke hver dag
3. minst en gang i mnd., men ikke hver uke
4. mindre enn en gang i md

Hvis IKT02 = Ja eller IKT03 = 1 eller IKT03 = 2
Flere svar mulig
IKT34a Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter du kan gjøre på en datamaskin.
Har du noen gang ... kopiert eller flyttet en fil eller mappe?
JA/NEI
IKT34b Har du noen gang ... brukt klipp-og-lim-funksjonen for å kopiere eller
flytte informasjon i et dokument?
JA/NEI
IKT34c Har du noen gang ... brukt formler for å legge sammen, trekke fra, gange
eller dele tall i et regneark?
JA/NEI
IKT34d Har du noen gang ... komprimert eller zippet filer?
JA/NEI
IKT34e Har du noen gang ... koblet til og installert nytt utstyr, f. eks en
skriver eller et modem?
JA/NEI
IKT34f Har du noen gang ... skrevet et dataprogram i et bestemt
programmeringsspråk?
JA/NEI
IKT34g Har du noen gang ... overført datafiler (f.eks, bilder, mp3.filer osv.)
mellom PC og andre elektroniske verktøy (f.eks, kamera, mobiltelefon, mp3spiller e.l.)?
JA/NEI
IKT34h Har du noen gang ... endret eller justert innstillinger i programmer,
unntatt nettlesere?
JA/NEI
IKT34i Har du noen gang ... laget elektroniske presentasjoner som f.eks.
lysbildeframvisninger med programmer beregnet for dette?, Inkludert blant annet
bilder, lyd, video eller diagrammer?
JA/NEI
IKT34j Har du noen gang ... installert et nytt eller skiftet ut et gammelt
operativsystem som f.eks. Windows?
JA/NEI

Hvis IKT34a-f = nei kodes denne i bakgrunnen
IKT34k Ingen av de ovenfor nevnte?
JA/NEI
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IKT80 Har du brukt mobiltelefon eller smarttelefon i løpet av de siste 3 månedene?
JA
=> IKT81
NEI
=> IKT04
IKT81 Har du brukt mobiltelefon eller smarttelefon i jobbsammenheng i løpet av de
siste 3 månedene?
JA/NEI

Alle
IKT04 Har du brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene?
JA
 IKT14
NEI
 IKT05
Hvis IKT04 = Nei
IKT05 Når brukte du Internett sist...
1. mindre enn et år siden
2. mer enn et år siden
3. har aldri brukt Internett
til bakgrunnsvariabler)

 IKT23a
 IKT27
 G1 (slutt med IKT-spm,

Hvis IKT04 = Ja
IKT14 I løpet av de siste 3 månedene, vil du si at du brukte Internett i
gjennomsnitt...
1. hver dag eller nesten hver dag
2. minst en gang i uken, men ikke hver dag
3. minst en gang i måned, men ikke hver uke, eller
4. mindre enn en gang i måned.

Hvis IKT04 = Ja
Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre via Internett.
IKT18a Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til...
... å sende og motta e-post?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18b Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å telefonere eller delta i videosamtaler med hjelp av nettkamera over
Internett
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18c Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... a sende meldinger eller chatte på sosiale nettsteder, blogger,
nettaviser eller andre diskusjonsfora?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT18w Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å delta på sosiale nettsteder? Som f. eks. facebook, twitter, osv
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
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IKT18i Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å lese eller laste ned nettaviser, aviser eller tidsskrifter?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18d Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å søke etter informasjon om varer og tjenester?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18f Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å lytte til radio eller se på nettTV?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
Gjelder alle typer videoklipp og likende du kan se på internett.
JA/NEI

IKT18g Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å spille eller laste ned spill, bilder, film eller musikk?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
Hvis IKT18g = JA
IKT18g1 Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å spille nettspill med andre personer?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18v Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å laste opp egenprodusert innhold (tekst, bilder, videoer, musikk etc.)
til en webside åpen for andre?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT18z Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å lage en webside eller skrive en blogg?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT18x Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å lage avtale med en lege gjennom et nettsted ved f.eks. et sykehus
eller et helsesenter?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18e Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... tjenester i forbindelse med reiser og innkvartering?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
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IKT18o Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å selge varer og tjenester, for eksempel via finn.no, eBay eller
lignende?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT18m Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å utføre banktjenester i nettbank?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI

IKT80 Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett på noen av de følgende
bærbare datamaskiner. Regn bare med bruk utenfor hjemmet og arbeidsplassen? FLERE
SVAR MULIG
1. Bærbar datamaskin (laptop, notebook eller netbook)
2. Nettbrett (med berøringsskjerm)
3. Ingen av de overfor nevnte
=> IKT83
IKT81 Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt bærbar datamaskin til å koble
deg til noen av de følgende nettverkene for å få tilgang til Internett? Regn bare
med bruk utenfor hjemmet og arbeidsplassen? FLERE SVAR MULIG
1. Mobiltelefonnettverk ved hjelp av USB-pinne eller kort
2. Trådløs nettverk (WiFi)
IKT82 hvor ofte har du brukt bærbar datamaskin for å få tilgang til Internett i
løpet av de siste 3 månedene? Regn bare med bruk utenfor hjemmet og
arbeidsplassen.
1. hver dag eller nesten hver dag
2. minst en gang i uken, men ikke hver dag
3. mindre enn en gang i uken
IKT83 Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett med noen av de
følgende håndholdte enheter. Regn bare med bruk utenfor hjemmet og arbeidsplassen?
FLERE SVAR MULIG
1. Mobiltelefon eller smarttelefon
2. andre håndholdte enheter unntatt nettbrett, f.eks. PDA, MP3-spille,
lesebrett, håndholdt spillkonsoll.
3. Ingen av de overfor nevnte
Hvis IKT83=3 og IKT80=3 ====> IKT90
Hvis IKT83=3 og IKT80=1 eller 2 ====> IKT88

IKT84a Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt håndholdt enhet til å koble deg
til ...
... mobiltelefonnett f.eks. med 2G eller 3G for å få tilgang til Internett.
Regn bare med bruk utenfor hjemmet og arbeidsplassen?
JA
=> IKT84a1
NEI
=> IKT84b

Hvis IKT84a=Ja
IKT84a1 Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt håndholdt enhet til å koble
deg til ...
... mobilt bredbånd med minst 3G for å bruke Internett. Regn bare med bruk
utenfor hjemmet og arbeidsplassen?
JA/NEI

Mobilt bredbånd gjelder alle former for trådløse løsninger med
bredbåndshastighet som ikke er avhengig av fastmontert antenne.
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Regner ikke med lokale trådløse nettverk, som trådløs ruter i
eget hjem. Det
finnes flere produkter innen mobilt bredbånd.
De viktigste i dag er UMTS, som er et tredje generasjons
mobilkommunikasjonssystem, kalt 3G. De siste årene har vi fått
HSDPA og Turbo 3G eller 3G+.
IKT84b Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt håndholdt enhet til å koble deg
til ...
... trådløst nettverk (WiFi) for å få tilgang til Internett? Regn bare med
bruk utenfor hjemmet og arbeidsplassen?
JA/NEI
IKT85 I gjennomsnitt, hvor ofte har du brukt håndholdt enhet for å få
tilgang til Internett i løpet av de tre siste månedene?. Regn bare
med bruk utenfor hjemmet og arbeisplassen
1. hver dag eller nesten hver dag
2. minst en gang i uken, men ikke hver dag
3. mindre enn en gang i uken

Nå kommer en rekke spørsmål om bruk av Internett på håndholdt enhet.
IKT86a Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å sende og/eller motta e-post?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86b Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å lese eller laste ned nettnyheter, nettaviser eller -tidsskrifter?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86c Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å laste ned bøker fra nettet eller e-bøker?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86d Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å spille eller laste ned spill, bilder, video eller musikk?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86e Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å abonnerer på en podcast-tjeneste?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86f Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... å delta i sosiale nettverk (opprette brukerprofil, skrive meldinger
eller andre bidrag på f.eks. Facebook eller Twitter)?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
IKT86g Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet håndholdt
enhet til...
... andre private formål?
IO SKAL SVARE FOR PRIVAT BRUK OG IKKE BRUK I FORBINDELSE MED ARBEIDET.
JA/NEI
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69

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Notater 11/2013

IKT87 Har du brukt Internett-programmer, såkalte apps, på en håndholdt enhet som
bruker opplysninger om hvor du er (f.eks. GPS) i løpet av de siste 3 månedene?
1. JA
2. NEI
3. Vet ikke

IKT88 Har du brukt bærbar datamaskin eller håndholdt enhet i løpet av de siste 3
månedene for å få tilgang til Internett for å gjøre arbeidsoppgver i
jobbsammenheng? Regn bare med bruk utenfor hjemmet eller arbeidsplassen.
JA/NEI

Har du i løpet av de siste 3 månedene hatt noen av følgende problemer ved bruk av
bærbar datamaskin eller håndholdt enhet når du har brukt Internett. Regn kun med
problemer ved bruk utenfor hjemmet eller arbeidsplassen? FLERE SVAR MULIG
IKT89a Har du hatt problem med ...
... å skaffe opplysninger om hva Internett-tilgangen koster?
JA/NEI
IKT89b Har du hatt problem med ...
... uventet store regninger?
f.eks. etter å ha beveget deg utenfor
lokalt takstområde, eller ved bruk av utenlandske tjenester (roaming).
JA/NEI
IKT89c Har du hatt problem med ...
... signalet til mobiltelefonnettet, ved for eksempel at bredbårnd ikke
er tilgjengelig eller har lav hastinget minst en gang i uken?
JA/NEI

IKT89d Har du hatt problem med ...
... å stille inn eller endre instillingene for Internett-tilgang f.eks.
bytte fra mobil til WiFi, aktivering av programvare med geografisk
lokalisering eller aktivering av Internett-tilgang?
JA/NEI

IKT89e Har du hatt problem med ...
... å bruke liten skjerm eller skrive inn tekst på håndholdt enhet?
JA/NEI

IKT89f Har du hatt problem med ...
... noe annet?
JA/NEI

Hvis IKT80=3 og IKT83=3
Hva er grunner til at du ikke har brukt en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet
utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste 3 månedene? FLERE SVAR
MULIG
IKT90a Er det fordi ...
... du ikke trenger tilgang til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen?
JA/NEI
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IKT90b Er det fordi ...
... du ikke vet hvordan det brukes, eller det er for vanskelig?
JA/NEI
IKT90c Er det fordi ...
... det er upraktisk å bruke liten skjerm på en håndholdt enhet?
JA/NEI
IKT90d Er det fordi ...
... det er for kostbart. Dette gjelder både enheten og/eller Internettabonnementet?
JA/NEI
IKT90e Er det fordi ...
... bredbånd ikke er tilgjengelig eller forbindelsen for treg?
JA/NEI
IKT90f Er det fordi ...
... du har betenkeligheter med hensyn til sikkerhet eller personvern?
JA/NEI
IKT90g Er det ...
... noen andre årsaker?

Hvis IKT04 = Ja eller IKT05 = 1
IKT23a Har du i løpet av de siste 12 månedene, i privat bruk, benyttet internett
til ...
... å skaffe deg informasjon fra offentlige myndigheters nettsider?
JA/NEI

IKT24a Har du i løpet av de siste 12 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å laste ned offentlige skjema?
JA/NEI
IKT25a Har du i løpet av de siste 12 månedene, i privat bruk, benyttet Internett
til ...
... å sende inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter?
JA/NEI

Hvis IKT25a = Nei
IKT75a Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter? Er det fordi ...
... du ikke hadde behov for å sende inn noen slike skjemaer?
JA/NEI

Hvis IKT75a = Nei
IKT75b Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter? Er det fordi...
... det ikke fantes noe nettsted med en slik tjeneste tilgjengelig?
JA/NEI

Hvis IKT75a = Nei
IKT75c Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter? Er det fordi. ...
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... det var teknisk feil på nettstedet under utfylling eller sending av
skjemaet?
JA/NEI

Hvis IKT75a = Nei
IKT75d Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter? Er det fordi. ...
...du mangler kunnskaper (f.eks. visste ikke hvordan nettstedet skulle
brukes, eller det var for vanskelig å bruke det)?
JA/NEI

Hvis IKT75a = Nei
IKT75e Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter? Er det fordi...
... du har betenkeligheter med hensyn til vern av og sikkerhet for
personlige opplysninger?
JA/NEI

Hvis IKT75a = Nei
IKT75f Hvorfor brukte du ikke Internett til å sende inn utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter?
Ingen av de nevnte årsakene, men andre årsaker?
JA/NEI

Hvis IKT04 = Ja eller IKT05 = 1 eller 2
IKT27 Når brukte du sist Internett til å kjøpe eller bestille varer eller
tjenester til privat bruk? (Gjelder ikke manuelt skrevne e-poster, SMS eller
MMS)
1. i løpet av de siste 3 måneder
 IKT28a
2. mellom 3 måneder og 1 år siden
 IKT28a
3. mer enn 1 år siden
 G1
4. har aldri kjøpt eller bestilt varer
eller tjenester på Internett
 G1
Hvis IKT27 = 1 eller 2
IKT28a Så har vi noen spørsmål om varer og tjenester du har kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene.
Har du kjøpt eller bestilt ... mat- eller dagligvarer?
JA/NEI
IKT28b Har du kjøpt eller bestilt ... forbruksvarer som møbler, leketøy og
likende?
JA/NEI
IKT28n Har du kjøpt eller bestilt ... legemidler?
JA/NEI
IKT28c Har du kjøpt eller bestilt ... filmer eller musikk?
JA/NEI

IKT28t Har du kjøpt eller bestilt ... bøker, tidsskrifter eller aviser (inkludert
e-bøker)?
JA/NEI

IKT28u Har du kjøpt eller bestilt ... elektronisk læremateriell?
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JA/NEI

IKT28e Har du kjøpt eller bestilt ... klær eller sportsutstyr?
JA/NEI
IKT28o Har du kjøpt eller bestilt ... videospill og oppgradering?
JA/NEI

IKT28p Har du kjøpt eller bestilt ... programvare og oppgradering?
JA/NEI

IKT28g Har du kjøpt eller bestilt ... PC maskinvare?
JA/NEI
IKT28h Har du kjøpt eller bestilt ... elektronisk utstyr? (inkludert kamera)
JA/NEI
IKT28q Har du kjøpt eller bestilt ... abonnement på TV-kanaler, bredbånd,
fasttelefon eller mobiltelefon, eller påfylling av forhåndsbetalte
telefonkort?
JA/NEI
IKT28i Har du kjøpt eller bestilt ... aksjer, finansielle tjenester, forsikring?
JA/NEI
IKT28r Har du kjøpt eller bestilt ... innkvartering i forbindelse med ferie?
JA/NEI
IKT28s Har du kjøpt eller bestilt ... andre tjenester i forbindelse med
feriereiser (reisebilletter, billeie osv.)?
JA/NEI
IKT28k Har du kjøpt eller bestilt ... billetter til arrangementer?
JA/NEI
IKT28m Har du kjøpt eller bestilt ... andre varer eller tjenester?
JA/NEI

IKT91 Har du brukt håndholdte enheter i løpet av de siste 12 månedene for å
bestille varer eller tjenester på Internett?

JA
NEI

=> IKT92
=> IKT58

Hvis IKT91 = JA
IKT92a Har du i løpet av de siste 12 månedene brukt håndholdt enhet for å
bestille...
...filmer, musikk, e-bøker, nettaviser, spill, betalte programmer for
mobiltelefoner eller annen håndholdt enhet på Internett?
JA/NEI

IKT92b Har du i løpet av de siste 12 månedene brukt håndholdt enhet for å bestille
...
... varer som f.eks. elektronikk, klær, leker, mat, dagligvarer, bøker,
CD/DVD på Internett?
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JA/NEI
IKT92c Har du i løpet av de siste 12 månedene brukt håndholdt enhet for å bestille
...
... tjenester som f.eks. transporttjenester, billetter til arrangementer,
eller forsikring på Internett?
JA/NEI

Hvis IKT27 = 1 eller 2
IKT58 Du har sagt at du kjøpte eller bestilte varer eller tjenester over
internett til privat bruk i løpet av de siste 12 måneder. Hvem kjøpte eller
bestilte du fra, var det ...
Flere svar mulig.
1. norske leverandører
2. leverandører fra EU-landene
3. leverandører fra resten av verden

RØYKEVANER
Tob1
Så kommer det noen spørsmål om røyking. Hender det at du røyker?
Ja/Nei

Hvis Tob1 = Ja
Tob2
Røyker du daglig eller av og til?
3. Daglig
4. Av og til
Tob60
Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
4. Daglig
5. Av og til
6. Aldri

VEDFYRING
ALLE
Så noen spørsmål om vedforbruk.
Ved1
Har DU/DERE fyrt med ved i boligen din i perioden 1. jan 2011 – 31. desember
2011?
JA
NEI (gå til arb1)
HVIS Ved1 = JA
*Ved2
Fyrer DU/DERE mest i:
1. Åpen peis
2. Lukket ildsted. INKL LUKKET PEIS, PEISOVN, VEDOVN ELLER KAKKELOVN
3. eller noe annet?
HVIS Ved2 = ANNET
Ved2Sp
Spesifiser ildsted
HVIS Ved2 ≠ ÅPEN PEIS
Ved2a
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Hvor gammelt er ildstedet? Er den fra...
før 1940,
perioden 1940-1989,
perioden 1990-1997,
1998 eller senere

Ved3
Nå følger noen spørsmål om hvor mye ved DU/DERE har brukt i løpet av 2011.
Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i:
1. Sekker
2. Favner
3. Stabler
HVIS Ved3 = SEKKER
Ved5
Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters
sekker?
DERSOM SEKKENE ER KJØPT PÅ BENSINSTASJON, ER DET SNAKK OM 40-LITERS SEKKER.
DERSOM SEKKENE ER KJØPT FRA EN BONDE ELLER VEDFORHANDLER, ER VANLIG
SEKKESTØRRELSE 60 TIL 80 LITER.
1. 40 LITER
2. 60 LITER
3. 80 LITER
4. 100 LITER
5. 1000 LITER
6. ANNEN SEKKESTØRRELSE
HVIS Ved5 = 'Annen sekkestørrelse
Ved5Ann
Hvilken annen sekkestørrelse?
OPPGI I LITER

HVIS Ved5 = 40 LITER
Ved4a
Hvor mange 40 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 60 LITER
Ved4b
Hvor mange 60 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 80 LITER
Ved4c
Hvor mange 80 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 100 LITER
Ved4d
Hvor mange 100 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av
2009?
PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 1000 LITER
Ved4e
Hvor mange 1000 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av
2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
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Hvis Ved5 = Annen sekkestørrelse
Ved4f
Hvor mange [SEKKESTØRRESLE I VED5]har DU/DERE brukt i boligen i løpet av
2009?
HVIS Ved3 = FAVNER
Ved6
Hvor mange favner ved har DU/DERE brukt i boligen i løpet av 2009?
1 FAVN = 2,4 KUBIKKMETER ELLER
24 SEKKER PÅ 100 LITER. BRUK AV INNTIL
2 DESIMALER ER MULIG - HUSK DA Å SKILLE MED PUNKTUM. VED HELE FAVNER TRENGER
DU IKKE Å SKRIVE INN DESIMALER.

HVIS Ved3 = VEDSTABEL
Ved7a
Hvor bred var vedstabelen DU/DERE brukte? HVIS VEDSTABELEN ER STABLET I
FLERE REKKER SKAL MAN REGNE ALLE REKKENE
VEDSTABELENS BREDDE I CENTIMETER
Ved7b
Hvor høy var vedstabelen DU/DERE brukte?
VEDSTABELENS HØYDE I CENTIMETER
Ved7c
Hvor lange var vedkubbene i stabelen?
VEDKUBBENES LENGDE I CENTIMETER

ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid. Utførte du inntektsgivende
arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem
uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
Hvis Arb1 = nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
JA/NEI
Hvis Arb1 = Ja eller Arb1b = Ja
*Arb2
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn
med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres. VI ØNSKER Å VITE
SAMLET ARBEIDSTID FOR HOVEDARBEID OG EVENTUELT BIYRKE.
EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. FOR EKSEMPEL REGISTRERES 37,5 TIMER
SOM 38
:1..x
*Arb3
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du
arbeider i...
6. ..et personlig eid firma
7. ..et aksjeselskap, organisasjon eller lignende
8. ..kommunal virksomhet
9. ..fylkeskommunal virksomhet
10...statlig virksomhet
*Arb4
Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten? HVIS DERE IKKE
FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED <9> FOR
ANNEN NÆRING OG SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL.
10.Jordbruk, skogbruk
11.Fiske, fangst
12.Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg
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13.Handel, bank, forsikring
14.Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring
15.Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon
16.Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
17.Undervisning, forskning
18.Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
19.Annen næring
Hvis Arb4 = 9
Arb4Sp
Hvilken annen næring er dette?
*Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
Arb5b
Har du en ledende stilling?

Arb6
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
4. ..selvstendig
5. ..ansatt
6. ..eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn
*Arb7
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE
PASSER, TRYKK <ENTER>
9. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
10.Mottar vanlig alderspensjon
11.Mottar etterlattepensjon
12.Mottar uførepensjon
13.Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
14.Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
15.Arbeidsledig de tre siste månedene
16.Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste

Arb8
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som
husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av
tøy, men ikke pass av barn eller syke.
TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.
7. Under 5 timer
8. 5- 9 timer
9. 10-19 timer
10.20-29 timer
11.30-39 timer
12.40 timer og over

INNTEKT
*EgenInn
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes
inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN
INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2008? Rund av
til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10
000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
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1. Orientering om undersøkelsen
1.1 Bakgrunn og formål
Denne undersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og temaene er i hovedsak knyttet til samferdsel og reiseliv.
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reise- og feriemønster og handling på dagsturer til
utlandet. I 2. kvartal spør vi også om tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
For å videreføre tidligere offisiell statistikk, samlet inn av SSB gjennom de kvartalsvise Omnibusundersøkelsene, omfatter undersøkelsen også spørsmål om røyking og vedfyring. Det inngår en fast sekvens
med bakgrunnsspørsmål, om bosted, arbeidsforhold, inntekt, sivilstand og husholdningssammensetning.
Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, og til forskning og undervisning. I Statistisk
årbok og på SSBs internettsider kan man finne statistikk over de tema vi samler inn tall på i denne
undersøkelsen, så som ferievaner, reising, handling i utlandet etc. Når det gjelder røykevaner finnes det også
opplysninger i http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/, hvor man kan se nærmere på fordeling i forhold til kjønn,
alder, fylker og endringer fra år til år. Disse ligger under 03.01 Helsetilstanden.

1.2 Faglig ansvarlige seksjoner og institusjoner
•
•
•
•
•

SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Ferier, Reisevaner
SSB, Prosjektet Utenrikstransaksjoner/Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk: Grensehandel
SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Bruk av IKT i husholdningen
SSB, Seksjon for miljøstatistikk: Vedfyring
SSB, Seksjon for helsestatistikk. Og Helsedirektoratet, avdeling tobakk: Røyking

1.3 Hva handler undersøkelsen om?
Reiser: Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de
reiser og hvor mye penger som går med til reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i
reiselivsbransjen.
Handling på dagsturer til utlandet: Disse dataene brukes til å beregne omfanget av grensehandel og annen
handel på dagsturer til utlandet, og inngår i Nasjonalregnskapet.

Litt mer informasjon om hva disse to delene brukes til og hvem som benytter dem:
• Undersøkelsen gir viktig kunnskap om nordmenns reisevaner, og i til hvilken grad nordmenn reiser.
Undersøkelsen kartlegger både reising utenlands og innenlands. For eksempel bruker Innovasjon Norge
statistikk fra denne undersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad nordmenn bruker Norge som reiseland.
• Det er mange brukere av statistikken og tallene publiseres løpende etter gjennomført datainnsamling.
Statistikken ligger på: http://www.ssbno/reise og http://www.ssb.no/grensehandel/
• Reiseundersøkelsen er underlagt turismedirektivet. Som en del av EØS-avtalen er Norge pliktig til å
rapportere reisestatistikk til Eurostat. Det vil si at brukes dataene som et ledd i et internasjonalt statistisk
samarbeide. Dette gir forståelse av reisevaner, og i hvilken grad europeer reiser.
• Grensehandelsundersøkelsen gir tall for norsk grensehandel til bl.a Sverige. Disse tallene er viktige for
norske avgiftsmyndigheter og andre som er opptatt av handelslekkasjer og norske særavgifter
•

Utenlandsreisene i gir til sammen god oversikt over norske husholdningers tansaksjoner/ forbruk i
utlandet, som er viktig input til nasjonalregnskapets utenriksregnskap

Spørsmål om røyking: benyttes til å kartlegge hvordan røykevanene i den norske befolkning utvikler seg over
tid. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner siden 1973. I dette kvartalet er dette en kort versjon med tre spørsmål.

Hva brukes denne statistikken til:
• Finne ut hvilke grupper som røyker. Tilrettelegge tiltak og hjelp for å slutte å røyke mot disse gruppene.
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Studere trender for å planlegge hvordan best mulig bruke statlige midler. For eksempel om man skal
informere om snus er det lite hensiktsmessig å snakke til eldre kvinner, når man ser at økningen skjer
hos unge menn – og etter hvert unge
Helsedepartement og helsedirektorat har som oppgave å redusere tobakksbruken i Norge.
Undersøkelsene forteller om målene nås og om pengene brukes riktig.
Lage statistikkrapporter som brukes av studenter, skolebarn, forskere.
Opp gjennom årene har statistikk om tobakksbruk bidratt til at man skjønte mer sammenhengene
mellom røyking og sykdom
Finne ut om lovendringer blir etterlevd. Og om de har ønsket virkning

Vedfyring: Dataene brukes til å beregne omfanget av vedfyring på landsbasis. Beregnet tall av energiinnholdet i
veden inngår i energiregnskapet og energibalansen og ut fra vedforbruket beregnes blant annet utslipp av
svevestøv til luft.

Formålet med vedfyringsundersøkelsen er:
5. å redusere usikkerheten i beregningene over utslipp til luft, særlig for svevestøv
6. å forbedre tallene i energibalansen
7. å fremskaffe kunnskap om fyringsteknologi og kunnskap om andel ved som brennes i ildsteder
med ulik teknologi. Fyringsteknologi; om ildstedet er peis eller lukket ovn med ny/gammel
teknologi har stor betydning for utslippene av svevestøv og for mengden nyttiggjort energi.
8. å fange opp endringer i fyringsteknologi som følge av tiltak som iverksettes og se på hvordan
dette påvirker utslippstallene

Brukere av statistikken er: Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat,
Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, interesseorganisasjoner og media. Tallene inngår
som grunnlagsstatistikk for energibalansen og utslippsregnskapet som årlige rapporteres til UNFCCC
(klimakonvensjonen), ECE (langtransportkonvensjonen), IEA/OECD, Eurostat og FN.
Bruk av IKT i husholdningen: Tilgang til internett i husholdningene, og bruk av både internett og PC. Også
noe om opplæring og brukerferdigheter. Dataene brukes bl.a. i publikasjonen nøkkeltall om
informasjonssamfunnet.
Bakgrunnspørsmålene om sivilstatus, husholdning og arbeid benyttes i analysene av nordmenns reise- og
handlemønster. I tillegg benyttes de til selvstendig statistikk i SSBs samboerstatistikk.

2. Gjennomføring av undersøkelsen
2.1 Utvalg
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16–79 år per 31.12.2011. Tidspunktet
alderen beregnes etter, innebærer at noen IO kan være 15 år på intervjutidspunktet.

2.2 Intervjutid
Intervjutiden er beregnet til ca. 18 minutter i gjennomsnitt. Men det varierer selvfølgelig fra IO til IO. Noen vil
få ganske korte, mens andre kan få lengre intervju. Det er spesielt avhengig av hva IO svarer på spørsmål om
reiser og vedforbruk.

2.3 Incitamenter
Alle IO som blir intervjuet er med på trekningen av 5 gavekort til 1000,- kroner.

2.4 Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 10. april til 12. mai. Feltperioden er på 5 uker.

2.5 IO-brev og noteringshefte, foresattebrev og påminningsbrev
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2.5.1 Utsending av IO-brev, noteringshefte og foresattebrev
IO-brevet (vedlegg 2) ble sendt i slutten av februar, sammen med et noteringshefte. Samtidig sendte vi brev til
foresatte for IO under 18 år (vedlegg 3). Formålet med denne utsendingen er å utstyre IO med noteringsheftet
før referanseperioden på grensehandel tar til. På denne måten kan altså IO ta med seg noteringsheftet på tur og
notere underveis i stedet for å komme fram til beløp i ettertid.
2.5.2 Utsending av påminningsbrev, nekterbrev og telefonbrev
I uka før oppstart sendte vi ut et påminningsbrev (vedlegg 4).

I tillegg kommer vi til å sende ut nekterbrev og brev til personer vi ikke har funnet telefonnummer på.

2.6 Registerkoblinger
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi
både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi
pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du
må gjengi innholdet, er det viktig at også disse opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å
foreta registerkoblinger.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage statistikk,
dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.

2.7 Frafall og avgang
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang.
IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent utflyttede skal
registreres som avgang. Hvis vi får oppgitt at IO er utenlands, må vi derfor vite om oppholdet varer mer
enn 6 måneder. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de for syke til å delta, registrerer dere frafall med
kode 22.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall (alternativ 3 i Innled):
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang (alternativ 4 i Innled):
91 - IO død
92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd.

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

Overføring (alternativ 2 i Innled):
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer,
sykdom e.l.

31 - Midlertidig fravær pga.
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen
34 - Ikke telefon / for kostbart, for
langt å reise
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker
41 - Andre frafallsgrunner
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å spore opp
IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at arbeidet deres blir
lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "SpsOppflg.". Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe de
som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis opplysning om at
IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. oppfølging etter intervjuperioden.
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2.8 Innledningsteksten
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til hvordan
dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du gjerne
bruke dette avsnittet:
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer fram
på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på samme
måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder
spørsmål om flere ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt.»

3. Enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. Når IO
likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
eller "F8" for "vet ikke" og
eller "F9" for "nekting".

3.1 Bosted og husholdning
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et skjønnsmessig avvik ut over
50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder,
elver eller dyrkbare områder). Husklynger som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400
meter fra tettstedskjernen.
Siv
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har samboerkontrakt.
Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme kjønn.

I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og som selv oppfatter
seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg selv og sitt parforhold. For å falle inn
under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at
samboere for en kortere periode (inntil 3 mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller
studiesituasjon.
SivStat
Her skal du registrere IOs formelle sivile status.
Antpers
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall personer inkludert
IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles matbudsjett. Kosthusholdningen skal
også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har felles matbudsjett med de andre i
husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til kosthusholdningen, selv om de er borte på
skole/studiested.

Ugifte borteboende studenter 18 år og eldre:
Ugifte studenter som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres som bosatt på studiestedet dersom
utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor
hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og personer innlagte på sykehus:
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før
tjenesten/oppholdet begynte.
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Slekt
Slektskapskode for fosterbarn: For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er
slektning av IO).
AntBarn
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres.

3.2 Reiser med minst 1 overnatting
Reis1 - Her er det bare snakk om reiser i løpet av 1. kvartal, altså januar, februar og mars 2012. Ta kun med
reiser som startet i denne perioden. De som avsluttes etter denne perioden skal regnes med.
• Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke regnes med som yrkesreiser.
• Dette gjelder også reiser til f.eks. Nordsjøen hvis dette er IOs arbeidssted.
• Personer som har "selve reisen" som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal heller ikke
regnes med.
• Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide familiemedlemmer/
slektninger skal ikke tas med..
Reis2_ - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. Svarer IO
starten av måneden registreres den 5., midten av måneden den 15. og slutten av måneden den 25. Har IO hatt
flere reiser i tre-månedersperioden, begynn med den første, så den andre osv.
Reis3_ - Andre privatreiser kan være reiser der hovedformålet f.eks. er deltakelse i arrangement som barnedåp,
konfirmasjoner, bryllup, begravelse eller for å ordne private forretninger.
Reis5_ - Du skal for hver reise ha en kode for sted i Norge eller en kode for et sted i utlandet. Har IO overnattet
flere steder på samme reise, skal du for hver reise kode det stedet som samsvarer med hovedformålet for reisen.
Er overnattingsstedet i Norge, koder du det fylket reisen gikk til. Har IO overnattet på reise i Norge, altså ikke
noe bestemt sted som kan karakteriseres som hovedformål, velger du kode 22.

Har IO overnattet i utlandet, skriver du inn land i full tekst og koder landet, eller velger fra den alfabetiske
listen. Har IO bare hatt overnattinger mellom Norge og utlandet, skriver du "på reise mellom Norge og utlandet"
i feltet "Søk", og velger kode 001. Har IO overnattet på reise mellom flere land, skriver du "på reise i flere land i
feltet "Søk" og velger kode 002.
Reis6_ - Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som samsvarer med
hovedformålet med reisen.
ReisA – Hva var den viktigste transportmåte på reisen. Stilles til alle som har reist i perioden april til juni.
ReisB, ReisC, ReisD og ReisF – Stilles kun til dem har svart Ferietur eller Annen privat reise i Reis3_.
Reis7_ - Her skal man ta med alle kostnadene som gjaldt for IO på reisen. Derfor: Ta også med utgifter andre
betalte for IO. Hvis IO betalte noe for eventuelle andre i reisefølget, skal det ikke tas med. Utgifter til
forlystelse og vareinnkjøp skal tas med. Beløpet kan gjerne være omtrentlig beløp, men det skal oppgis i norske
kroner. Vi vil heller ha et omtrentlig beløp enn vet ikke-svar på dette spørsmålet.

Kursen for de vanligste valutaene (pr. 15. mars 2012):
100 SEK (svenske kroner) → NOK

84,2

100 DKK (danske kroner) → NOK

100,4

EURO (euro) → NOK

7,4

GBP (britiske pund) → NOK

9,0

USD (amerikanske dollar) → NOK

5,7

ReisF – Stilles kun til dem som har svart Ja på ReisE.
Statistisk sentralbyrå

83

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Notater 11/2013

Reis8_ - Helt like turer
NB! Gjelder kun på innlandsturer!
En viktig forutsetning for å kunne benytte dette er at turene til IO har vært helt like. Det vil si at hovedformål for
reisen er lik, antall overnattinger er lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være nøyaktig
det samme for turene. Hvis disse kriteriene er oppfylt, fyller du bare inn antall helt like turer og startdato for de
helt like turene. Resten fylles inn automatisk og du trenger bare å trykke Enter gjennom de ulike spørsmålene
som da er fylt inn automatisk. NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke
dere tilbake til Reis8 og endre antall like reiser.

3.3 Handling på dagsturer til utlandet
Vi spør om forekomst og antall for hele perioden 1. januar -31. mars (i gren1 og gren2), og om detaljerte
opplysninger for mars måned (gren3–8b). Dette siste samsvarer med det som står i noteringsheftet.
Her er det noen endringer siden forrige kvartal. Det skal ikke lenger spesifiseres hvor mye som er brukt på
matvarer, mineralvann, øl, vin, brennevin og tobakk. Nå spørres det kun om hvor mye totalbeløpet var, hvor
mye som ble betalt på kredittkort og hvor mye som ble brukt til tjenester.
Gren1 - Med dagstur til utlandet menes alle reiser uten overnatting, også tjenestereiser. For de som bor nær
grensen skal også "svippturer" over grensa regnes med.
Gren5_ - Det er lagt inn 38 relevante steder som faste svarkategorier. I tillegg er det muligheter til å velge
"Annet sted".
Gren6_ - Vare- og tjenestekjøp utenfor norsk jord. Ta kun med det IO selv har betalt for. Her skal du
altså ta med det IO eventuelt har kjøpt for andre. Ikke ta med det eventuelle andre i reisefølget betalte for, selv
om det var til IO. Ta kun med utgifter til privat bruk. Det er viktig ikke å ta med innkjøp i Norge på vei til eller
fra utlandet. Varekjøp på fly, båt og lignende (eks. Sandefjord - Strømstad) skal regnes med. Der tjenesten
utløser en faktura, skal fakturabeløpet tas med. IO kan runde av, f.eks. til nærmeste hundre kroner. Angi beløpet
i norske kroner. All tax free handel skal med, både på vei inn og ut av landet.
Gren7b - Vi trenger kun kronebeløp som ble betalt med kort. Kontanter/faktura framkommer som forskjellen.
Gren 8b - I dette spørsmålet skiller vi ikke mellom kort og kontanter som betalingsmiddel.

3.4 IKT i husholdningen
Her er det mange endringer i forhold til samme kvartal i fjor. En del spørsmål er tatt ut, andre er lagt til. I tillegg
er en del av de spørsmålene som var med i fjor nå plassert i en annen rekkefølge enn de var den gangen, men
med samme nummerering som tidligere. Så hvis dere for eksempel får spørsmålet IKT07f før IKT07b, så ser det
kanskje litt merkelig ut, men det er ment å skulle være slik.
Endringene er såpass omfattende at denne delen av spørreskjemaet må gås grundig igjennom av hver
enkelt intervjuer, også de som hadde denne undersøkelsen forrige gang.

Det er lagt inn en del forklaringer av begreper i grønn tekst under intervjuet. Vedlagt denne instruksen er de
samme forklaringene (Vedlegg 1).
IKT06- spørsmålet gjelder for alle typer tilkoblinger til internett.
IKT08m- Her menes det internett gjennom ”gammeldags” TV-kabel.
IKT08n – Fiber er relativt nytt i Norge og er i ferd med å erstatte ”gammeldags” TV-kabel.
IKT08i – Det er ganske få som har bredbåndstilknytning via satellitt, ca. 2 prosent. Tilknytning via
parabolantenne skal ikke tas med her.
IKT24a – Gelder alle typer utfylte skjema inkludert selvangivelsen.
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3.5 Vedfyring
Ved2 - I tvilstilfeller, dvs at det er peis med dører som kan åpnes og lukkes, ønsker vi å vite om det fyres mest
med dørene åpne eller lukket. Fyres det mest med åpne dører velges svaralternativet 1 = 'åpen peis'. Fyres mest
med lukkede dører velges svaralternativet 2 = "lukket ildsted".

3.6 Arbeid
Arb2 - Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de siste 4
ukene. IO som har et arbeid som de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal
oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.

Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut i
avspasering, skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall arbeidstimer
bare hvis man får betalt for arbeidet. Halve timer skal rundes av oppover.
Arb3 - Svaralternativ 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond.
Arb4 - Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for "Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig
av næringens art. Hvis IO arbeider i flere ulike næringsgrener, velges den næringen hvor IO for tiden arbeider
mest.
Arb5 - Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket.
Arb7 - AFP står for "avtalefestet pensjon". Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og
tjenestepensjon. Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom
arbeidsforhold.

7.1. 3.7 Inntekt
EgenInn - IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2010. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller hovedarbeidsforholdet. Det er IOs
totale inntekt for 2010 vi er ute etter.

Lykke til med intervjuingen!
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Vedlegg til instruks. Definisjoner IKT
ADSL står for Asymmetric Digital Subscriber Line. Det eksisterende kobberkabelnettet kan utnyttes til tjenester
som har behov for høy overføringskapasitet, for eksempel video. Dette nettet kan utnyttes ved bruk av ulike
xDSL-teknologier.
Bredbånd er en betegnelse brukt om signaloverføring av en viss minimumshastighet. Det finnes ingen offisielt
anerkjent hastighetsgrense. I flere sammenhenger blir nå bredbånd brukt om tjenester som har
overføringskapasitet vesentlig høyere enn ISDN (128 kbit/s). Dette gjelder blant annet ved Internett-målingen,
IKT i husholdningene og i Post- og teletilsynets statistikker. I IKT i næringslivet brukes betegnelsen på
overføring med hastigheter på 2 Mbit/s og mer. Andre grenser brukes av ulike aktører.
Fiber-nett - Vanligst med optiske fiber av glass. Disse kablene brukes ofte i hovedledningene mellom
distriktene. Nå finnes også fiber-kabler som kan tas inn i leilighetene (foreløpig gjelder dette få ca 2 prosent).
Kan også omfatte andre typer fiber, som karbon-fiber.
GPRS står for General Packet Radio Service. Dette er en standard for trådløs dataoverføring med
mobilkommunikasjon over GSM mobiltelefonnettet.
GSM står for Global System for Mobile Communications. Dette er et felleseuropeisk digitalt
mobiltelefonsystem.
HSDPA står for High-Speed Downlink Packet Access. Dette er en betegnelse for en oppgradering av UMTSnettet som gjør at datahastigheten kan økes. Teoretisk kan den økes fra 384 kbps til mellom 1,8 og 14 Mbps.
IP står for Internet Protocol. Dette er en kommunikasjonsprotokoll som tar hånd om adressering og veivalg for
datapakker for Internett og andre IP-baserte nett.
ISDN står for Integrated Services Digital Network. Dette er et digitalt nett som integrerer flere typer tjenester:
tale, tekst, data og bilde. Tale og andre analoge signaler konverteres til digitale signaler i brukerutstyret.
Kabel-TV - De vanlige kabel-TV anleggene bruker en spesiell koaksialkabel. Ved hjelp av en egen
koblingsboks kan man også få Internett med bredbåndshastighet via dette nettet.
Kbit/s- Dette er et mål for overføringskapasitet og måler kilobit per sekund; tusen bit per sekund.
LAN står for Local Area Network. Dette er et lokalt nettverk med høy overføringskapasitet og begrenset
rekkevidde i en bygning eller et begrenset område for sammenknytting av datamaskiner.
Mbit/s – Dette er et mål for overføringskapasitet og måler megabit per sekund, millioner bit per sekund.
MMS står for Multimedia Messaging Service. Tjeneste for å sende blant annet bilder og lyd til GSM-terminaler.
Mobilt bredbånd - Gjelder alle former for trådløse løsninger med bredbåndshastighet som ikke er avhengig av
fastmontert antenne. (Regner ikke med lokale trådløse nettverk, som trådløs ruter i eget hjem. Det er
internettilgangen inn til leiligheten som er vikig og ikke spredning mellom rommene) Det finnes flere produkter
innen mobilt bredbånd. De viktigste i dag er UMTS, som er et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem,
kalt 3G. De siste årene har vi fått HSDPA og Turbo 3G eller 3G+.
Nedlasting Å flytte en fil fra en datamaskin lokalisert et annet sted til din datamaskin over en
kommunikasjonslinje. Brukes ofte for å beskrive prosessen med å kopiere en fil fra Internett til en datamaskin.
Nedlasting kan også referere til å kopiere en fil fra en nettverksserver til en datamaskin på nettverket.
Offentlig WiFi – et åpent trådløse nett som alle får tilgang til.
Oppringt modem - Overføringssystem for Internett-trafikk i kobberaksessnettet - via telefonkabelen. Regnes
ikke som bredbåndstilknytning. Generasjonen før ISDN.
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UMTS – står for Universal Mobile Telecommunications System. Dette er et tredje generasjons
mobilkommunikasjonssystem (3G). I tillegg til å overføre tale og data gjør UMTS det mulig å sende og motta
bilder, grafikk og video via mobiltelefon.
VDSL står for Very high-speed Digital Subscriber Line. VDSL er den ypperste av DSL-teknologiene hva angår
bitrate, og naturlig nok den som gir kortest rekkevidde. Dette er en teknologi som er basert på ADSL men laget
for linjelengder opp til 1,5 km og høyere bitrater enn ADSL.
WiMAX står for Wireless Metropolitan Area Networks. Dette er en betegnelse på en ny generasjon trådløse
nettverk som har større rekkevidde og kapasitet enn såkalte WLAN (se dette).

WLAN står for Wireless Local Area Network. Dette er en betegnelse på trådløse nettverk for
datamaskiner, basert på radiooverføring.
xDSL står for Digital Subscriber Line. Dette er en felles betegnelse på teknologier som gjør det mulig å øke
kapasiteten i kobberaksessnettet. Se også ADSL.
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Tredje kvartal

Vedlegg 9: Informasjonsbrev 2. kvartal

Oslo, mai 2012
Saksbehandler: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

8. Reise- og samfunnsundersøkelsen
Du er en av 2 000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk sentralbyrås undersøkelse om reiser og
forhold i samfunnet. En av våre intervjuere vil kontakte deg på telefon for et intervju i juli. Spørsmålene gjelder
reiser med minst en overnatting i april, mai, og juni, og handling på dagsturer til utlandet i juni. I tillegg samler vi
inn annen offisiell statistikk i denne undersøkelsen. Det vil derfor være enkelte spørsmål om sysselsetting,
innvandring, og røykevaner.
For å få så nøyaktige opplysninger som mulig, ber vi deg notere dine varekjøp på dagsturer til utlandet i mars i
vedlagte hefte. Heftet kan du benytte som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltar vil være med i
trekningen av fem gavekort på kr 1 000,-.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av
befolkningen i alderen 16–79 år. Vi har ikke anledning til å erstatte de som er trukket ut med andre. For at
resultatene skal bli så gode som mulig, er det avgjørende at de som er trukket ut blir med. Vi gjør oppmerksom
på at det er frivillig å delta, og at du har adgang til å trekke deg fra undersøkelsen og få opplysningene
slettet.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres etter lovpålagte regler og vi er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget
personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt
utdanningsregister og opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri
offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Innen ett år vil opplysningene bli
anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe grønt nummer 800 83 028 mellom kl
08:00–15:00, eller sende en e-post til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i
Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller
e-post: personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Oslo, mai 2012
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Undersøkinga om reiser og samfunn
Du er ein av 2 000 personar som er trekte ut til å delta i Statistisk sentralbyrå si undersøking om reiser og
forhold i samfunnet vårt. Ein av våre intervjuarar vil kontakte deg på telefon for eit intervju i juli. Spørsmåla
gjeld reiser med minst ei overnatting april, mai og juni, og handling på dagsturar til utlandet i juni. I denne
undersøkinga samlar vi òg inn anna offisiell statistikk. Det vil derfor vere med nokre spørsmål om sysselsetjing,
innvandring, og røykevanar.
For å få så nøyaktige opplysningar som mogleg, ber vi deg notere varekjøp på dagsturar til utlandet i mars i det
vedlagde heftet. Heftet kan du bruke som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltek, vil vere med i ei
trekning av fem gåvekort på kr 1 000,-.

Til undersøkinga er det trekt eit utval frå Folkeregisteret, som representerer eit spegelbilete av dei som er i
alderen 16–79 år. Vi har ikkje anledning til å erstatta dei som er trekt ut med nokon andre. For at resultata
skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut blir med. Vi gjer oppmerksam på at det er
frivillig å delta, og at du har adgang til trekkje deg og få opplysningane sletta.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført etter lovpålagde reglar og vi er underlagd kontroll både frå Datatilsynet og vårt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister og
opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri offentleggjere eller
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte, slik at
ingen kan identifiserast.

Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028, eller sende ein epost til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til
vårt personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg 10: Foresattebrev 2. kvartal
TIL FORESATTE FOR

Oslo, mai 2012
Saksbehandler: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Reise- og samfunnsundersøkelsen
I juli 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkelsen. Til undersøkelsen er det trukket et
tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret på 2000 personer i alderen 16-79 år.
Til informasjon har din husholdning en datter eller sønn under 18 år som er med i utvalget denne
gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen. Det er frivillig å delta, man kan når som helst trekke seg
fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Vi håper imidlertid flest mulig vil være med, og din
sønns/datters deltagelse vil være med på å sikre gode og riktige resultater. I løpet av juli vil en av våre
intervjuere ta kontakt, og intervjuet vil foregå på telefon.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres etter lovpålagte regler, og vi er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget
personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt
utdanningsregister. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
Innen ett år vil opplysningene bli anonymisert slik at den enkelte ikke kan identifiseres. Intervjueren som ringer,
kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Dersom dere har spørsmål om undersøkelsen, kan dere ringe grønt nummer 800 83 028 (08:00 - 15:00), eller
sende en e-post: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan
rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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TIL FØRESETTE FOR

Oslo, mai 2011
Sakshandsamar: Marit Wilhelmsen
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

9. Undersøkinga om reiser og samfunn
I juli 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkinga. Til undersøkinga er det trekt eit
tilfeldig utval frå Folkeregisteret på 2000 personar i alderen 16-79 år.
Til informasjon har ditt hushald ei dotter eller ein son under 18 år som er med i utvalet denne gongen.
Ho/han har fått eige brev om undersøkinga. Ein står fritt til å vere med i undersøkinga, ein kan når som helst
trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. Vi vonar likevel at flest mogleg vil vere med, og
svara til di dotter/din son vil vere med på å sikre gode og riktige resultat. Ein av våre intervjuarar vil ta kontakt i
løpet av juli, og intervjuet vil bli teke over telefon.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført etter lovpålagde reglar, og vi er underlagd kontroll både frå Datatilsynet og vårt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister. Vi vil
aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte slik at ingen kan identifiserast. Intervjuaren som ringjer, kan fortelje deg korleis du får
stadfesta at vedkommande arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Dersom de har spørsmål, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028 (08:00 – 15:00), eller sende ein e-post
til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg 11: Skjema 3. kvartal

Undersøkelse om reise og samfunn
3. KVARTAL 2012
Produktnummer 5234-3

Spørreskjema
Innhold
HUSHOLDNING .................................................................................................................. 93
REISER – med minst en overnatting ........................................................................ 94
GRENSEHANDEL ............................................................................................................... 97
HOLDNING TIL INNVANDRERE OG INNVANDRING........................................................ 99
RØYKEVANER...................................................................................................................101
ARBEIDSFORHOLD ..........................................................................................................101
INNTEKT

92

103

Statistisk sentralbyrå

Notater 11/2013

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå i forbindelse med en landsomfattende undersøkelse om reiser og
samfunnsspørsmål der vi ønsker å intervjue ... Vi har nylig sendt deg et brev om dette. Passer det for deg å
la oss få et intervju om dette nå?
Intervjueren svarer:
1. IO har mottatt brevet og samtykker i å delta
2. IO har fått referert innholdet i brevet og samtykker i å delta
3. Ingen av delene

KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
FOR KOMMUNER BESTÅENDE AV KUN 2 BOKSTAVER, SKRIV 'KOMMUNE' ETTER, F.EKS. 'BØ
KOMMUNE'.
*Tettbygd
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200
personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
JA/NEI
Hvis Tettbygd=JA
*Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
1. under 2000 personer
2. mellom 2000 og 20 000 personer
3. mellom 20 000 og 100 000
4. 100 000 personer eller flere

HUSHOLDNING
*Siv
Er du
1.
2.
3.

gift eller samboer?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboer
Nei

Hvis Siv = 2 eller 3
*SivilStand
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.
1. Ugift
2. Gift/registrert partner
3. Enke/enkemann/gjenlevende partner
4. Separert/separert partner
5. Skilt/skilt partner
*AntPers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som
er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange
personer er det husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
:1..x
Hvis Antpers>1 stilles spørsmålene kjønn, Fodtaar og Slekt for hvert
husholdningsmedlem utenom IO
Kjonn
Hvis Antpers=2:
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi gjerne at du nevner denne
personens kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Hvis Antpers>2:
For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du nevner
personenes kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
1. Mann
2. Kvinne
Statistisk sentralbyrå
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FodtAar
Hvilket år er [hun/han] født?
*Slekt
Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg?
1.
2. Ektefelle
3. Samboer
4. Sønn/datter
5. Stesønn/datter
6. Søsken/halvsøsken
7. Stesøsken
8. Foreldre
9. Steforeldre
10.Svigerforeldre
11.Svigersønn/-datter
12.Besteforeldre
13.Barnebarn
14.Annen slektning av IO
15.Annen ikke-slektning
BoksKlar
Husholdningen består altså av ^Antpers 'antall' personer
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
JA/NEI
Hvis Antpers=1 'kun IO i husholdningen'
Siden husholdningen bare består av IO, er det ingen kartlegging av IO
Bekreft at dette er riktig ved å svare ja her?
JA/NEI
*AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM
IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
JA/NEI
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor
mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
:0..x
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
:0..x

REISER – med

minst en overnatting

Alle
*Reis1
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på i
april, mai og juni.
Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med
både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser.
:0..x
Hvis Reis1> = 1 '1 eller flere reiser' stilles (Reis2-Reis5)
For hver reise:
*Reis2_
Hvilken dato startet du [den/den første/den neste reisen]?
SKRIV DDMM
HVIS IO IKKE HUSKER EKSAKT DATO: STARTEN AV MND = 5 MIDTEN AV MND = 15 OG
SLUTTEN AV MND = 25
*Reis3_
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for
privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise?
1. Ferietur
2. Annen privat reise
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3. Yrkes- eller forretningsreise
Reis4_
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?
:1..x
*Reis5_
Hvor gikk reisen hen?
1. I Norge
2. I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Hvis reis5=I Norge
Reis5a
Hvilket fylke gikk reisen til?
1. Østfold
2. Akershus
3. Oslo
4. Hedmark
5. Oppland
6. Buskerud
7. Vestfold
8. Telemark
9. Aust-Agder
10.Vest-Agder
11.Rogaland
12.Hordaland
13.Sogn og Fjordane
14.Møre og Romsdal
15.Sør-Trøndelag
16.Nord-Trøndelag
17.Nordland
18.Troms
19.Finnmark
20.Svalbard
21.På reise i Norge
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Reis5c
Hvilket land gikk reisen til?
TRYKK BACKSPACE FOR Å VELGE RIKTIG LAND MED TILHØRENDE KODE. ENGLAND,
SKOTTLAND OG WALES KODES SOM STORBRITANNIA.
Reis5b
LAND
*Reis6
Hvordan overnattet du der?
HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM SAMSVARER MED HOVEDFORMÅLET MED
REISEN.
NB: LEGG MERKE TIL RULLEFELT FOR Å FÅ SE RESTEN AV SVARALTERNATIVENE
1. HOTELL/LEILIGHETSHOTELL
2. PENSJONAT/GJESTGIVERI/KRO/MOTELL/FJELLSTUE
3. BED & BREAKFAST/LOSJIHUS/GÅRDSINNKVARTERING
4. CAMPINGPLASS: TELT/CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN
5. CAMPINGPLASS: HYTTE
6. HYTTER/LEILIGHETER I HYTTEGREND
7. BÅTHAVN: FRITIDSBÅT
8. VANDRERHJEM/UNGDOMSHERBERGE/INTERNAT/FIRMAFERIEBOLIGER
9. HELSEINSTITUSJON (IKKE MED HOTELLTJENESTER)
10.ARBEIDS- OG FERIELEIR/LEIRSTEDER/UBEMANNEDE TURISTHYTTER
11.ANDRE MÅTER BETALT FOR
12.BÅT/FERGE/BUSS/TOG/FLY
13.LEID ROM I FAMILIEHUS
14.LEID PRIVATEID FERIEBOLIG FRA INDIVIDUELLE ELLER VIA FORMIDLER
15.EGEN FERIEBOLIG, INKL FERIEBOLIG LEID PÅ ÅREMÅL OG TIMESHARE-BOLIG
16.HJEMME HOS SLEKTNINGER/VENNER ELLER I DERES FERIEBOLIGER –
VEDERLAGSFRITT
17.OVERNATTING I CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN/TELT/FRITIDSBÅT/I
FRILUFT/PRIVATBIL O.L. PÅ IKKE ORGANISERTE STEDER
18.ANDRE MÅTER IKKE BETALT FOR
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ReisA
Hva var viktigste transportmåte på reisen?
1. buss
2. jernbane
3. båt, ferge
4. fly
5. personbil
6. motorsykkel, moped, scooter
7. fritidsbåt
8. sykkel
9. gikk til fots, eller på ski
10.annet
Hvis *Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2 stilles ReisB – ReisE
ReisB
Reiste du i hovedsak
1. Alene
2. Med ektefelle/samboer
3. Sammen med barn
4. Med andre slektninger
5. Sammen med venner
ReisC
Ble hele eller viktige deler av ferien bestilt på forhånd?
Ja
Nei
Hvis ReisC = Ja
ReisD
Bestilte du hos et reisebyrå, en turoperatør, direkte fra et
overnattingssted eller gjennom et transportselskap?
1. Reisebyrå
2. Turoperatør
3. Direkte fra et overnattingsted
4. Gjennom et transportselskap
Hvis ReisD = Reisebyrå eller turoperatør
ReisE
Var ferien i hovedsak en pakketur?
Ja
Nei

*Reis7
Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta med
både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for deg.
Både reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i forbindelse med
reisen skal tas med.
:1..x KRONER
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER.
Hvis Reis5 = I utlandet og Reis2 = juni
Reis7a
Betalte du hele eller deler av beløpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis 7a=JA
Reis7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Reis7c
Gjorde du noe innkjøp av tjenester på denne turen?
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Med tjenester tenker vi på ulike servicetilbud som frisørtime, tannlegetime,
service på bil etc.
JA/NEI
Hvis Reis 7d=JA
Reis7d
Hvor stort beløp brukte du til kjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Hvis ReisE = Ja og (*Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2) stilles ReisF
ReisF
Hvor mye av disse utgiftene gikk med til å dekke selve pakketuren hos
reiseselskapet?
: 1..x Kroner
For innlandsreiser
*Reis8
HVIS IKKE FLERE LIKE TURER - TRYKK < ENTER >
HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I TILLEGG TIL
DENNE.
MED LIKE TURER MENES AT HOVEDFORMÅL, ANTALL OVERNATTINGER, REISEMÅL,
OVERNATTINGSMÅTE OG PRIS MÅ VÆRE LIK, F.EKS. HVIS IO REISER PÅ HYTTA SI
MANGE HELGER!
DU FYLLER I SÅ FALL BARE UT STARTDATO FOR DE ANDRE REISENE AV SAMME SLAG TRYKK BARE < END > MELLOM HVER
Videre2
Trykk <1> for å fortsette

GRENSEHANDEL
*Gren1
Nå følger noen spørsmål om handling i utlandet i forbindelse med dagsturer.
Reiste du på dagstur eller handletur til Sverige, Danmark, Finland eller
andre land i løpet av perioden 1. april til 30. juni i år?
JA/NEI
DET ARRANGERES DAGSTURER TIL PARIS, LONDON OG BERLIN OG KANSKJE OGSÅ ANDRE
STEDER I EUROPA. SLIKE DESTINASJONER SKAL OGSÅ REGNES MED.
Hvis Gren1=JA
*Gren2
Hvor mange slike turer foretok du i løpet av denne perioden?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND ELLER ANDRE LAND I
PERIODEN 1. april t.o.m 30. juni
1..100
Gren3
Hvor mange slike turer foretok du i juni måned?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND, RUSSLAND ELLER ANDRE
LAND
0..40
Hvis Grens3>0 => for hver reise
Gren4 - Grens9 repeteres for hver reise (maks 10 reiser). Tur[1-10]
Gren4_
Tekst 1. ved flere reiser: Vi tar dagsturene i juni i tur og orden og
starter med den første.
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Tekst neste reiser: Vi fortsetter så med den ^[nr.] dagsturen
Hvilket land reiste du til?
1. SVERIGE
2. DANMARK
3. FINLAND
4. RUSSLAND
5. ANNET LAND
Hvis gren4_ = Sverige
*Gren5_
Hvilket sted reiste du til?
HVIS IO HAR VÆRT INNOM FLERE STEDER, OPPGIS NAVNET PÅ DESTINASJONSSTED, EV.
LENGSTE STOPPESTED
Trykk <Backspace> for å velge riktig sted
Hvis Gren4_ = Danmark
GrensDK
Hvilket sted i Danmark reiste du til?
1. FREDRIKSHAVN
2. HIRTSHALS
3. KØBENHAVN
4. ANNET STED I DANMARK
Hvis Gren4_ = Finland
GrensSF
Hvilket sted i Finland reiste du til?
1. GARGASNIEMI
2. KILPIS
3. NATAMÖ
4. NORGAN
5. ANNET STED I FINLAND
Hvis Gren5_=annet sted eller GrensDK = annet sted eller GrensSF = annet sted
Eller gren4_ = Russland eller gren4_ = annet land
Gren5s
Annet sted?
Gren9
Var det flere personer med på denne reisen?
JA/NEI
Hvis Gren9 = Ja
Gren9a
Var det flere som betalte for vare- og tjenestekjøpene som ble gjort på
turen?
1. BETALTE ALT SELV
2. FLERE BETALTE
Hvis Gren9a=Flere betalte
Tenk kun på det du selv betalte
*Gren6_
Hvor mye betalte du for på denne turen? Ta kun med vare- og tjenestekjøp til
privat husholdning. Innkjøp i Norge på vei til eller fra utlandet skal ikke
tas med.
:1..X KRONER
TA KUN MED DET IO SELV HAR BETALT FOR
VARER KJØPT I UTLANDET OG KONSUMERT UTENFOR NORSK JORD SKAL OGSÅ TAS MED.
MED TJENESTER TENKER VI PÅ ULIKE SERVICETILBUD SOM FRISØRTIME, TANNLEGETIME,
SERVICE PÅ BIL ETC.
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Gren7a
Betalte du hele eller deler av innkjøpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
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Hvis Gren7a=JA
*Gren7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
HVIS IO HAR REIST PÅ FLERE TURER OG VARSTART = 2 STILLES DE FØLGENDE
SPØRSMÅLENE (HANDL1-HANDL8, GVARE1-GVARE8) HVER GANG. ELLERS BARE EN GANG,
ETTER AT ALLE DE ANDRE GRENSESPØRSMÅLENE ER FERDIGE
Gren8a
Gjorde du noen innkjøp av tjenester på denne turen? Med tjenester tenker vi
på ulike servicetilbud som frisørtime, service på bilen, tannlegetime ect.
JA/NEI
Gren8b
Hvor stort del av det totale handlebeløpet gikk til innkjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER

HOLDNING TIL INNVANDRERE OG INNVANDRING
Innv1a
Nå følger noen spørsmål om innvandring og innvandrere. Først noen påstander.
Vil du for hver av de følgende påstandene si om du er helt enig, nokså enig,
nokså uenig eller helt uenig?
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
Innv1b
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig?
Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
Innv1c
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig?
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
Innv1d
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig?
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
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Innv1e
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig?
Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
Innv1f
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså enig, nokså uenig
eller helt uenig?
Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig
Innv2a1
I de følgende spørsmålene forutsetter vi at innvandreren behersker norsk.
Ville du synes det var ubehagelig hvis du eller noen i din nærmeste familie
fikk en hjemmehjelp som var innvandrer?
1. Ja
2. Nei

Innv2b1
Vi forutsetter at innvandreren behersker norsk.
Ville du synes det var ubehagelig dersom du fikk en innvandrer som ny nabo?
1. Ja
2. Nei
Innv2c1
Vi forutsetter at innvandreren behersker norsk.
Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som
ville gifte seg med en innvandrer?
1. Ja
2. Nei
Innv3
Så et spørsmål om flyktningers adgang til Norge. Sammenliknet med i dag, bør
det bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det
bli vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold være som i dag?
1. Lettere
2. Som i dag
3. Vanskeligere
Innv4a
Har du selv kontakt med innvandrere som bor i Norge, f.eks. på jobben, i
nabolaget, blant venner, familie e.l.?
1. Ja
2. Nei
Hvis Innv4a=ja (stilles Innv4b-e):
Innv4b
I hvilke sammenhenger har du kontakt med innvandrere som bor i Norge? Er det
…
FLERE SVAR TILLATT
1. På jobben
2. I nabolaget
3. Venner og kjente
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4. I nær familie
5. På annen måte
Innv4c
Hvor mange innvandrere har du kontakt med? Er det …
1. 1
2. 2-4
3. 5-10
4. Flere enn 10
Innv4d
Hvor ofte har du vanligvis kontakt med innvandrere? Er det …
1. Daglig
2. Ukentlig
3. Månedlig
4. Sjeldnere enn månedlig
Innv4e
Hvordan er din personlige erfaring med denne kontakten? Er den …
1. Hovedsakelig positiv
2. Både positiv og negativ
3. Hovedsakelig negativ
Innv5
Til slutt en påstand om arbeidsinnvandring: ”Arbeidsinnvandring fra land
utenom Norden bidrar for det meste positivt til den norske økonomien.” Er du
helt enig i dette, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig?
1. Helt enig
2. Nokså enig
3. Både og
4. Nokså uenig
5. Helt uenig

RØYKEVANER
Tob1
Så kommer det noen spørsmål om røyking. Hender det at du røyker?
Ja/Nei
Hvis Tob1 = Ja
Tob2
Røyker du daglig eller av og til?
1. Daglig
2. Av og til
Tob60
Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
1. Daglig
2. Av og til
3. Aldri

ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid. Utførte du inntektsgivende
arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem
uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
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Hvis Arb1 = nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
JA/NEI
Hvis Arb1 = Ja eller Arb1b = Ja
*Arb2
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn
med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres. VI ØNSKER Å VITE
SAMLET ARBEIDSTID FOR HOVEDARBEID OG EVENTUELT BIYRKE.
EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. FOR EKSEMPEL REGISTRERES 37,5 TIMER
SOM 38
:1..x
*Arb3
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du
arbeider i...
1. ..et personlig eid firma
2. ..et aksjeselskap, organisasjon eller lignende
3. ..kommunal virksomhet
4. ..fylkeskommunal virksomhet
5. ..statlig virksomhet
*Arb4
Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten? HVIS DERE IKKE
FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED <9> FOR
ANNEN NÆRING OG SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL.
1. Jordbruk, skogbruk
2. Fiske, fangst
3. Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg
4. Handel, bank, forsikring
5. Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring
6. Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon
7. Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
8. Undervisning, forskning
9. Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
10.Annen næring
Hvis Arb4 = 9
Arb4Sp
Hvilken annen næring er dette?
*Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
Arb5b
Har du en ledende stilling?

Arb6
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
1. ..selvstendig
2. ..ansatt
3. ..eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn
*Arb7
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE
PASSER, TRYKK <ENTER>
1. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
2. Mottar vanlig alderspensjon
3. Mottar etterlattepensjon
4. Mottar uførepensjon
5. Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
6. Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
7. Arbeidsledig de tre siste månedene
8. Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste
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Arb8
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som
husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av
tøy, men ikke pass av barn eller syke.
TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.
1. Under 5 timer
2. 5- 9 timer
3. 10-19 timer
4. 20-29 timer
5. 30-39 timer
6. 40 timer og over

INNTEKT
*EgenInn
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes
inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN
INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2011? Rund av
til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10
000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
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1. Orientering om undersøkelsen
NB: i tredje kvartal har vi endret navnet på undersøkelsen til Reise- og samfunnsundersøkelsen. Årsaken er at vi
har fått mange tilbakemeldinger om at navnet er noe misvisende for IO.

1.1 Bakgrunn og formål
Denne undersøkelsen er kvartalsvis og temaene er fortrinnsvis knyttet til samferdsel og reiseliv. Formålet med
undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reise- og feriemønster og handling på dagsturer til utlandet. I 3. kvartal
spør vi også om holdning til innvandrere og innvandring.
For å videreføre tidligere offisiell statistikk, samlet inn av SSB gjennom de kvartalsvise Omnibusundersøkelsene, omfatter undersøkelsen også spørsmål om røyking og tobakksbruk. Skulle dette inngått i en
egen undersøkelse ville det blitt uforholdsmessig dyrt. I tillegg inngår en fast sekvens med bakgrunnsspørsmål,
som omfatter bosted, arbeidsforhold, inntekt, sivilstand og husholdningssammensetning.
Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, samt til forskning og undervisning. I
Statistisk årbok og på SSBs internettsider kan man finne statistikk over de tema vi samler inn tall på i denne
undersøkelsen, slik som ferievaner, reising, handling i utlandet etc. Når det gjelder røykevaner finnes det også
opplysninger i http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/, hvor man kan se nærmere på fordeling i forhold til kjønn,
alder, fylker og endringer fra år til år. Disse ligger under 03.01 Helsetilstanden.

1.2 Faglig ansvarlige seksjoner og institusjoner
•
•
•
•

SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner
SSB, Prosjektet Utenrikstransaksjoner/Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk: Grensehandel
SSB, Seksjon for demografi og levekårsforskning: Innvandrere og innvandring
Sosial og helsedirektoratet, avdeling tobakk: Røyking

1.3 Hva handler undersøkelsen om?
Reiser: Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de
reiser og hvor mye penger som går med til reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i
reiselivsbransjen.
Handling på dagsturer til utlandet: Disse dataene brukes til å beregne omfanget av grensehandel og annen
handel på dagsturer til utlandet, og inngår i Nasjonalregnskapet.

Litt mer informasjon om hva disse to delene brukes til og hvem som benytter dem:
• Undersøkelsen gir viktig kunnskap om nordmenns reisevaner, og i til hvilken grad nordmenn reiser.
Undersøkelsen kartlegger både reising utenlands og innenlands. For eksempel bruker Innovasjon Norge
statistikk fra denne undersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad nordmenn bruker Norge som reiseland.
• Det er mange brukere av statistikken og tallene publiseres løpende etter gjennomført datainnsamling.
Statistikken ligger på: http://www.ssbno/reise og http://www.ssb.no/grensehandel/
• Reiseundersøkelsen er underlagt turismedirektivet. Som en del av EØS-avtalen er Norge pliktig til å
rapportere reisestatistikk til Eurostat. Det vil si at brukes dataene som et ledd i et internasjonalt statistisk
samarbeide. Dette gir forståelse av reisevaner, og i hvilken grad europeer reiser.
• Grensehandelsundersøkelsen gir tall for norsk grensehandel til bl.a Sverige. Disse tallene er viktige for
norske avgiftsmyndigheter og andre som er opptatt av handelslekkasjer og norske særavgifter
•

Utenlandsreisene i gir til sammen god oversikt over norske husholdningers tansaksjoner/ forbruk i
utlandet, som er viktig input til nasjonalregnskapets utenriksregnskap

Innvandring: Dataene brukes til å kartlegge hvordan oppfatningen av innvandring og innvandrere utvikler seg
over tid. Det gjør det hensiktsmessig å stille slike spørsmål fra år til år. Tallene er viktige for offentlige
myndigheter og for den offentlige debatten om temaet.
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Spørsmål om røyking: Benyttes til å kartlegge hvordan røykevanene i den norske befolkning utvikler seg over
tid. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner siden 1973.
Bakgrunnsspørsmålene om sivilstatus, husholdning og arbeid benyttes i analysene av nordmenns reise- og
handlemønster. I tillegg benyttes de til selvstendig statistikk i SSBs samboerstatistikk.

2. Gjennomføring av undersøkelsen
2.1 Utvalg
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16–79 år per 31.12.11. Tidspunktet alderen
beregnes etter, innebærer at noen IO kan være 80 år på intervjutidspunktet.

2.2 Intervjutid
Intervjutiden er beregnet til ca. 10 minutter i gjennomsnitt, men dette varierer selvfølgelig fra IO til IO. Noen vil
få ganske korte, mens andre kan få lengre intervju. Det er spesielt avhengig av hva IO svarer på spørsmål om
reiser og vedforbruk.

2.3 Incitamenter
Alle IO som blir intervjuet er med på trekningen av 5 gavekort til 1000,- kroner.

2.4 Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 2. juli til 11. august.

2.5 IO-brev og noteringshefte, foresattebrev og påminningsbrev
2.5.1 Utsending av IO-brev, noteringshefte og foresattebrev
IO-brevet (vedlegg 1) ble sendt i slutten av mai, sammen med et noteringshefte. Samtidig sendte vi brev til
foresatte for IO under 18 år (vedlegg 2). Formålet med denne utsendingen er å utstyre IO med noteringsheftet
(vedlegg 3) før referanseperioden på grensehandel tar til. På denne måten kan altså IO ta med seg
noteringsheftet på tur og notere underveis i stedet for å komme fram til beløp i ettertid.
2.5.2 Utsending av påminningsbrev, nekterbrev og telefonbrev
Påminningsbrev (vedlegg 4) ble sendt ut i uke 26.

Det er ca 20 prosent vi ikke automatisk fant telefunnummer til. Disse er blitt sporet manuelt av intervjuere. De
som vi fortsatt ikke har funnet telefonnummer på blir tilsendt en forespørsel om kontaktopplysninger sammen
med påminningsbrevet,
I tillegg sender vi noen ganger ut nekterbrev (vedlegg 5) og brev til personer vi ikke har funnet telefonnummer
på (vedlegg 6).

2.6 Registerkoblinger
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi
både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi
pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du
må gjengi innholdet, er det viktig at også disse opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å
foreta registerkoblinger. I denne undersøkelsen kobler vi på utdanningsfagfelt og -nivå.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage statistikk,
dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.

2.7 Frafall og avgang
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang.
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IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent utflyttede skal
registreres som avgang. Hvis vi får oppgitt at IO er utenlands, må vi derfor vite om oppholdet varer mer
enn 6 måneder. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de for syke til å delta, registrerer dere frafall med
kode 22.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall (alternativ 3 i Innled):
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang (alternativ 4 i Innled):
91 - IO død
92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd.

21 - Kortvarig sykdom
22 - Langvarig sykdom (også i institusjon)
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie,
annen uforutsett hendelse
24 - Språkproblemer

Overføring (alternativ 2 i Innled):
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer,
sykdom e.l.

31 - Midlertidig fravær pga.
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen
34 - Ikke telefon / for kostbart, for
langt å reise
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker
41 - Andre frafallsgrunner
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å spore opp
IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at arbeidet deres blir
lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "SpsOppflg.". Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe de
som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis opplysning om at
IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. oppfølging etter intervjuperioden.

2.8 Innledningsteksten
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til hvordan
dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du gjerne
bruke dette avsnittet:
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer fram
på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på samme
måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder
spørsmål om flere ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt.»

3. Enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. Når IO
likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
eller "F8" for "vet ikke" og
eller "F9" for "nekting".

3.1 Bosted og husholdning
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Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et skjønnsmessig avvik ut over
50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder,
elver eller dyrkbare områder). Husklynger som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400
meter fra tettstedskjernen.
Siv
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har samboerkontrakt.

Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme kjønn.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og som selv oppfatter
seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg selv og sitt parforhold. For å falle inn
under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at
samboere for en kortere periode (inntil 3 mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller
studiesituasjon.
SivStat
Her skal du registrere IOs formelle sivile status.
Antpers
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall personer inkludert
IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles matbudsjett. Kosthusholdningen skal
også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har felles matbudsjett med de andre i
husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til kosthusholdningen, selv om de er borte på
skole/studiested.

Ugifte borteboende studenter 18 år og eldre:
Ugifte studenter som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres som bosatt på studiestedet dersom
utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor
hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og personer innlagte på sykehus:
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før
tjenesten/oppholdet begynte.
Slekt
Slektskapskode for fosterbarn: For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er
slektning av IO).
AntBarn
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres.

3.2 Reiser med minst 1 overnatting
Reis1 - Her er det bare snakk om reiser i løpet av 2. kvartal, altså april, mai og juni 2012. Ta kun med reiser som
startet i denne perioden. De som avsluttes etter denne perioden skal regnes med.
• Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke regnes med som yrkesreiser.
• Dette gjelder også reiser til f.eks. Nordsjøen hvis dette er IOs arbeidssted.
• Personer som har "selve reisen" som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal heller ikke
regnes med.
• Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide familiemedlemmer/
slektninger skal ikke tas med.
Reis2_ - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. Svarer IO
starten av måneden registreres den 5., midten av måneden den 15. og slutten av måneden den 25. Har IO hatt
flere reiser i tre-månedersperioden, begynn med den første, så den andre osv.
Reis3_ - Andre privatreiser kan være reiser der hovedformålet f.eks. er deltakelse i arrangement som barnedåp,
konfirmasjoner, bryllup, begravelse eller for å ordne private forretninger.
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Reis5_ - Du skal for hver reise kode for fylke i Norge eller en kode for land ved utenlandsreise. Har IO
overnattet flere steder på samme reise, skal du for hver reise kode det stedet som samsvarer med hovedformålet
for reisen. Har IO overnattet på reise i Norge, altså ikke noe bestemt fylke som kan karakteriseres som
hovedformål, velger du kode 22.

Har IO overnattet i utlandet, skriver du inn land i full tekst og koder landet, eller velger fra den alfabetiske
listen. Har IO bare hatt overnattinger mellom Norge og utlandet, skriver du "på reise mellom Norge og utlandet"
i feltet "Søk", og velger kode 001. Har IO overnattet på reise mellom flere land, skriver du "på reise i flere land i
feltet "Søk" og velger kode 002.
Reis6_ - Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som samsvarer med
hovedformålet med reisen.
ReisA – Hva var viktigste transportmåte på reisen. Stilles til alle som har reist i perioden april til juni.
ReisB, ReisC, ReisD og ReisE – Stilles kun til dem som har svart Ferietur eller Annen privat reise i Reis3_.
Reis7_ - Her skal man ta med alle kostnadene som gjaldt for IO på reisen. Derfor: Ta også med utgifter andre
betalte for IO. Hvis IO betalte noe for eventuelle andre i reisefølget, skal det ikke tas med. Utgifter til
forlystelse og vareinnkjøp skal tas med. Beløpet kan gjerne være omtrentlig beløp, men det skal oppgis i norske
kroner. Vi vil heller ha et omtrentlig beløp enn vet ikke-svar på dette spørsmålet.

Kursen for de vanligste valutaene (pr. 13. juni 2012):
100 SEK (svenske kroner) → NOK

85,2

100 DKK (danske kroner) → NOK

101,2

EURO (euro) → NOK

7,5

GBP (britiske pund) → NOK

9,4

USD (amerikanske dollar) → NOK

6,0

ReisF – Stilles kun til de som har svart Ja på ReisE.
Reis8_ - Helt like turer
NB! Gjelder kun på innlandsturer!
En viktig forutsetning for å kunne benytte dette er at turene til IO har vært helt like. Det vil si at hovedformål for
reisen er lik, antall overnattinger er lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være nøyaktig
det samme for turene. Hvis disse kriteriene er oppfylt, fyller du bare inn antall helt like turer og startdato for de
helt like turene. Resten fylles inn automatisk og du trenger bare å trykke Enter gjennom de ulike spørsmålene
som da er fylt inn automatisk. NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke
dere tilbake til Reis8 og endre antall like reiser.

3.3 Handling på dagsturer til utlandet
Vi spør om forekomst og antall for hele perioden 1. april til 30. juni (i gren1 og gren2), og om detaljerte
opplysninger for juni måned. Dette siste samsvarer med det som står i noteringsheftet.
Gren1 - Med dagstur til utlandet menes alle reiser uten overnatting, også tjenestereiser. For de som bor nær
grensen skal også "svippturer" over grensa regnes med.
Gren5_ - Det er lagt inn 38 relevante steder som faste svarkategorier. I tillegg er det muligheter til å velge
"Annet sted".
Gren6_ - Vare- og tjenestekjøp utenfor norsk jord. Ta kun med det IO selv har betalt for. Her skal du
altså ta med det IO eventuelt har kjøpt for andre. Ikke ta med det eventuelle andre i reisefølget betalte for, selv
om det var til IO. Ta kun med utgifter til privat bruk. Det er viktig ikke å ta med innkjøp i Norge på vei til eller
fra utlandet. Varekjøp på fly, båt og lignende (eks. Sandefjord - Strømstad) skal regnes med. Der tjenesten
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utløser en faktura, skal fakturabeløpet tas med. IO kan runde av, f.eks. til nærmeste hundre kroner. Angi beløpet
i norske kroner. All tax free handel skal med, både på vei inn og ut av landet.
Gren7b - Vi trenger kun kronebeløp som ble betalt med kort. Kontanter/faktura framkommer som forskjellen.
Gren 8b - I dette spørsmålet skiller vi ikke mellom kort og kontanter som betalingsmiddel.

3.4 Innvandring
Begrepsavklaringer
Innvandrere i Norge er utenlandsfødte personer med to utenlandsfødte foreldre som er registrert bosatt i landet.
Adopterte fra utlandet regnes ikke som innvandrere. I spørsmålene siktes det til innvandrere med landbakgrunn
fra Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Dette opplyses dersom IO ber om en
presisering.

Flyktninger er en undergruppe av innvandrere som har kommet til landet av fluktgrunner og fått asyl eller
opphold på humanitært grunnlag. Noen er overført fra flyktningleirer i utlandet i henhold til avtale med FNs
høykommissær for flyktninger; andre har kommet som asylsøkere.
Asylsøkere er personer som søker asyl eller opphold i landet på humanitært grunnlag. Deres søknader er fortsatt
til behandling.
Arbeidsinnvandring er innvandring med arbeid som oppholdsgrunnlag. De nordiske landene har hatt felles
arbeidsmarked siden 1954. Som medlem i EØS (Europeisk Økonomisk Samarbeid) skal Norge også ta imot
arbeidsinnvandrere fra land innen EU/EØS/EFTA-området. I mai 2004 ble området utvidet med ti nye EU-land
(Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Kypros og Malta), senere også Bulgaria
og Romania. Adgangen til arbeidsmarkedet i Norge er ellers strengt regulert for andre lands borgere.
Fagarbeidere og spesialister fra ”tredjeland” kan få opphold dersom de ikke kan erstattes av arbeidskraft innen
området. Som arbeidsinnvandrere regnes vanligvis også sysselsatte på korttidsopphold (under 6 måneder) som
ikke er ikke registrert bosatt i landet. Før innvandringsstoppen ble innført i 1975, var det tilnærmet fri
arbeidsinnvandring i Norge. De første innvandrere fra Jugoslavia, Tyrkia, Marokko, India og Pakistan var
arbeidsinnvandrere.

3.5 Røykevaner
Røykevaner går hvert kvartal, og består i 1. – 3.- kvartal av 3 spørsmål, hvorav ett stilles kun til IO som oppgir
at det hender at de røyker.

3.6 Arbeid
Arb2 - Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de siste 4
ukene. IO som har et arbeid som de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal
oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.

Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut i
avspasering, skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall arbeidstimer
bare hvis man får betalt for arbeidet. Halve timer skal rundes av oppover.
Arb3 - Svaralternativ 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond.
Arb4 - Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for "Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig
av næringens art. Hvis IO arbeider i flere ulike næringsgrener, velges den næringen hvor IO for tiden arbeider
mest.
Arb5 - Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket.
Arb7 - AFP står for "avtalefestet pensjon". Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og
tjenestepensjon. Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom
arbeidsforhold.
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3.8 Inntekt
EgenInn - IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2009. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller hovedarbeidsforholdet. Det er IOs
totale inntekt for 2009 vi er ute etter.

Lykke til med intervjuingen!
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Fjerde kvartal

Vedlegg 13: Informasjonsbrev 4. kvartal

Oslo, august 2012
Saksbehandler: Mathias Killengreen Revold
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

10. Reise- og helseundersøkelsen
Du er en av 2 000 personer som er trukket ut til å delta i Statistisk sentralbyrås undersøkelse om reiser og helse.
En av våre intervjuere vil kontakte deg på telefon for et intervju i oktober. Spørsmålene gjelder reiser med minst
en overnatting i juli, august og september, og handling på dagsturer til utlandet i september. I tillegg samler vi inn
annen offisiell statistikk i denne undersøkelsen. Det vil derfor være enkelte spørsmål om sysselsetting, røykevaner
og vedforbruk.
For å få så nøyaktige opplysninger som mulig, ber vi deg notere dine varekjøp på dagsturer til utlandet i juni i
vedlagte hefte. Heftet kan du benytte som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltar vil være med i
trekningen av fem gavekort på kr 1 000,-.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av
befolkningen i alderen 16–79 år. Vi har ikke anledning til å erstatte de som er trukket ut med andre. For at
resultatene skal bli så gode som mulig, er det avgjørende at de som er trukket ut blir med. Vi gjør oppmerksom
på at det er frivillig å delta, og at du har adgang til å trekke deg fra undersøkelsen og få opplysningene
slettet.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres etter lovpålagte regler og vi er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget
personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt
utdanningsregister og opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri
offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart. Innen ett år vil opplysningene bli
anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe grønt nummer 800 83 028 mellom kl
08:00–15:00, eller sende en e-post til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i
Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller
e-post: personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Oslo, august 2012
Sakshandsamar: Mathias Killengreen Revold
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Undersøkinga om reiser og helse
Du er ein av 2 000 personar som er trekte ut til å delta i Statistisk sentralbyrå si undersøking om reiser og helse.
Ein av våre intervjuarar vil kontakte deg på telefon for eit intervju i oktober. Spørsmåla gjeld reiser med minst
ei overnatting juli, august og september, og handling på dagsturar til utlandet i september. I denne undersøkinga
samlar vi òg inn anna offisiell statistikk. Det vil derfor vere med nokre spørsmål om sysselsetjing, røykevanar og
vedfyring.
For å få så nøyaktige opplysningar som mogleg, ber vi deg notere varekjøp på dagsturar til utlandet i juni i det
vedlagde heftet. Heftet kan du bruke som «huskelapp» under intervjuet. Alle som deltek, vil vere med i ei
trekning av fem gåvekort på kr 1 000,-.

Til undersøkinga er det trekt eit utval frå Folkeregisteret, som representerer eit spegelbilete av dei som er i
alderen 16–79 år. Vi har ikkje anledning til å erstatta dei som er trekt ut med nokon andre. For at resultata
skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut blir med. Vi gjer oppmerksam på at det er
frivillig å delta, og at du har adgang til trekkje deg og få opplysningane sletta.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført etter lovpålagde reglar og vi er underlagd kontroll både frå Datatilsynet og vårt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister og
opplysninger om inntekt basert på opplysninger fra skatte- og trygdeetaten. Vi vil aldri offentleggjere eller
vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte, slik at
ingen kan identifiserast.

Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028, eller sende ein epost til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til
vårt personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post: personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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seksjonssjef
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TIL FORESATTE FOR

Oslo, august 2012
Saksbehandler: Mathias Killengreen Revold
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

11. Reise- og helseundersøkelsen
I oktober 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkelsen. Til undersøkelsen er det
trukket et tilfeldig utvalg fra Folkeregisteret på 2000 personer i alderen 16-79 år.
Til informasjon har din husholdning en datter eller sønn under 18 år som er med i utvalget denne
gangen. Hun/han får eget brev om undersøkelsen. Det er frivillig å delta, man kan når som helst trekke seg
fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. Vi håper imidlertid flest mulig vil være med, og din
sønns/datters deltagelse vil være med på å sikre gode og riktige resultater. I løpet av oktober vil en av våre
intervjuere ta kontakt, og intervjuet vil foregå på telefon.
Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen
gjennomføres etter lovpålagte regler, og vi er underlagt kontroll både fra Datatilsynet og vårt eget
personvernombud. For å gjøre intervjuet kortere, vil vi hente inn opplysninger om utdanning fra vårt
utdanningsregister. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva den enkelte har svart.
Innen ett år vil opplysningene bli anonymisert slik at den enkelte ikke kan identifiseres. Intervjueren som ringer,
kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Dersom dere har spørsmål om undersøkelsen, kan dere ringe grønt nummer 800 83 028 (08:00 - 15:00), eller
sende en e-post: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan
rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Øyvin Kleven
seksjonssjef
F
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Oslo, august 2011
Sakshandsamar: Mathias Killengreen Revold
Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 – 15:00)
Avdeling for datafangst

Undersøkinga om reiser og helse
I oktober 2012 gjennomfører Statistisk sentralbyrå Reise- og ferieundersøkinga. Til undersøkinga er det trekt eit
tilfeldig utval frå Folkeregisteret på 2000 personar i alderen 16-79 år.
Til informasjon har ditt hushald ei dotter eller ein son under 18 år som er med i utvalet denne gongen.
Ho/han har fått eige brev om undersøkinga. Ein står fritt til å vere med i undersøkinga, ein kan når som helst
trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. Vi vonar likevel at flest mogleg vil vere med, og
svara til di dotter/din son vil vere med på å sikre gode og riktige resultat. Ein av våre intervjuarar vil ta kontakt i
løpet av oktober, og intervjuet vil bli teke over telefon.
Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga blir
gjennomført etter lovpålagde reglar, og vi er underlagd kontroll både frå Datatilsynet og vårt eige personvernombod. For å gjere intervjuet kortare, vil vi nytte opplysningar om utdanning frå vårt utdanningsregister. Vi vil
aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva den enkelte har svart. Innan eitt år blir opplysningane anonymiserte slik at ingen kan identifiserast. Intervjuaren som ringjer, kan fortelje deg korleis du får
stadfesta at vedkommande arbeider for Statistisk sentralbyrå.

Dersom de har spørsmål, kan du gjerne ringje grønt nummer 800 83 028 (08:00 – 15:00), eller sende ein e-post
til: reiseogferie@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00, eller e-post personvernombud@ssb.no
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Statistisk sentralbyrå

Øyvin Kleven
seksjonssjef

115

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Notater 11/2013

Vedlegg 15: Skjema 4. kvartal

Undersøkelse om reise og helse
4. KVARTAL 2012
Produktnummer 5234-4

Spørreskjema
Innhold
HUSHOLDNING .................................................................................................................110
REISER – med minst en overnatting .......................................................................110
GRENSEHANDEL ..............................................................................................................110
RØYKEVANER...................................................................................................................110
VEDFYRING 110
ARBEIDSFORHOLD ..........................................................................................................110
INNTEKT

116

110

Statistisk sentralbyrå

Notater 11/2013

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Jeg ringer fra Statistisk sentralbyrå i forbindelse med en landsomfattende undersøkelse om reiser og
samfunnsspørsmål der vi ønsker å intervjue ... Vi har nylig sendt deg et brev om dette. Passer det for deg å
la oss få et intervju om dette nå?
Intervjueren svarer:
1. IO har mottatt brevet og samtykker i å delta
2. IO har fått referert innholdet i brevet og samtykker i å delta
3. Ingen av delene

KommNavn
DA IO BLE TRUKKET UT BODDE HAN/HUN I <TRKKOMM>. HVIS HAN BOR DER FORTSATT TRYKK <ENTER>. HVIS IKKE SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.
FOR KOMMUNER BESTÅENDE AV KUN 2 BOKSTAVER, SKRIV 'KOMMUNE' ETTER, F.EKS. 'BØ
KOMMUNE'.
*Tettbygd
Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200
personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
JA/NEI
Hvis Tettbygd=JA
*Tettsted
Bor du i et tettsted eller en by med...
1. under 2000 personer
2. mellom 2000 og 20 000 personer
3. mellom 20 000 og 100 000
4. 100 000 personer eller flere

HUSHOLDNING
*Siv
Er du
1.
2.
3.

gift eller samboer?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboer
Nei

Hvis Siv = 2 eller 3
*SivilStand
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.
1. Ugift
2. Gift/registrert partner
3. Enke/enkemann/gjenlevende partner
4. Separert/separert partner
5. Skilt/skilt partner
*AntPers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som
er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange
personer er det husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
:1..x
Hvis Antpers>1 stilles spørsmålene kjønn, Fodtaar og Slekt for hvert
husholdningsmedlem utenom IO
Kjonn
Hvis Antpers=2:
For det andre husholdningsmedlemmet vil vi gjerne at du nevner denne
personens kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Hvis Antpers>2:
For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du nevner
personenes kjønn, fødselsår og familieforhold til deg.
Er dette en mann eller en kvinne?
1. Mann
2. Kvinne
Statistisk sentralbyrå
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FodtAar
Hvilket år er [hun/han] født?
*Slekt
Hvilket familieforhold har [hun/han] til deg?
1.
2. Ektefelle
3. Samboer
4. Sønn/datter
5. Stesønn/datter
6. Søsken/halvsøsken
7. Stesøsken
8. Foreldre
9. Steforeldre
10.Svigerforeldre
11.Svigersønn/-datter
12.Besteforeldre
13.Barnebarn
14.Annen slektning av IO
15.Annen ikke-slektning
BoksKlar
Husholdningen består altså av ^Antpers 'antall' personer
Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå?
JA/NEI
Hvis Antpers=1 'kun IO i husholdningen'
Siden husholdningen bare består av IO, er det ingen kartlegging av IO
Bekreft at dette er riktig ved å svare ja her?
JA/NEI
*AndrBarn
Har du barn som ikke tilhører husholdningen? HER REGISTRERES BARE BARN SOM
IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN
JA/NEI
AndrBarnd
Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor
mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
:0..x
AndrBarns
.. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
:0..x

REISER – med

minst en overnatting

Alle
*Reis1
Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på i
juli, august og september.
Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med
både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser.
:0..x
Hvis Reis1> = 1 '1 eller flere reiser' stilles (Reis2-Reis5)
For hver reise:
*Reis2_
Hvilken dato startet du [den/den første/den neste reisen]?
SKRIV DDMM
HVIS IO IKKE HUSKER EKSAKT DATO: STARTEN AV MND = 5 MIDTEN AV MND = 15 OG
SLUTTEN AV MND = 25
*Reis3_
Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for
privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise?
1. Ferietur
2. Annen privat reise
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3. Yrkes- eller forretningsreise
Reis4_
Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen?
:1..x
*Reis5_
Hvor gikk reisen hen?
1. I Norge
2. I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Hvis reis5=I Norge
Reis5a
Hvilket fylke gikk reisen til?
1. Østfold
2. Akershus
3. Oslo
4. Hedmark
5. Oppland
6. Buskerud
7. Vestfold
8. Telemark
9. Aust-Agder
10.Vest-Agder
11.Rogaland
12.Hordaland
13.Sogn og Fjordane
14.Møre og Romsdal
15.Sør-Trøndelag
16.Nord-Trøndelag
17.Nordland
18.Troms
19.Finnmark
20.Svalbard
21.På reise i Norge
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
Reis5c
Hvilket land gikk reisen til?
TRYKK BACKSPACE FOR Å VELGE RIKTIG LAND MED TILHØRENDE KODE. ENGLAND,
SKOTTLAND OG WALES KODES SOM STORBRITANNIA.
Reis5b
LAND
*Reis6
Hvordan overnattet du der?
HVIS FLERE OVERNATTINGSSTEDER, VELG DET SOM SAMSVARER MED HOVEDFORMÅLET MED
REISEN.
NB: LEGG MERKE TIL RULLEFELT FOR Å FÅ SE RESTEN AV SVARALTERNATIVENE
1. HOTELL/LEILIGHETSHOTELL
2. PENSJONAT/GJESTGIVERI/KRO/MOTELL/FJELLSTUE
3. BED & BREAKFAST/LOSJIHUS/GÅRDSINNKVARTERING
4. CAMPINGPLASS: TELT/CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN
5. CAMPINGPLASS: HYTTE
6. HYTTER/LEILIGHETER I HYTTEGREND
7. BÅTHAVN: FRITIDSBÅT
8. VANDRERHJEM/UNGDOMSHERBERGE/INTERNAT/FIRMAFERIEBOLIGER
9. HELSEINSTITUSJON (IKKE MED HOTELLTJENESTER)
10.ARBEIDS- OG FERIELEIR/LEIRSTEDER/UBEMANNEDE TURISTHYTTER
11.ANDRE MÅTER BETALT FOR
12.BÅT/FERGE/BUSS/TOG/FLY
13.LEID ROM I FAMILIEHUS
14.LEID PRIVATEID FERIEBOLIG FRA INDIVIDUELLE ELLER VIA FORMIDLER
15.EGEN FERIEBOLIG, INKL FERIEBOLIG LEID PÅ ÅREMÅL OG TIMESHARE-BOLIG
16.HJEMME HOS SLEKTNINGER/VENNER ELLER I DERES FERIEBOLIGER –
VEDERLAGSFRITT
17.OVERNATTING I CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN/TELT/FRITIDSBÅT/I
FRILUFT/PRIVATBIL O.L. PÅ IKKE ORGANISERTE STEDER
18.ANDRE MÅTER IKKE BETALT FOR
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ReisA
Hva var viktigste transportmåte på reisen?
1. buss
2. jernbane
3. båt, ferge
4. fly
5. personbil
6. motorsykkel, moped, scooter
7. fritidsbåt
8. sykkel
9. gikk til fots, eller på ski
10.annet
Hvis *Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2 stilles ReisB – ReisE
ReisB
Reiste du i hovedsak
1. Alene
2. Med ektefelle/samboer
3. Sammen med barn
4. Med andre slektninger
5. Sammen med venner
ReisC
Ble hele eller viktige deler av ferien bestilt på forhånd?
Ja
Nei
Hvis ReisC = Ja
ReisD
Bestilte du hos et reisebyrå, en turoperatør, direkte fra et
overnattingssted eller gjennom et transportselskap?
1. Reisebyrå
2. Turoperatør
3. Direkte fra et overnattingsted
4. Gjennom et transportselskap
Hvis ReisD = Reisebyrå eller turoperatør
ReisE
Var ferien i hovedsak en pakketur?
Ja
Nei

*Reis7
Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta med
både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for deg.
Både reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i forbindelse med
reisen skal tas med.
:1..x KRONER
Hvis Reis5=I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER.
Hvis Reis5 = I utlandet og Reis2 = september
Reis7a
Betalte du hele eller deler av beløpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
Hvis 7a=JA
Reis7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Reis7c
Gjorde du noe innkjøp av tjenester på denne turen?
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Med tjenester tenker vi på ulike servicetilbud som frisørtime, tannlegetime,
service på bil etc.
JA/NEI
Hvis Reis 7d=JA
Reis7d
Hvor stort beløp brukte du til kjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Hvis ReisE = Ja og (*Reis3_ = 1 eller *Reis3_ = 2) stilles ReisF
ReisF
Hvor mye av disse utgiftene gikk med til å dekke selve pakketuren hos
reiseselskapet?
: 1..x Kroner
For innlandsreiser
*Reis8
HVIS IKKE FLERE LIKE TURER - TRYKK < ENTER >
HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I TILLEGG TIL
DENNE.
MED LIKE TURER MENES AT HOVEDFORMÅL, ANTALL OVERNATTINGER, REISEMÅL,
OVERNATTINGSMÅTE OG PRIS MÅ VÆRE LIK, F.EKS. HVIS IO REISER PÅ HYTTA SI
MANGE HELGER!
DU FYLLER I SÅ FALL BARE UT STARTDATO FOR DE ANDRE REISENE AV SAMME SLAG TRYKK BARE < END > MELLOM HVER
Videre2
Trykk <1> for å fortsette

GRENSEHANDEL
*Gren1
Nå følger noen spørsmål om handling i utlandet i forbindelse med dagsturer.
Reiste du på dagstur eller handletur til Sverige, Danmark, Finland eller
andre land i løpet av perioden 1. juli til 30. september i år?
JA/NEI
DET ARRANGERES DAGSTURER TIL PARIS, LONDON OG BERLIN OG KANSKJE OGSÅ ANDRE
STEDER I EUROPA. SLIKE DESTINASJONER SKAL OGSÅ REGNES MED.
Hvis Gren1=JA
*Gren2
Hvor mange slike turer foretok du i løpet av denne perioden?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND ELLER ANDRE LAND I
PERIODEN 1. januar t.o.m 31. mars
1..100
Gren3
Hvor mange slike turer foretok du i september måned?
DAGSTUR ELLER HANDLETUR TIL SVERIGE, DANMARK, FINLAND, RUSSLAND ELLER ANDRE
LAND
0..40
Hvis Grens3>0 => for hver reise
Gren4 - Grens9 repeteres for hver reise (maks 10 reiser). Tur[1-10]
Gren4_
Tekst 1. ved flere reiser: Vi tar dagsturene i september i tur og orden og
starter med den første.
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Tekst neste reiser: Vi fortsetter så med den ^[nr.] dagsturen
Hvilket land reiste du til?
1. SVERIGE
2. DANMARK
3. FINLAND
4. RUSSLAND
5. ANNET LAND
Hvis gren4_ = Sverige
*Gren5_
Hvilket sted reiste du til?
HVIS IO HAR VÆRT INNOM FLERE STEDER, OPPGIS NAVNET PÅ DESTINASJONSSTED, EV.
LENGSTE STOPPESTED
Trykk <Backspace> for å velge riktig sted
Hvis Gren4_ = Danmark
GrensDK
Hvilket sted i Danmark reiste du til?
1. FREDRIKSHAVN
2. HIRTSHALS
3. KØBENHAVN
4. ANNET STED I DANMARK
Hvis Gren4_ = Finland
GrensSF
Hvilket sted i Finland reiste du til?
1. GARGASNIEMI
2. KILPIS
3. NATAMÖ
4. NORGAN
5. ANNET STED I FINLAND
Hvis Gren5_=annet sted eller GrensDK = annet sted eller GrensSF = annet sted
Eller gren4_ = Russland eller gren4_ = annet land
Gren5s
Annet sted?
Gren9
Var det flere personer med på denne reisen?
JA/NEI
Hvis Gren9 = Ja
Gren9a
Var det flere som betalte for vare- og tjenestekjøpene som ble gjort på
turen?
1. BETALTE ALT SELV
2. FLERE BETALTE
Hvis Gren9a=Flere betalte
Tenk kun på det du selv betalte
*Gren6_
Hvor mye betalte du for på denne turen? Ta kun med vare- og tjenestekjøp til
privat husholdning. Innkjøp i Norge på vei til eller fra utlandet skal ikke
tas med.
:1..X KRONER
TA KUN MED DET IO SELV HAR BETALT FOR
VARER KJØPT I UTLANDET OG KONSUMERT UTENFOR NORSK JORD SKAL OGSÅ TAS MED.
MED TJENESTER TENKER VI PÅ ULIKE SERVICETILBUD SOM FRISØRTIME, TANNLEGETIME,
SERVICE PÅ BIL ETC.
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
Gren7a
Betalte du hele eller deler av innkjøpet med betalings- eller kreditkort?
JA/NEI
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Hvis Gren7a=JA
*Gren7b
Hvor mye ble betalt med betalings- eller kreditkort?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
HVIS IO HAR REIST PÅ FLERE TURER OG VARSTART = 2 STILLES DE FØLGENDE
SPØRSMÅLENE (HANDL1-HANDL8, GVARE1-GVARE8) HVER GANG. ELLERS BARE EN GANG,
ETTER AT ALLE DE ANDRE GRENSESPØRSMÅLENE ER FERDIGE
Gren8a
Gjorde du noen innkjøp av tjenester på denne turen? Med tjenester tenker vi
på ulike servicetilbud som frisørtime, service på bilen, tannlegetime ect.
JA/NEI
Gren8b
Hvor stort del av det totale handlebeløpet gikk til innkjøp av tjenester?
:1..x KRONER
BELØPET OPPGIS I NORSKE KRONER
GrensNot
Brukte du det tilsendte notereringsheftet for å registrere hvor mye du
handlet for på dagsturer til utlandet
1. JA
2. NEI
3. HUSKER IKKE Å HA BLITT TILSENDT ET SLIKT HEFTE

RØYKEVANER
Tob1
Så kommer det noen spørsmål om røyking. Hender det at du røyker?
Ja/Nei
Hvis Tob1 = Ja
Tob2
Røyker du daglig eller av og til?
Daglig
Av og til
Tob3-Tob13 stilles hvis Tob2 = Av og til
Tob3
Røyker du sigaretter? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede
Ja/Nei
Hvis Tob3 = Ja stilles Tob4 - Tob6
Tob4a
Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke? BÅDE FABRIKKLAGDE OG
HJEMMERULLEDE
1..997
Tob4b
Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagede?
0..997
Tob4c
TRYKK EVENTUELT BARE ENTER HVIS FELTET ER UTFYLT Hvor mange av disse
sigarettene er hjemmerullede?
0..997
Tob5
Hvor ofte røyker du sigaretter? Er det flere dager i uken, omtrent en dag i
uken eller sjeldnere?
1. Flere dager i uken
2. En dag i uken
3. Sjeldnere
Statistisk sentralbyrå

123

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Notater 11/2013

Tob6
Hvor gammel var du da du begynte å prøve sigaretter?
4..79
Tob7
Røyker du av og til sigarer eller sigarillos?
1. Ja, av og til
2. Nei, aldri
Tob8
Røyker du av og til pipe?
1. Ja, av og til
2. Nei, aldri
Tob9
Har du noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?
Ja/Nei
Hvis Tob9 = Ja stilles Tob10-Tob11
Tob10
Hvor mange ganger har du forsøkt å slutte?
0..97
Tob11
Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder forsøkt å slutte med av-ogtil-røykingen?
Ja/Nei
Hvis Tob2 = ”av og til” stilles Tob13
Tob13
Har du noen gang røykt daglig?
Ja/Nei
Hvis Tob1 = Nei (IKKE-RØYKERE) stilles Tob14
Tob14
Har du noen gang røykt daglig eller av og til? INSTRUKS: HVIS IO BÅDE HAR
RØYKT DAGLIG OG AV OG TIL, KRYSS AV FOR DAGLIG
1. Ja, daglig
2. Ja, av og til
3. Nei, aldri
Hvis Tob13 = Ja eller Hvis Tob14 = Ja, daglig, stilles Tob20-22 (Tidligere
dagligrøykere enten de er av-og-til-røykere eller ikke-røykere nå)
Tob20
I hvilket år sluttet du å røyke daglig? HVIS IO HAR SLUTTET FLERE GANGER,
REGISTRER SISTE GANG
1920..2007
Tob21
Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes?
REGISTRER ANTALL MISLYKKEDE SLUTTEFORSØK!
0..97
Tob22a
Da du sluttet siste gang .. brukte du snus?
Ja/Nei
Tob22b
Da du sluttet siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel
røykeplaster eller nikotintyggegummi?
Ja/Nei

Tob22d
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Da du sluttet siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt,
som Zyban eller Champix?
ZYBAN ER ET ANTI-DEPRESSIVA, CHAMPIX REDUSERER EFFEKTEN AV NIKOTIN
Ja/Nei
Tob22q
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen;
som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
Ja/Nei
Tob22j
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
Ja/Nei
Tob22r
Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester
for røykeslutt?
Ja/Nei
For Tob22k – Tob22m:
Hvis Tob13 = Ja settes ^daglig = ”daglig” ellers ^daglig = ””
Tob22k
Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke ^daglig. Omtrent hvor mange
sigaretter røykte du gjennomsnittlig pr. dag på det tidspunktet?
BÅDE FABRIKKLAGDE OG HJEMMERULLEDE (IO skal svare den mengde de røykte
vanligvis da de var dagligrøykere)
Tob22m
Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke ^daglig.
Hvilket av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på?
1. Jeg planla ikke sluttforsøket på forhånd, jeg bare sluttet (evn. jeg
sluttet spontant)
2. Jeg planla å slutte senere samme dag.
3. Jeg planla sluttforsøket en dag i forkant.
4. Jeg planla sluttforsøket noen dager i forkant.
5. Jeg planla sluttforsøket noen uker i forkant.
6. Jeg planla sluttforsøket noen måneder i forkant.
7. Ingen av disse (alt. et år eller flere i forkant?)

Tob22n
Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller
sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
1. Reduserte antall sigaretter før røykeslutt
2. Sluttet uten å redusere antall sigaretter i forkant
Tob22p
Føler du at du lett kan begynne å røyke igjen?
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
Hvis Tob2 = Daglig eller Tob13 = Ja eller Tob14 = Ja, daglig (Dagligrøykere og
tidligere dagligrøykere) stilles Tob23
Tob23
Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig? HVIS FLERE GANGER,
REGISTRER FØRSTE
8..79
Hvis Tob2 = Daglig eller Tob13 = Ja, daglig (Dagligrøykere og tidligere
dagligrøykere) stilles Tob24
Tob24
Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut sigaretter? Trykk <ENTER> hvis
IO ikke røyke sigaretter
5..79
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Hvis Tob2 = Daglig stilles Tob30 - Tob42k (Dagligrøykere)
Tob30
Røyker du sigaretter daglig? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede
Ja/Nei
Hvis Tob30 = Ja stilles Tob31 - Tob32
Tob31a
Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag? BÅDE FABRIKKLAGEDE
OG HJEMMERULLEDE.
1..200
Tob31b
Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
0..200
Tob31c
TRYKK EVENTUELT BARE ENTER HVIS FELTET ER UTFYLT Hvor mange av disse
sigarettene er hjemmerullede?
0..200
Hvis Tob30=Ja eller Tob3=Ja stilles spørsmål Tob31d og Tob32-Tob32e
Tob31d
Hvis du tenker på den sigaretten du røykte sist, var den kjøpt:
1. I Norge – unntatt taxfree-kjøp på flyplass eller ferge
ORDINÆRT SALG I BUTIKKER, KIOSKER, SERVERINGSSTEDER, DAGLIGVARER PÅ
INTERNETT O.L. HVOR DET ER BETALT NORSKE AVGIFTER PÅ TOBAKKSPRODUKTENE
2. I butikk, kiosk el lignende i Sverige eller Danmark ORDINÆRT SALG I
BUTIKKER, KIOSKER O.L. TRADISJONELL GRENSEHANDEL
3. I butikk, kiosk el lignende i land utenfor Skandinavia ORDINÆRT SALG I
BUTIKKER, KIOSKER O.L.
4. Ved taxfree-kjøp ved flyplass eller ferge i Norge eller utlandet
5. Annet
INKLUDERER UTENLANDSK INTERNETTHANDEL, ILLEGAL OMSETNING, …
REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.

Tob32a
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt
... i Norge?
REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
0..200
(De som svarer ’alle’ hopper over b,c,d.
Tob32b
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt
... i Sverige?
REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
0..200
Tob32c
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt
... i Danmark?
REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
0..200
Tob32d
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt
... i utlandet ellers?
REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
0..200
Tob32e
Hvor mange av sigarettene du røykte de siste 24 timene var kjøpt
... via Internett/postordre?
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REGN MED BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
0..200

Tob33
Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri?
1. Daglig
2. Av og til
3. Aldri
Tob34
Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri?
1. Daglig
2. Av og til
3. Aldri

Tob38
Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig?
Ja/Nei
Hvis Tob38 = Ja, Tob39 – Tob42k
Tob39
Hvor mange ganger totalt?

1..97
Tob39a
Hvilke av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på sist
gang du forsøkte?
1. Jeg planla ikke sluttforsøket på forhånd, jeg bare sluttet (evn. jeg
sluttet spontant)
2. Jeg planla å slutte senere samme dag.
3. Jeg planla sluttforsøket en dag i forkant.
4. Jeg planla sluttforsøket et par dager i forkant.
5. Jeg planla sluttforsøket et par uker i forkant.
6. Jeg planla sluttforsøket et par måneder i forkant.
7. Ingen av disse
Tob39b
Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller
sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
1. Reduserte antall sigaretter før røykeslutt
2. Sluttet uten å redusere antall sigaretter i forkant

Tob40
Prøvde du noen gang i løpet av de siste 12 månedene å slutte å røyke daglig?
Ja/Nei
Hvis Tob40 = ja
Tob41a
Omtrent hvor lang var den lengste perioden du holdt opp å røyke daglig i
løpet av de siste 12 månedene? OPPGI I ANTALL UKER! HVIS IKKE SÅ LENGE SOM
EI UKE, SKRIV 0 HER, OG OPPGI ANTALL DAGER I NESTE SPØRSMÅL
0..52
Tob41b
Antall dager i den lengste perioden io holdt opp å røyke
0..6
Hvis Tob38 = Ja stilles Tob42a-k
Tob42a
Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du snus
Ja/nei
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Tob42b
Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for
eksempel røykeplaster eller nikotintyggegummi?
Ja/nei
Tob42d
Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du reseptbelagt
røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
ZYBAN ER ET ANTI-DEPRESSIVA, CHAMPIX REDUSERER EFFEKTEN AV NIKOTIN
Ja/nei
Tob42m
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller
kommunen, som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
Ja/Nei
Tob42j
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800
400 85?
Ja/nei
Tob42n
Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller
mobiltjenester for røykeslutt?
Ja/Nei

Tob42k
Etter at du forsøkte å slutte siste gang .. førte det til at du røykte mer,
mindre eller som før?
1. Mer
2. Mindre
3. Som før
Hvis Tob1 = 1 (daglig og av-og-til-røykere)
Tob43

Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene?
Ja/Nei
Hvis Tob43 = Ja
Tob44
Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene?
Ja/Nei
Tob44a
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 = ikke i det hele tatt, og 5 = svært
interessert, hvor interessert er du i å slutte å røyke?
1..5

Hvis Tob2=daglig
Tob45
Har du røykt daglig sammenhengende de siste 5 år? Se da bort fra de gangene
du har vært syk.
1. Ja
2. Nei
3. IKKE RELEVANT

Tobvan1
Hvor lang tid etter at du våkner, tenner du din første sigarett Regn også
med de som røyker pipe og/eller sigar?
1. Innen 5 min er gått.
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2. Mellom 6 - 30 min.
3. Mellom 31 - 60 min.
4. Etter at 60 min. er gått.
Tobvan2
Har du problemer med å la være å røyke i situasjoner der røyking er forbudt?
(kino, kirke , teater mm.)?
Ja/Nei
Tobvan3
Hvilken sigarett er det vanskeligst å unnvære Regn også med de som røyker
pipe og/eller sigar?
1. Morgenens første
2. En senere på dagen
Tobvan4
Røyker du mer om morgenen enn senere på dagen?
Ja/Nei
Tobvan5
Røyker du selv om du er så syk at du er sengeliggende?
Ja/Nei
Grønn tekst: Hvis IO svarer at vedkommende ikke har vært sengeliggende, og dermed
ikke kan svare meningsfullt på spørsmålet, kryss av for ”vet ikke” (F8).

Til alle
Tob61
Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av
følgende svar passer best?
1. Kommer helt sikkert til å røyke daglig
2. Kommer antakelig til å røyke daglig
3. Kommer antakelig ikke til å røyke daglig
4. Kommer helt sikkert ikke til å røyke daglig
Tobvan6
Har du noen gang røykt vannpipe?
Hasj og marihuana skal regnes med hvis det er brukt sammen med
tobakk eller urte-/fruktblandinger
1. Nei, har ikke prøvd
2. Ja, har prøvd én enkelt gang
3. Ja, har prøvd flere ganger
4. Ja, røyker vannpipe minst én gang i uken

Tob60
Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
7. Daglig
8. Av og til
9. Aldri
Hvis Tob60 = aldri
Tob64a
Har du brukt snus tidligere?
Ja/nei
Hvis Tob64a=Ja
Tob64b Brukte du snus daglig eller av og til?
Daglig
Av og til
Hvis Tob60 = av og til
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Tob64c Har du tidligere brukt snus daglig?
Ja/ Nei

Hvis Tob60 = Daglig
TobPrSn1
Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. dag?
1..97
Hvis Tob60 = Av og til
TobPrSn2
Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. uke?
0..97
Hvis Tob60 = daglig eller av og til stilles Tob65 – Tob68
Tob66
Hva slags snus bruker du hovedsakelig, porsjonssnus eller vanlig snus?
1. Vanlig (løs)snus
2. Porsjonssnus
3. Mini-porsjonssnus
4. Både løs-snus og porsjonssnus

Tob66b
Den snusen du brukte sist, var den kjøpt:
1. I Norge – unntatt taxfree-kjøp på flyplass eller ferge i Norge ORDINÆRT
SALG I BUTIKKER, KIOSKER, SERVERINGSSTEDER, DAGLIGVARER PÅ INTERNETT O.L.
HVOR DET ER BETALT NORSKE AVGIFTER PÅ TOBAKKSPRODUKTENE
2. I butikk, kiosk el lignende i Sverige eller Danmark ORDINÆRT SALG I
BUTIKKER, KIOSKER O.L. TRADISJONELL GRENSEHANDEL
3. I butikk, kiosk el lignende i land utenfor Skandinavia ORDINÆRT SALG I
BUTIKKER, KIOSKER O.L.
4. Ved taxfree-kjøp ved flyplass eller ferge i Norge eller utlandet
5. Annet
INKLUDERER UTENLANDSK INTERNETTHANDEL, ILLEGAL OMSETNING, …

Hvis (Tob60 = daglig eller av og til) eller (Tob64a = Ja) stilles 67-68
Tob67
Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut snus?
5..79
Tob68
Hvor gammel var du da du begynte med snus mer regelmessig?
5..79
Hvis (Tob60 = daglig eller av og til eller Tob64a = Ja) og (Tob1 = Ja eller Tob14
= Ja, daglig eller Ja, av og til)
Tob69
Hva begynte du med først, snus eller sigaretter? Sigaretter dekker her også
pipe, sigarer og sigarillos
1. Begynte med sigaretter først
2. Begynte med snus først
3. Omtrent samtidig (innenfor tre måneder)
Hvis (Tob60 = daglig eller av og til eller Tob64a = Ja) eller (Tob1 = Ja eller
Tob14 = Ja, daglig eller Ja, av og til)
(Altså – stilles til alle som røyker eller noen gang har røykt pluss til alle som
snuser eller noen gang har brukt snus. De som aldri noensinne har brukt noen
former for tobakk slipper spørsmålet)
Tob69b
Bruker du noen former for nikotinerstatningsprodukter nå? Nikotintyggegummi,
røykeplaster eller lignende
Ja/Nei
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Hvis Tob60 = Daglig eller Av og til.
Tob71

Vurderer du seriøst å slutte å bruke snus de neste 6 månedene?
Ja/Nei
Hvis Tob71 = Ja
Tob72
Planlegger du å slutte å bruke snus i løpet av de neste 30 dagene?
Ja/Nei
Til alle
TobTilbr
Hvor mange timer daglig tilbringer du i rom hjemme hos deg, hvor noen
røyker?
1. MER ENN 5 TIMER
2. 1-5 TIMER
3. MINDRE ENN 1 TIME HVER DAG
4. NESTEN ALDRI
5. ALDRI
Tob92

Uavhengig av barnets alder, får ingen lov til å røyke hjemme hos meg når
det er barn til stede. Er du helt enig, ganske enig, ganske uenig eller
helt uenig?
1.
2.
3.
4.

Helt enig
Ganske enig
Ganske uenig
Helt uenig

Tob93
Ingen får lov til å røyke hos meg. Er du helt enig, ganske enig, ganske
uenig eller helt uenig?
1. Helt enig
2. Ganske enig
3. Ganske uenig
4. Helt uenig
TobFrek
”Hvor ofte er du omtrent på…
a) Uterestaurant / utekafé
b) Holdeplass for buss, trikk eller tog?
1. daglig
2. 3-6 ganger per uke
3. 1-2 ganger per uke
4. 2-3 ganger per mnd.
5. 1 gang per mnd.
6. 3-11 ganger per år
7. sjeldnere
8. aldri
FILTER: Dersom TobFrek a = 8. aldri, gå til TobPasB, Dersom TobFrek b = 8. aldri
stilles TobPasA, deretter Tobxxx. Dersom a + b = aldri, rett til Tobxxx.

TobPasA
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr i liten grad og 5 betyr i stor grad, i hvor
stor grad føler du ubehag som følge av andres røyking når du sitter på en
uterestaurant eller utekafé?

TobPasB
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På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr i liten grad og 5 betyr i stor grad, i hvor
stor grad føler du ubehag som følge av andres røyking når du oppholder deg på en
holdeplass for buss, trikk eller tog?

TobVenn Hvor mange av dine venner røyker daglig eller av og til?
1. Alle
2. De fleste
3. Halvparten
4. En del
5. Noen få
6. Ingen
7. Ikke aktuelt
Hvis Tob13 = Ja eller Hvis Tob14 = Ja stilles Tobvan A til F
TobvanA

Tenk tilbake til den tiden du røykte daglig.
Hvor lang tid etter at du våknet tente du din første sigarett?
5. Innen 5 min hadde gått.
6. Mellom 6 - 30 min.
7. Mellom 31 - 60 min.
8. Etter at 60 min. hadde gått.
TobvanB

Tenk tilbake til den tiden du røykte daglig.
Hadde du problemer med å la være å røyke i situasjoner der røyking var
forbudt? (kino, kirke, teater, kafé, restaurant, utesteder mm.)?
Ja/Nei
TobvanC

Tenk tilbake til den tiden du røykte daglig.
Hvilken sigarett var det vanskeligst å unnvære?
1.Morgenens første
2.En senere på dagen
TobvanD

Tenk tilbake til den tiden du røykte daglig.
Røykte du mer om morgenen enn senere på dagen?
Ja/Nei
TobvanE

Tenk tilbake til den tiden du røykte daglig.
Røykte du selv om du var så syk at du var sengeliggende?
Ja/Nei
Grønn tekst: Hvis IO svarer at vedkommende ikke har vært sengeliggende, og dermed
ikke kan svare meningsfullt på spørsmålet, kryss av for ”vet ikke” (F8).

TobvanF
Hvor mange sigaretter røykte du gjennomsnittlig per dag like før
du sluttet? BÅDE FABRIKKLAGDE OG HJEMMERULLEDE SIGARETTER REGNES MED.
1..200

VEDFYRING
ALLE
Så noen spørsmål om vedforbruk.
Ved1
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Har DU/DERE fyrt med ved i boligen din i perioden 1. juli 2007 – 30. juni
2008?
JA
NEI (gå til arb1)
HVIS Ved1 = JA
*Ved2
Fyrer DU/DERE mest i:
4. Åpen peis
5. Lukket ildsted. INKL LUKKET PEIS, PEISOVN, VEDOVN ELLER KAKKELOVN
6. eller noe annet?
HVIS Ved2 = ANNET
Ved2Sp
Spesifiser ildsted
HVIS Ved2 ≠ ÅPEN PEIS
Ved2a
Hvor gammelt er ildstedet? Er den fra...
1. før 1940,
2. perioden 1940-1989,
3. perioden 1990-1997,
4. 1998 eller senere
Ved3
Nå følger noen spørsmål om hvor mye ved DU/DERE har brukt i perioden 1. juli
2008 – 30. juni 2009.
Først
1.
2.
3.

vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i:
Sekker
Favner
Stabler

HVIS Ved3 = SEKKER
Ved5
Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters
sekker?
DERSOM SEKKENE ER KJØPT PÅ BENSINSTASJON, ER DET SNAKK OM 40-LITERS SEKKER.
DERSOM SEKKENE ER KJØPT FRA EN BONDE ELLER VEDFORHANDLER, ER VANLIG
SEKKESTØRRELSE 60 TIL 80 LITER.
1. 40 LITER
2. 60 LITER
3. 80 LITER
4. 100 LITER
5. 1000 LITER
6. ANNEN SEKKESTØRRELSE
HVIS Ved5 = 'Annen sekkestørrelse
Ved5Ann
Hvilken annen sekkestørrelse?
OPPGI I LITER

HVIS Ved5 = 40 LITER
Ved4a
Hvor mange 40 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 60 LITER
Ved4b
Hvor mange 60 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?
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BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 80 LITER
Ved4c
Hvor mange 80 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 100 LITER
Ved4d
Hvor mange 100 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?
PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
HVIS Ved5 = 1000 LITER
Ved4e
Hvor mange 1000 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?
BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKER TRENGER DU IKKE Å
SKRIVE INN DESIMAL.
Hvis Ved5 = Annen sekkestørrelse
Ved4f
Hvor mange [SEKKESTØRRESLE I VED5]har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1.
juli 2008 – 30. juni 2009?

HVIS Ved3 = FAVNER
Ved6
Hvor mange favner ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. juli 2008 –
30. juni 2009?
1 FAVN = 2,4 KUBIKKMETER ELLER
24 SEKKER PÅ 100 LITER. BRUK AV INNTIL
2 DESIMALER ER MULIG - HUSK DA Å SKILLE MED PUNKTUM. VED HELE FAVNER TRENGER
DU IKKE Å SKRIVE INN DESIMALER.

HVIS Ved3 = VEDSTABEL
Ved7a
Hvor bred var vedstabelen DU/DERE brukte? HVIS VEDSTABELEN ER STABLET I
FLERE REKKER SKAL MAN REGNE ALLE REKKENE
VEDSTABELENS BREDDE I CENTIMETER
Ved7b
Hvor høy var vedstabelen DU/DERE brukte?
VEDSTABELENS HØYDE I CENTIMETER
Ved7c
Hvor lange var vedkubbene i stabelen?
VEDKUBBENES LENGDE I CENTIMETER

ARBEIDSFORHOLD
Arb1
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid. Utførte du inntektsgivende
arbeid i minst 1 time i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem
uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
Hvis Arb1 = nei:
Arb1b
Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
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JA/NEI
Hvis Arb1 = Ja eller Arb1b = Ja
*Arb2
Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn
med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres. VI ØNSKER Å VITE
SAMLET ARBEIDSTID FOR HOVEDARBEID OG EVENTUELT BIYRKE.
EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. FOR EKSEMPEL REGISTRERES 37,5 TIMER
SOM 38
:1..x
*Arb3
De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Er den virksomheten du
arbeider i...
1. ..et personlig eid firma
2. ..et aksjeselskap, organisasjon eller lignende
3. ..kommunal virksomhet
4. ..fylkeskommunal virksomhet
5. ..statlig virksomhet
*Arb4
Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten? HVIS DERE IKKE
FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED <9> FOR
ANNEN NÆRING OG SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL.
1. Jordbruk, skogbruk
2. Fiske, fangst
3. Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg
4. Handel, bank, forsikring
5. Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, Frisør, rengjøring
6. Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon
7. Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat
8. Undervisning, forskning
9. Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker
10.Annen næring
Hvis Arb4 = 9
Arb4Sp
Hvilken annen næring er dette?
*Arb5
Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
Arb5_Kod
TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
Arb5b
Har du en ledende stilling?

Arb6
Arbeider du i ditt hovedyrke som...
1. ..selvstendig
2. ..ansatt
3. ..eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn
*Arb7
Passer noen av disse beskrivelsene for deg? HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE
PASSER, TRYKK <ENTER>
1. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
2. Mottar vanlig alderspensjon
3. Mottar etterlattepensjon
4. Mottar uførepensjon
5. Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
6. Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
7. Arbeidsledig de tre siste månedene
8. Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste
Hvis IO er i arbeid
Hvis Tob1 = Ja
TobArb1
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Røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag?
Ja/Nei
Hvis TobArb1 = Ja
TobArb2
Hvor mange sigaretter røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag?
Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede.
DERSOM IO IKKE RØYKER SIGARETTER, TRYKK < ENTER > OG BEKREFT I NESTE
SPØRSMÅL
: 1..997
TobArb2Ikke BEKREFT AT IO IKKE RØYKER SIGARETTER
Ja
Til alle IO som er i arbeid
TobArb2
(*)
Hvor mange timer daglig tilbringer du innendørs hvor noen røyker på
arbeidsplassen din?
MER ENN 5 TIMER
1-5 TIMER
MINDRE ENN EN TIME HVER DAG
NESTEN ALDRI
ALDRI
ALLE:
Arb8
Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som
husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av
tøy, men ikke pass av barn eller syke.
TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.
1. Under 5 timer
2. 5- 9 timer
3. 10-19 timer
4. 20-29 timer
5. 30-39 timer
6. 40 timer og over

INNTEKT
*EgenInn
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes
inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN
INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2011? Rund av
til nærmeste 1000 kr. HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10
000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
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1. Orientering om undersøkelsen
1.1 Bakgrunn og formål
Denne undersøkelsen er kvartalsvis og temaene er fortrinnsvis knyttet til samferdsel og reiseliv. Formålet med
undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reise- og feriemønster og handling på dagsturer til utlandet. I tillegg til
den faste stammen av spørsmål som stilles hvert kvartal, har vi også temaer som stilles i enkelte kvartaler. I 3.
kvartal spurte vi om holdning til innvandrere og innvandring. Dette går ut i 4. kvartal. Inn kommer i stedet den
utvidede delen med røykespørsmål som går hvert 4. kvartal. I dette kvartalet skal vi også fortsette med å spørre
om vedfyring.
For å videreføre tidligere offisiell statistikk, samlet inn av SSB gjennom de kvartalsvise Omnibusundersøkelsene, omfatter undersøkelsen også spørsmål om røyking og vedfyring. Skulle disse inngått i en egen
undersøkelse ville det blitt uforholdsmessig dyrt. I tillegg inngår en fast sekvens med bakgrunnsspørsmål, som
omfatter bosted, arbeidsforhold, inntekt, sivilstand og husholdningssammensetning.
Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, samt til forskning og undervisning. I
Statistisk årbok og på SSBs internettsider kan man finne statistikk over de tema vi samler inn tall på i denne
undersøkelsen, så som ferievaner, reising, handling i utlandet etc. Når det gjelder røykevaner finnes det også
opplysninger i http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/, hvor man kan se nærmere på fordeling i forhold til kjønn,
alder, fylker og endringer fra år til år. Disse ligger under 03.01 Helsetilstanden.

1.2 Faglig ansvarlige seksjoner og institusjoner
• SSB, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk: Reisevaner
• SSB, Prosjektet Utenrikstransaksjoner/Seksjon for samferdsel- og reiselivsstatistikk: Grensehandel
• Sosial og helsedirektoratet, avdeling tobakk: Røyking

1.3 Hva handler undersøkelsen om?
Reiser: Vi kan gjennom denne statistikken si noe om hvor mye nordmenn overnatter borte fra hjemmet, hvor de
reiser og hvor mye penger som går med til reising i den norske befolkning. Dette er viktige tall for alle i
reiselivsbransjen.
Handling på dagsturer til utlandet: Disse dataene brukes til å beregne omfanget av grensehandel og annen
handel på dagsturer til utlandet, og inngår i Nasjonalregnskapet.

Litt mer informasjon om hva disse to delene brukes til og hvem som benytter dem:
• Undersøkelsen gir viktig kunnskap om nordmenns reisevaner, og i til hvilken grad nordmenn reiser.
Undersøkelsen kartlegger både reising utenlands og innenlands. For eksempel bruker Innovasjon Norge
statistikk fra denne undersøkelsen for å kartlegge i hvilken grad nordmenn bruker Norge som reiseland.
• Det er mange brukere av statistikken og tallene publiseres løpende etter gjennomført datainnsamling.
Statistikken ligger på: http://www.ssbno/reise og http://www.ssb.no/grensehandel/
• Reiseundersøkelsen er underlagt turismedirektivet. Som en del av EØS-avtalen er Norge pliktig til å
rapportere reisestatistikk til Eurostat. Det vil si at brukes dataene som et ledd i et internasjonalt statistisk
samarbeide. Dette gir forståelse av reisevaner, og i hvilken grad europeer reiser.
• Grensehandelsundersøkelsen gir tall for norsk grensehandel til bl.a Sverige. Disse tallene er viktige for
norske avgiftsmyndigheter og andre som er opptatt av handelslekkasjer og norske særavgifter
•

Utenlandsreisene i gir til sammen god oversikt over norske husholdningers tansaksjoner/ forbruk i
utlandet, som er viktig input til nasjonalregnskapets utenriksregnskap

Spørsmål om røyking: benyttes til å kartlegge hvordan røykevanene i den norske befolkning utvikler seg over
tid. I SSB har vi kartlagt folks røykevaner siden 1973.

Hva brukes denne statistikken til:
• Finne ut hvilke grupper som røyker. Tilrettelegge tiltak og hjelp for å slutte å røyke mot disse gruppene.
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Studere trender for å planlegge hvordan best mulig bruke statlige midler. For eksempel om man skal
informere om snus er det lite hensiktsmessig å snakke til eldre kvinner, når man ser at økningen skjer
hos unge menn – og etter hvert unge
Helsedepartement og helsedirektorat har som oppgave å redusere tobakksbruken i Norge.
Undersøkelsene forteller om målene nås og om pengene brukes riktig.
Lage statistikkrapporter som brukes av studenter, skolebarn, forskere.
Opp gjennom årene har statistikk om tobakksbruk bidratt til at man skjønte mer sammenhengene
mellom røyking og sykdom
Finne ut om lovendringer blir etterlevd. Og om de har ønsket virkning

Vedfyring: Dataene brukes til å beregne omfanget av vedfyring på landsbasis.
Bakgrunnspørsmålene om sivilstatus, husholdning og arbeid benyttes i analysene av nordmenns reise- og
handlemønster. I tillegg benyttes de til selvstendig statistikk i SSBs samboerstatistikk.

2. Gjennomføring av undersøkelsen
2.1 Utvalg
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2000 personer i alderen 16–79 år per 31.12.2012. Tidspunktet
alderen beregnes etter, innebærer at noen IO kan være 80 eller 15 år på intervjutidspunktet.

2.2 Intervjutid
Intervjutiden er beregnet til ca. 15 minutter i gjennomsnitt. Men det varierer selvfølgelig fra IO til IO. Noen vil
få ganske korte, mens andre kan få lengre intervju. Det er spesielt avhengig av hva IO svarer på spørsmål om
reiser, vedforbruk og røyking.

2.3 Incitamenter
Alle IO som blir intervjuet er med på trekningen av 5 gavekort til 1000,- kroner.

2.4 Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 1. oktober til 3. november.

2.5 IO-brev og noteringshefte, foresattebrev og påminningsbrev
2.5.1 Utsending av IO-brev, noteringshefte og foresattebrev
IO-brevet (vedlegg 1) ble sendt i slutten av august, sammen med et noteringshefte. Samtidig sendte vi brev til
foresatte for IO under 18 år (vedlegg 2). Formålet med denne utsendingen er å utstyre IO med noteringsheftet
før referanseperioden på grensehandel tar til. På denne måten kan altså IO ta med seg noteringsheftet på tur og
notere underveis i stedet for å komme fram til beløp i ettertid.
2.5.2 Utsending av påminningsbrev, nekterbrev og telefonbrev
Påminningsbrev (vedlegg 3) ble sendt ut i uke 39. Personer som vi ikke hadde telefonnummer på fikk samtidig et
telefonbrev (Vedlegg 4)

Det er 360 personer vi ikke automatisk fant telefunnummer til. Disse er blitt sporet manuelt av intervjuere. De
som vi fortsatt ikke har funnet telefonnummer på blir tilsendt en forespørsel om kontaktopplysninger sammen
med påminningsbrevet.
I tillegg sender vi noen ganger ut nekterbrev (vedlegg 5) og brev til personer som kun har fasttelefon (vedlegg
6).

2.6 Registerkoblinger
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi
både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi
pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du
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må gjengi innholdet, er det viktig at også disse opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å
foreta registerkoblinger. I denne undersøkelsen kobler vi på utdanningsfagfelt og -nivå.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage statistikk,
dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.

2.7 Frafall og avgang
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang.
IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent utflyttede skal
registreres som avgang. Hvis vi får oppgitt at IO er utenlands, må vi derfor vite om oppholdet varer mer
enn 6 måneder. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de for syke til å delta, registrerer dere frafall med
kode 22.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall (alternativ 3 i Innled):
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO

Avgang (alternativ 4 i Innled):
91 - IO død
92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd.

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

Overføring (alternativ 2 i Innled):
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer,
sykdom e.l.

31 - Midlertidig fravær pga.
skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen
34 - Ikke telefon / for kostbart, for
langt å reise
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker
41 - Andre frafallsgrunner
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å spore opp
IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at arbeidet deres blir
lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "SpsOppflg.". Informasjonen skal være slik at den kan hjelpe de
som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig fraværende, bør det gis opplysning om at
IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. oppfølging etter intervjuperioden.

2.8 Innledningsteksten
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til hvordan
dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du gjerne
bruke dette avsnittet:
«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, kommer fram
på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på samme
måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder
spørsmål om flere ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt.»
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3. Enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. Når IO
likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
eller "F8" for "vet ikke" og
eller "F9" for "nekting".

3.1 Bosted og husholdning
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et skjønnsmessig avvik ut over
50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan utbygges (parker, idrettsanlegg, industriområder,
elver eller dyrkbare områder). Husklynger som naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400
meter fra tettstedskjernen.
Siv
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har samboerkontrakt.

Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme kjønn.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og som selv oppfatter
seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg selv og sitt parforhold. For å falle inn
under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at
samboere for en kortere periode (inntil 3 mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller
studiesituasjon.
SivStat
Her skal du registrere IOs formelle sivile status.
Antpers
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall personer inkludert
IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles matbudsjett. Kosthusholdningen skal
også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har felles matbudsjett med de andre i
husholdningen. Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til kosthusholdningen, selv om de er borte på
skole/studiested.

Ugifte borteboende studenter 18 år og eldre:
Ugifte studenter som oppfyller kravene til borteboerstipend skal registreres som bosatt på studiestedet dersom
utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor
hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og personer innlagte på sykehus:
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før
tjenesten/oppholdet begynte.
Slekt
Slektskapskode for fosterbarn: For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er
slektning av IO).
AntBarn
Her skal bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten registreres.

3.2 Reiser med minst 1 overnatting
Reis1 - Her er det bare snakk om reiser i løpet av 3. kvartal, altså juli, august og september 2011. Ta kun med
reiser som startet i denne perioden. De som avsluttes etter denne perioden skal regnes med.
• Reiser mellom hjemsted / arbeidssted (pendling) skal ikke regnes med som yrkesreiser.
• Dette gjelder også reiser til f.eks. Nordsjøen hvis dette er IOs arbeidssted.
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Personer som har "selve reisen" som arbeidssted, som f. eks langtransportsjåfører, skal heller ikke
regnes med.
Sykehusopphold, fengselsopphold og rutinemessige besøk til syke/invalide familiemedlemmer/
slektninger skal ikke tas med.

Reis2_ - Hvis IO ikke husker den nøyaktige datoen for når reisen startet, spør etter en omtrentlig dato. Svarer IO
starten av måneden registreres den 5., midten av måneden den 15. og slutten av måneden den 25. Har IO hatt
flere reiser i tre-månedersperioden, begynn med den første, så den andre osv.
Reis3_ - Andre privatreiser kan være reiser der hovedformålet f.eks. er deltakelse i arrangement som barnedåp,
konfirmasjoner, bryllup, begravelse eller for å ordne private forretninger.
Reis5_ - Du skal for hver reise kode for fylke i Norge eller en kode for land ved utenlandsreise. Har IO
overnattet flere steder på samme reise, skal du for hver reise kode det stedet som samsvarer med hovedformålet
for reisen. Har IO overnattet på reise i Norge, altså ikke noe bestemt fylke som kan karakteriseres som
hovedformål, velger du kode 22.

Har IO overnattet i utlandet, skriver du inn land i full tekst og koder landet, eller velger fra den alfabetiske
listen. Har IO bare hatt overnattinger mellom Norge og utlandet, skriver du "på reise mellom Norge og utlandet"
i feltet "Søk", og velger kode 001. Har IO overnattet på reise mellom flere land, skriver du "på reise i flere land i
feltet "Søk" og velger kode 002.
Reis6_ - Har IO benyttet flere ulike overnattingstyper på den samme reisen, velg den typen som samsvarer med
hovedformålet med reisen.
ReisA – Hva var viktigste transportmåte på reisen. Stilles til alle som har reist i perioden juli til september.
ReisB, ReisC, ReisD og ReisE – Stilles kun til dem som har svart Ferietur eller Annen privat reise i Reis3_.
Reis7_ - Her skal man ta med alle kostnadene som gjaldt for IO på reisen. Derfor: Ta også med utgifter andre
betalte for IO. Hvis IO betalte noe for eventuelle andre i reisefølget, skal det ikke tas med. Utgifter til
forlystelse og vareinnkjøp skal tas med. Beløpet kan gjerne være omtrentlig beløp, men det skal oppgis i norske
kroner. Vi vil heller ha et omtrentlig beløp enn vet ikke-svar på dette spørsmålet.

Kursen for de vanligste valutaene (pr. 24. september 2012):
100 SEK (svenske kroner) → NOK

87,5

100 DKK (danske kroner) → NOK

100,0

EURO (euro) → NOK

7,45

GBP (britiske pund) → NOK

9,33

USD (amerikanske dollar) → NOK

5,75

ReisF – Stilles kun til de som har svart Ja på ReisE.
Reis8_ - Helt like turer
NB! Gjelder kun på innlandsturer!
En viktig forutsetning for å kunne benytte dette er at turene til IO har vært helt like. Det vil si at hovedformål for
reisen er lik, antall overnattinger er lik, reisemål, overnattingsmåte og kostnader ved reisen må være nøyaktig
det samme for turene. Hvis disse kriteriene er oppfylt, fyller du bare inn antall helt like turer og startdato for de
helt like turene. Resten fylles inn automatisk og du trenger bare å trykke Enter gjennom de ulike spørsmålene
som da er fylt inn automatisk. NB: Hvis IO ombestemmer seg angående antall helt like reiser må dere trykke
dere tilbake til Reis8 og endre antall like reiser.

3.3 Handling på dagsturer til utlandet
Vi spør om forekomst og antall for hele perioden 1. juli til 30. september (i gren1 og gren2), og om detaljerte
opplysninger for september måned (gren3–8b). Dette siste samsvarer med det som står i noteringsheftet.
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Gren1 - Med dagstur til utlandet menes alle reiser uten overnatting, også tjenestereiser. For de som bor nær
grensen skal også "svippturer" over grensa regnes med.
Gren5_ - Det er lagt inn 38 relevante steder som faste svarkategorier. I tillegg er det muligheter til å velge
"Annet sted".
Gren6_ - Vare- og tjenestekjøp utenfor norsk jord. Ta kun med det IO selv har betalt for. Her skal du
altså ta med det IO eventuelt har kjøpt for andre. Ikke ta med det eventuelle andre i reisefølget betalte for, selv
om det var til IO. Ta kun med utgifter til privat bruk. Det er viktig ikke å ta med innkjøp i Norge på vei til eller
fra utlandet. Varekjøp på fly, båt og lignende (eks. Sandefjord - Strømstad) skal regnes med. Der tjenesten
utløser en faktura, skal fakturabeløpet tas med. IO kan runde av, f.eks. til nærmeste hundre kroner. Angi beløpet
i norske kroner. All tax free handel skal med, både på vei inn og ut av landet.
Gren7b - Vi trenger kun kronebeløp som ble betalt med kort. Kontanter/faktura framkommer som forskjellen.
Gren 8b - I dette spørsmålet skiller vi ikke mellom kort og kontanter som betalingsmiddel.
GrensNot – Noteringsheftet ble sendt IO med IO-brevet i slutten av august eller starten av september.

3.5 Røykevaner
Røykevaner går hvert kvartal, og består i 1. – 3.- kvartal av 3 spørsmål, hvorav ett stilles kun til IO som oppgir
at det hender at de røyker. I dette kvartalet inkluderes en utvidet del om røyking. Vi stiller spørsmål til de som
røyker, av og til røykere og til personer som ikke røyker. Årets skjema er kortere enn i 2011, men det har
kommet to nye spørsmål om hvor man har kjøpt den siste røyken/snusen.

3.6 Arbeid
Arb2 - Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden per uke i de siste 4
ukene. IO som har et arbeid som de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga. permisjon, ferie eller sykdom, skal
oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.

Hvis man har lønn der overtid er inkludert, skal IO regne med faktisk arbeidstid. Overtid som tas ut i
avspasering, skal ikke tas med i antall arbeidstimer. Arbeid som tas med hjem skal tas med i antall arbeidstimer
bare hvis man får betalt for arbeidet. Halve timer skal rundes av oppover.
Arb3 - Svaralternativ 2 omfatter også stiftelser, foreninger og fond.
Arb4 - Er det tvil om plasseringen, skal du krysse av for "Annen næring" og gi en så god beskrivelse som mulig
av næringens art. Hvis IO arbeider i flere ulike næringsgrener, velges den næringen hvor IO for tiden arbeider
mest.
Arb5 - Hvis IO har mer enn ett yrke i bedriften, fører du opp hovedyrket.
Arb7 - AFP står for "avtalefestet pensjon". Med vanlig alderspensjon mener vi pensjon fra Folketrygden og
tjenestepensjon. Etterlattepensjon og uførepensjon kan utbetales gjennom Folketrygden og evt. gjennom
arbeidsforhold.

3.9 Inntekt
EgenInn - IO skal her oppgi sin bruttoinntekt i 2011. IOs inntekt inkluderer eventuell lønn fra bi-yrke(r),
fortjeneste ved aksjesalg, boligutleie etc. i tillegg til lønn fra hovedyrket eller hovedarbeidsforholdet. Det er IOs
totale inntekt for 2011 vi er ute etter.

Lykke til med intervjuingen!
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