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Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

Forord
I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon
av undersøkelsen om boligsituasjonen for utsatte grupper som SSB gjennomførte
våren 2017. Undersøkelsen er finansiert av by- og regionforskningsinstituttet
NIBR.
Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (SSB) har stått for innsamlingen av
dataene i undersøkelsen. Aina Holmøy, ved Seksjon for personundersøkelser, har
vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring datainnsamlingen. Jan Haslund
ved Seksjon for personundersøkelser tilrettela utvalget, programmerte
intervjuskjemaet og foretok filetableringen.

Statistisk sentralbyrå, 18. april 2018
Bengt Oscar Lagerstrøm
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Sammendrag
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om
boligsituasjonen for utsatte grupper, finansiert av by- og regionforskningsinstituttet
NIBR. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt kalt “Undesirable housing
market positions – ways in an out”.
Det overordnede målet med prosjektet er å studere forbindelsene mellom
boligsituasjoner, mobilitet, tilknytning til arbeidsmarkedet og andre kjennetegn ved
husholdningene.
Utvalget til undersøkelsen er på 4 574 personer. Omtrent halvparten av disse er
personer som var bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2008, og som i
perioden 2009 til 2013 har mottatt startlån. Resten er en kontrollgruppe som ikke
har mottatt startlån i denne perioden, men som har de samme egenskapene som
mottakerne av startlån i forhold til utvalgte kjennetegn.
Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av webskjema på Internett i perioden 13.
mars til 2. april 2017.
Vi fikk svar fra 27 prosent av bruttoutvalget. Menn har lavere svarprosent enn
kvinner. En ser også at svarprosenten reduseres med alder. For personer under 40
år er svarprosenten 33, mens den bare er 16 prosent for aldersgruppen 60-69 år.
Vi har undersøke skjevheter ved å sammenligne fordelingen i bruttoutvalg og
nettoutvalg for ulike grupper, og har funnet at kvinner og personer under 40 år er
klart overrepresentert i nettoutvalget.
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1. Bakgrunn og formål
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse om
boligsituasjonen for utsatte grupper. Undersøkelsen er finansiert av by- og
regionforskningsinstituttet NIBR. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt som
NIBR gjennomfører med finansiering fra Norges forskningsråd. Prosjektet har
tittelen “Undesirable housing market positions – ways in an out”.
Det overordnede målet med prosjektet er å studere forbindelsene mellom
boligsituasjoner, mobilitet, tilknytning til arbeidsmarkedet og andre kjennetegn ved
husholdningene. En ønsker å se på hvilke mekanismer som leder folk inn i og ut av
situasjoner med lav inntekt, dårlige/utrygge boligsituasjoner og eksklusjon
fra/inkludering i arbeidsmarkedet.
Prosjektet skal også bidra til å få ny informasjon om effekten av startlån for de som
har vansker med å komme inn på boligmarkedet; personer og husholdninger som
bor utrygt og eller dårligere enn befolkningen generelt. Dette er den første og
eneste studien der mottakere av startlån kan sammenlignes med en kontrollgruppe,
og studien kan dermed bidra til å øke effektiviteten i bruk av startlånet som
offentlig virkemiddel
Utvalgsundersøkelsen omfatter følgende temaer:
•
•
•
•
•

Boligsituasjonen nå og bolighistorikk, inkludert spørsmål om husstanden
har vært bostedsløs
Arbeidsmarkedstilknytning nå og tidligere: utdanning og kompetanse samt
inntektskilder
Helse
Kontakt og erfaring med velferdstjenester; f. eks. NAV sosialtjeneste,
arbeidsmarkedstiltak, boligkontor o.a.
Inkludering og deltakelse i nabolag, lokale foreninger, fritidsaktiviteter o.l.
samt kontakt med slekt og venner

Spørreskjemaet er gjengitt i vedlegg C.
Tabell 1.1: Nøkkeltall
Nøkkeltall
Bruttoutvalg
Frafall
Nettoutvalg
Innsamlingsmetode
Feltperiode
Intervjutid

Antall i alt
4 574
3 320
1 254

Prosent
100,0
72,7
27,4
Webundersøkelse
13. mars til 2. april 2017
20 minutt i gjennomsnitt

Kilde: SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

2. Utvalg
Utvalget til undersøkelsen utgjør 4 574 personer.
Omtrent halvparten av utvalget er personer bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim i 2008 som ble definert som vanskeligstilte på boligmarkedet dette året,
og som i perioden 2009 til 2013 har mottatt startlån. Resten av utvalget er en
kontrollgruppe som ikke har mottatt startlån i denne perioden, men som har de
samme egenskapene som mottakerne av startlån i forhold til alder, landbakgrunn,
husholdningstype, yrkesstatus, inntekt og bosted i 2008.
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Vanskeligstilte på boligmarkedet i 2008 ble definert ved at husholdningens inntekt
per person (ekvivalensinntekt) lå under en definert fattigdomsgrense og at de leide
boligen hvor de bodde på det tidspunktet.
Utvalget ble koblet mot Kontakt- og Reservasjonsregisteret (KRR) 1 for påføring av
epostadresser og mobilnummer.

3. Datainnsamling
3.1. Innsamlingsmetode
Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av et webskjema på Internett.
I forbindelse med oppstart av undersøkelsen, ble det sendt ut informasjon på epost
til personene i utvalget (se vedlegg A). De som ikke hadde epostadresse fikk brev i
posten. Formålet med denne informasjonen er å sørge for at de som er trukket ut
blir orientert om tema for undersøkelsen, gjennomføring og personvern i forkant av
deltakelse. Det ble også sendt ut en SMS omtrent samtidig med eposten for å være
enda sikrere på at informasjonen om undersøkelsen skulle nå respondentene.
I tillegg ble det sendt ut to påminninger på SMS og en på epost (se vedlegg B). Det
ble sendt ut egne påminninger til de som hadde begynt å fylle ut skjemaet men ikke
fullført.
Tabell 3.1: Utsendingsplan
Dato
Utsendingstype
13.03.2017
Informasjonsbrev
13.03.2017
Informasjon epost
13.03.2017
Invitasjon SMS
15.03.2017
Påminning1 SMS
20.03.2017
Påminning2 SMS
22.03.2017
Påminning3 epost

Klokkeslett
kl.11.00
kl.11.30
kl.19.00
kl.13.00
kl.20.00

Antall i utsendingen
400
4 100
4 100
3 800
3 600
3 400

Kilde: SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

3.2. Feltperiode
Feltperioden var fra 13. mars til 2. april 2017.
Figur 3.1 viser hvilke uker intervjuene ble gjennomført i, og utviklingen i svarprosent.
Svarene kom inn veldig raskt etter at informasjon/påminning ble sendt ut. Den siste uken
ble det ikke sendt ut noen påminninger og da kom det inn veldig få svar.

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggerens kontaktinformasjon og
reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke i sin tjenesteutvikling.
Registeret gir tilgang til innbyggerens digitale kontaktinformasjon.

1
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Figur 3.1. Antall gjennomførte intervju per uke i felt og utvikling i svarprosent
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Kilde. SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

Tabell 3.2 gir en oversikt over hvor mange som klikket på lenken til skjemaet i
mottatt Epost eller SMS, hvor mange som startet utfyllingen og hvor mange som
fullførte. Av de som klikket på lenken, startet 82 prosent utfyllingen av skjemaet.
Av de som startet falt 26 prosent fra underveis i utfyllingen, de fleste av dem før de
var kommet halvveis. Alle som ikke hadde fullført skjemaet fikk underveis i
datafangsten en påminning på epost med oppfordring om å fylle ut resten.
Alle som hadde fylt ut mer enn halvparten av skjemaet ble tatt med i
datagrunnlaget. Dette gir en svarprosent 2 på 27,4.
Tabell 3.2. Fullføring av ulike steg i utfyllingsprosessen. Antall og prosent av bruttoutvalg.
Antall
Prosent
Bruttoutvalg
4 574
Klikket på lenka til skjemaet
1 960
42,9
Svarte på første spørsmål
1 599
35,0
Fylte ut over halve skjemaet
1 254
27,4
Fullførte hele skjemaet
1 183
25,9
Kilde: SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

4. Datakvalitet
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene som samles inn av en
rekke forhold. Vi skal her se nærmere på noen forhold som kan ha betydning for
kvaliteten.

4.1. Skjevhet
Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennetegn er annerledes
blant de som svarte enn de som ble forsøkt intervjuet. I en utvalgsundersøkelse kan
skjevhet introduseres på tre forskjellige måter.
For det første snakker vi om skjevhet når fordelingen av et bestemt kjennetegn er
annerledes i utvalget enn i populasjonen som undersøkelsen omfatter. Slik
utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen hvor tilfeldigheter kan føre til at
enkelte kjennetegn er ulikt fordelt i utvalget og populasjonen. I denne
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undersøkelsen er utvalget en fulltelling innenfor gitte kriterier, og en kan derfor se
bort fra denne typen skjevhet.
For det andre kan det oppstå skjevhet i forbindelse med avganger. Med avgang
menes personer som ikke lenger er i målgruppen for undersøkelsen, herunder døde,
personer som er utvandret til utlandet eller bosatt på institusjon. Da dette er en
webundersøkelse, får vi ikke den samme informasjonen om eventuelle nye
avganger underveis i datafangsten som vi får i en intervjuundersøkelse. Rett før
oppstart ble utvalget oppdatert mot folkeregisteret for å fjerne døde, personer som
hadde flyttet til utlandet, på institusjon etc. Det er derfor ingen indikasjoner på at
utvalget inneholder svært mange avganger.
Antall personer vi står igjen med etter at avganger er fjernet, kalles bruttoutvalg.
Bruttoutvalget er det utvalget vi faktisk forsøker å intervjue. Antallet personer vi
oppnår intervju med, kalles nettoutvalget. Differansen mellom netto- og brutto
utvalget kalles frafall. Frafall er den tredje kilden til skjevhet i en
utvalgsundersøkelse. Når fordelingen mellom brutto- og nettoutvalget for et
bestemt kjennetegn 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 kjennetegn medfører ikke
nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennetegn. På den annen
side gir godt samsvar mellom fordelingene i nettoutvalget og bruttoutvalget for ett
eller flere kjennetegn ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre
kjennetegn.
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til skjevhet
som skyldes frafall enn til andre former for utvalgsskjevhet. Dette skyldes at de
personene som deltar kan skille seg systematisk fra de som ikke deltar. Hvis temaet
en studerer - den avhengige variabelen - har en særlig sterk sammenheng med
kjennetegn som er skjevt fordelt i nettoutvalget, kan en vurdere å vekte
datamaterialet for å minske effekten av skjevhetene.
I tabell 4.1 har vi undersøkt om det er skjevheter grunnet frafall for kjennetegnene
kjønn og alder. Det foreligger utvalgsskjevhet for et bestemt kjennetegn dersom det
er betydelige avvik mellom netto- og bruttoutvalget (mer enn ± 1 prosentpoeng).
Tabellen viser ganske store avvik mellom netto og bruttoutvalget for begge
kjennetegn. Kvinner er overrepresentert i nettoutvalget med vel fire prosentpoeng
mens menn er tilsvarende underrepresentert. Personer i alderen 30-39 år er
overrepresentert i nettoutvalget med over ni prosentpoeng mens gruppen fra 50 til
59 år er underrepresentert med vel fire prosentpoeng.
Tabell 4.1. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalg etter kjønn og aldersgrupper. Prosent
Differanse nettoBruttoutvalg
Nettoutvalg
Frafall
brutto
I alt

100

100

100

Kjønn
Kvinner
Menn

49,3
50,7

53,4
46,7

47,8
52,2

4,1
-4,1

Alder
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år

44,2
30,1
18,5
7,1

53,3
28,2
14,4
4,2

40,9
30,9
20,1
8,2

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

4 574

1 254

Antall personer

Kilde: SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017
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4.2. Frafall
Vi vil aldri kunne få svar fra alle som er trukket ut til en undersøkelse. Det vil alltid
være personer som av ulike årsaker ikke kan eller vil delta. I SSB deles ofte frafall
inn etter årsak i tre kategorier:
1. Personer som ikke ønsker å delta
2. Personer som er forhindret på grunn av språk eller sykdom
3. Personer som SSB ikke kommer i kontakt med i løpet av
undersøkelsesperioden («ikke truffet»)
I en webundersøkelse har vi lite informasjon om frafallet. I denne undersøkelse er
det bare19 personer som har gitt oss beskjed om at de ikke ønsker å delta. I tillegg
er det 2 personer som har gitt beskjed om at de er forhindret. Vi må anta at disse
tallene i realiteten er vesentlig høyere. Vi gir derfor bare tall for frafallet samlet.
Tabell 4.2 gir en oversikt over intervju og frafall i undersøkelsen totalt og etter
kjønn og aldersgrupper.
Tabell 2.2. Intervju og frafall etter årsak fordelt på kjønn og aldersgrupper. Prosent.
Intervju
Frafall
I alt
27,4
72,6

Antall
5 474

Kjønn
Menn
Kvinner

25,2
29,7

74,8
70,3

2 318
2 253

Aldersgrupper
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år

33,0
25,6
21,2
16,3

67,0
64,4
78,8
83,7

2 023
1 378
848
325

Kilde: SSB. Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

Menn har høyere frafall enn kvinner. En ser også at frafallet øker med alder. For
personer under 40 år er svarprosenten 33, mens den bare er vel 16 prosent for
aldersgruppen 60-69 år.

5. Innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det
forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med
innsamlingen og under bearbeidingen.
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av et webskjema på
Internett. Skjemaet var programmert i Blaise 3. En fordel med å bruke elektronisk
skjema, er at man kan tilpasse spørsmålene til respondentens situasjon og svar på
tidligere spørsmål. Videre gir det mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens
mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål kan det legges inn grenser for gyldige
verdier og bygges inn feilmeldinger som kommer opp dersom intervjueren taster
inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. I denne undersøkelsen vil
det for eksempel ikke være mulig å oppgi at man flyttet inn i sin nåværende bolig
senere enn 2017.
Innsamlingsfeil som skyldes feilregistreringer er langt mindre i et elektronisk
skjema enn i et papirskjema. En unngår registrering av ugyldige verdier og får
mindre frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil reduseres.
3

Blaise er en programvarepakke som brukes over hele verden for statistisk og vitenskapelig forskning.
Blaise-språket er egnet for å lage en datamaskinassistert undersøkelse.
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Innsamlingsfeil kan også komme av at respondenten oppgir feil svar. Det kan
skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes
misforståelser av spørsmål, dårlig formulerte spørsmål eller at det er dårlig samsvar
mellom spørsmål og svar. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig
finner kompliserte, må en også regne med å få en del feilaktige svar.
Spørsmål som kan være kompliserte i denne undersøkelsen, er spørsmål hvor man
skal velge kategorier ut fra lange lister med svaralternativer, f. eks når man skal
velge relasjon til husholdningsmedlemmer eller oppgi hva slags inntektskilder man
har. Det kan også være vanskelig å huske langt tilbake i tid, som f. eks når man
skal vurdere påstander som kan gjelde forhold opptil ti år tilbake i tid.
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien
som til slutt rapporteres ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og
rette dem opp. Det har ikke blitt funnet slike feil i denne undersøkelsen.
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 innsamlings- og
bearbeidingsfeil. Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller.
Det gjelder særlig hvis feilen er systematisk, det vil si at den samme feilen gjøres
relativt ofte. Tilfeldige feil har forventningen 0, og medfører ikke skjevhet i
estimatene. En tenker seg at feil som ikke er systematiske trekker like mye i hver
retning, og at de derfor har svært liten effekt.

Statistisk sentralbyrå
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Vedlegg A: Informasjonsbrev/epost

Hei!
Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra deg for å kunne lage statistikk
om boligsituasjonen for ulike grupper i samfunnet. Offentlige virksomheter,
politikere, forskere og medier bruker statistikken for å forstå samfunnet vårt og
planlegge for framtiden.

Slik deltar du
Undersøkelsen gjennomføres på internett. Det tar omtrent 15 minutter å svare på
skjemaet og du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon.
Trykk her for å logge deg inn på ditt skjema
Du kan også logge deg på med brukernavn og passord på
https://p1.ssb.no/BoligMarked
Ditt brukernavn er: 1234567
Ditt passord er: aaa5468
Spørsmålene er først og fremst om boligen og nabolaget du bor i nå og hvordan du
har bodd tidligere. Vi stiller også noen spørsmål om arbeid, deltakelse i ulike
aktiviteter, helse, trivsel og livskvalitet.

Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Uansett hvordan din boligsituasjon er, trenger vi svarene dine. Det er frivillig å delta
i undersøkelsen, men vi får mindre sikker informasjon hvis vi ikke får svar fra alle
som er trukket ut. I denne undersøkelsen består utvalget av 4 500 personer over
18 år som var registrert bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim i 2008.

Opplysningene dine er sikre hos oss
Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt.
Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre
intervjuet kortere, henter vi opplysninger om husholdning, grunnkrets og flyttinger
fra folkeregisteret, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om bolig
fra kommunene og Statens kartverk, lån fra Husbanken samt yrke og inntekt fra
Skatteetaten og NAV, for perioden 2005 til 2015. NIBR (By- og
regionforskningsinstituttet), som har bestilt dette oppdraget fra SSB, vil få svarene
fra undersøkelsen, men de vil ikke kunne kobles direkte til deg. Innen ett år etter at
datainnsamlingen er avsluttet, vil vi fjerne alle fødselsnummer, navn, og adresser
fra datamaterialet. Innen utgangen av 2022 vil alle opplysningene bli anonymisert.
Trykk her for å lese mer om undersøkelsen
På forhånd takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen
Christine Meyer
administrerende direktør
Saksbehandler: Aina Holmøy
Epost: boforhold@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl. 9.00 – 21.00)
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Vedlegg B: Påminninger
Invitasjon til å delta - SMS
Til Aina Olsen. Statistisk sentralbyrå ønsker at du deltar i undersøkelsen om boforhold på
https://p1.ssb.no/BoligMarked/?KeyValue=1234567,aaa5468. Vi har også sendt deg en
epost om undersøkelsen. Ring oss på 62885608 dersom du har spørsmål. Mvh Statistisk
sentralbyrå
Påminning 1 - SMS
Til Aina Olsen. Statistisk sentralbyrå ønsker fortsatt svar fra deg i undersøkelsen om
boforhold. Delta på https://p1.ssb.no/BoligMarked/?KeyValue=1234567,aaa5468. Du kan
svare på mobil, nettbrett eller PC. Ring oss på 62885608 dersom du har spørsmål. Mvh
Statistisk sentralbyrå
Påminning 2 - SMS
Til nå har over 1 000 personer svart på undersøkelsen om boforhold. Delta på
https://p1.ssb.no/BoligMarked/?KeyValue=1234567,aaa5468.. For å få sikre gode resultater
er det viktig at alle som er trukket ut deltar. Ring oss på 62885608 dersom du har spørsmål.
Mvh Statistisk sentralbyrå

Påminning 3 – Epost
Hei!
Vi trenger fortsatt din hjelp for å kartlegge boligsituasjonen for ulike grupper i samfunnet.
Resultatene skal brukes til å studere hvilke forhold som påvirker hvordan folk bor og
hvordan offentlige virkemidler kan brukes for at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig.
For at resultatene skal bli så sikre som mulig for alle grupper, er det viktig at alle som er
trukket ut til undersøkelsen deltar.
Trykk her for å fylle ut ditt skjema
Du kan også logge deg på med brukernavn og passord på https://p1.ssb.no/BoligMarked/
Ditt brukernavn er: 1483421
Ditt passord er: F79327
Trykk her for å lese mer om undersøkelsen
Med vennlig hilsen
Bengt Oscar Lagerstrøm
seksjonssjef
Saksbehandler: Aina Holmøy
Epost: boforhold@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl. 9.00 – 21.00)
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Vedlegg C: Spørreskjema

Undersøkelse om boforhold

Denne undersøkelsen handler først og fremst om boligen og nabolaget
du/husholdningen din bor i nå, og hvordan du/dere har bodd tidligere. Vi stiller
også noen spørsmål om arbeid og inntekt. Videre får du noen spørsmål om hvem
du omgås og har kontakt med, om du deltar i ulike aktiviteter, og om du får hjelp
fra andre og selv gir hjelp. Til slutt har vi noen få spørsmål om helse, trivsel og
livskvalitet. Selv om du skulle oppleve at enkelte spørsmål ikke passer for din
situasjon, ber vi likevel om at du deltar i undersøkelsen.
BOLIG OG NABOLAG
Vi starter med noen få spørsmål om husholdningen din. En husholdning består av
alle personer som bor fast i samme bolig og som har felles økonomi. Personer
som er fast bosatt i boligen men som er borte fra hjemmet f.eks på grunn av
arbeid, skal regnes med.
1. Hvor mange medlemmer, inkludert deg selv, er det i din husholdning?
2. For hvert husholdningsmedlem utenom deg selv, vil vi gjerne at du nevner
personens alder og familieforhold til deg.
Gjentas for hvert husholdningsmedlem utenom IO
Hvor mange år er person [1-x]?
Hvilket familieforhold har person[1-x] til deg?
Ektefelle
Samboer
Sønn/datter
Stesønn/datter
Søsken/halvsøsken
Stesøsken
Foreldre
Steforeldre
Svigerforeldre
Svigersønn/svigerdatter
Besteforeldre
Barnebarn
Annen slektning
Annen ikke-slektning

3. Når flyttet du inn i nåværende bolig. År______?
4. Hva slags bolig bor husholdningen i?
a. Frittliggende enebolig
b. Rekke eller kjedehus
c. To-, tre- eller firemannsbolig
d. Leilighet i bygård eller boligblokk
e. Leilighet i enebolig (f.eks. sokkelleilighet)
f. Annet, spesifiser
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5. Hvor mange rom har boligen (ikke medregnet kjøkken, bad og boder)? Antall:
___
6. Eier eller leier husholdningen boligen?
a. Eier boligen (rutes til spm. 10)
b. Leier bolig privat (rutes til spm. 10)
c. Leier bolig av kommunen (rutes til spm. 10)
d. Verken eier eller leier boligen (rutes til spm. 7)
7. Hvordan bor husholdningen nå?
a. Midlertidig hos familie/slektninger
b. Midlertidig hos venner
c. I et midlertidig botilbud (f.eks. pensjonat, leilighet uten leiekontrakt,
campingplass)
d. I krisesenter for kvinner
e. Annet, spesifiser
8. Dersom du har svart ”annet” på spørsmål 17, vil vi gjerne at du utdyper her:
___________
9. Hvor lenge har husholdningen vært uten egen eid eller leid bolig?
a. Har aldri hatt egen eid eller leid bolig
b. Under 1 uke
c. 1-3 uker
d. Over 3 uker inntil 3 måneder
e. Over 3 måneder inntil 6 måneder
f. Mer enn 6 måneder, men har tidligere eid/leid
Vi vil nå komme med noen påstander om boligen din og området du bor i. Hvor
hver påstand skal du svare om du er enig eller uenig. Dersom husholdningen ikke
har egen eid eller leid bolig nå, vil vi gjerne at du besvarer spørsmålene nedenfor
ut fra den siste boligen husholdningen bodde i
10. Boligen er for liten for husholdningen
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
11. Boligen er helsefarlig på grunn av fuktighet
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
12. Boligen er nedslitt og trenger oppussing
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
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Litt enig
Helt enig
13. Jeg har problemer med å varme opp ett eller flere rom i boligen
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
14. Jeg opplever mye støy fra naboer
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
15. Boligen ligger i et sterkt trafikkert område
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
16. Boligen ligger i et rolig område med lite støy
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
17. Oppvekstmiljøet har dårlig innflytelse på barn og unge
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
18. Det er mye inn og utflytting i området
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
19. Jeg er samlet sett fornøyd med boligen
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
20. Jeg er samlet sett fornøyd med omgivelsene
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Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
21. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av at leiekontrakten utløp og utleier
ville ikke fornye kontrakten?
Avgrens svaret til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
22. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av at boligen var i så dårlig stand at
husholdningen ikke kunne fortsette å bo der?
Avgrens svaret til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
23. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av at utleier avsluttet kontrakten fordi
husholdningen skyldte husleie?
Avgrens svaret til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
24. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av at du/dere ikke klarte å betale
boliglånet?
Avgrens svaret til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
25. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode fordi naboene klaget på uro/bråk?
Avgrens svaret til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
26. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av diskriminering (f.eks. etnisk
bakgrunn, seksuell identitet, funksjonshemming)?
Avgrens svarene til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
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27. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode på grunn av vold/trusler fra andre i
husholdningen eller nær familie?
Avgrens svarene til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
28. Har du og/eller husholdningen du bor i nå måttet flytte ut av boligen
permanent eller for en periode fordi du/dere opplevde omgivelsene som
utrygge?
Avgrens svarene til de siste 10 årene
Ja
Nei
Ikke aktuelt
UTDANNING, ARBEID, INNTEKT
29. Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Med fullført menes å ha fått vitnemål eller bestått eksamen.
Grunnskole (9/10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole, framhaldsskole)
Videregående skole (allmennfag, gymnas, folkehøyskole, yrkesskole)
Fagbrev eller fagskole etter videregående (yrkesutdanning)
Universitet- eller høyskoleutdanning med varighet på 1-4 år (bachelor, cand. mag)
Universitet- eller høyskoleutdanning med varighet på mer enn 4 år (mastergrad,
hovedfag)
Ingen av disse
30. Hva er din yrkesstatus?
a. Utenfor arbeidsstyrken (til spm 34)
b. Yrkesaktiv (til spm 31)
c. Helt arbeidsledig (til spm 34)
d. På arbeidsmarked-/kvalifiseringstiltak (til spm 34)
e. Under utdanning (til spm 34)
f. Annet – spesifiser (til spm 34)
31. Er du selvstendig næringsdrivende eller lønnstaker/ansatt?
a. Selvstendig næringsdrivende
b. Lønnstaker
c. Både selvstendig næringsdrivende og lønnstaker
32. Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uken inkludert overtid og
ekstrajobb (gjelder bare inntektsgivende arbeid)? ___ timer
33. Hvor lenge har du vært i ditt nåværende arbeidsforhold eller
arbeidssituasjon? År ___ Måneder ___
34. Hvor mange av de voksne personene i husholdningen har arbeidsinntekt
og/eller næringsinntekt: _____
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35. Hvilke inntektskilder har husholdningen samlet? (kryss av på alle som
passer)
a. Arbeidsinntekt
b. Næringsinntekt
c. Lønn ved arbeidsmarkedstiltak
d. Dagpenger ved arbeidsledighet
e. Alderspensjon
f. Uførepensjon
g. Studielån/stipend
h. Arbeidsavklaringspenger
i. Kvalifiseringsstønad
j. Barnebidrag
k. Barnetrygd
l. Kontantstøtte
m. Bostøtte
n. Sosialhjelp
o. Annet - spesifiser
36. Hva er husholdningens samlede inntekt før skatt i måneden, inkludert
stønader (f.eks. barnetrygd, uførepensjon, bostøtte osv.)? _________
37. Har du i løpet av det siste året (fra 1. januar 2016) vært arbeidsledig, dvs.
uten inntektsgivende arbeid, selv om du forsøkte å skaffe deg slikt arbeid?
a. Ja
b. Nei

HJELP, STØTTE, SOSIAL KONTAKT
Nå kommer noen påstander som handler om barn under 18 år. For hver påstand
svarer du ja eller nei ut fra hva som passer for din husholdning.
38. En voksen i husholdningen deltar vanligvis på foreldremøte i barnehagen
og/eller på skolen
Ja
Nei
39. Barn i husholdningen er med på organiserte fritidsaktiviteter (f.eks.
idrettslag, kirke, moské, speider, bydelen/kommunen, Røde Kors osv)
Ja
Nei
40. Barn i husholdningen er regelmessig hjemme hos venner og/eller har
regelmessig besøk av venner
Ja
Nei
41. Ett/flere av barna har problemer med å følge med på skolen og/eller gjøre
lekser
Ja
Nei
46. Ett/flere barn i husholdningen har byttet barneskole minst to ganger
Ja
Nei
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42. Ett/flere barn i husholdningen har droppet ut av skolen (sluttet uten å
fullføre påbegynt skole)
Ja
Nei
43. En/flere voksne i husholdningen er med på å organisere/lede aktiviteter for
barn og unge
Ja
Nei
De neste påstandene handler om hjelp og støtte fra offentlige instanser, familie,
venner og andre. Vi ber om at du vurderer denne hjelpen ved å si deg uenig eller
enig i påstandene. Dersom det ikke er eller har vært behov for hjelp eller støtte fra
noen av disse, kryss av på ”ikke aktuelt”.
44. Jeg får godt hjelp av NAV
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
45. Jeg har tidligere fått god hjelp av NAV
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
46. Jeg får god hjelp av boligkontoret i kommunen/bydelen
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
47. Jeg har tidligere fått god hjelp av boligkontoret i kommunen/bydelen
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
48. Jeg får god hjelp av fastlegen min
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
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49. Jeg får god hjelp fra helsevesenet ellers
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
50. Jeg kan regne med god hjelp av familie/slekt når jeg trenger det
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
51. Jeg kan regne med god hjelp av venner/ nettverk når jeg trenger det
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
52. Jeg får god hjelp av arbeidsgiveren min
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
53. Jeg får god hjelp av arbeidskolleger
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
54. Jeg får god hjelp av naboer
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
55. Jeg kan ikke regne med hjelp fra noen dersom jeg/husholdningen har
problemer
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
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Ikke aktuelt
De neste påstandene dreier seg om kontakt med andre og deltakelse i aktiviteter.
Vurder om påstanden passer for deg og din aktivitet på en skala fra ”aldri” til
”svært ofte”. Dersom en påstand ikke passer med din situasjon, kryss av på ”ikke
aktuelt” (f.eks. om du ikke har familie i nærheten, jobber alene)
56. Jeg besøker familie/slektninger
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
57. Jeg har besøk av familie/slektninger hjemme hos meg
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
58. Jeg deltar i sosiale sammenkomster med venner
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
59. Jeg er sammen med minst en arbeidskollega på fritiden
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
60. Jeg omgås minst en av naboene
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
61. Jeg gir ulønnet hjelp til familie utenfor husholdet
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
62. Jeg gir ulønnet hjelp til andre (utenfor familien)
Sjelden
Av og til
Ofte
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Svært ofte
Ikke aktuelt
63. Jeg deltar i frivillig arbeid (ulønnet og organisert)
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
64. Jeg går på kino, teater, konsert, festival, opera, museum, utstilling
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
65. Jeg går tur og/eller mosjonerer
Sjelden
Av og til
Ofte
Svært ofte
Ikke aktuelt
HELSE OG LIVSKVALITET
66. Hvordan vurderer du din generelle helsetilstand?
a. Svært god
b. God
c. Verken god eller dårlig
d. Dårlig
e. Svært dårlig
7. Har noen i husholdningen, inkludert deg selv, en varig sykdom og/eller
funksjonshemming?
a. Ja
b. Nei (rutes til 75)
Nå kommer noen påstander om konsekvenser funksjonshemming/sykdom kan ha
for husholdningen. Vurder hvor godt disse påstandene passer for husholdningen på
en skala fra ”helt uenig” til ”helt enig”.
8. Funksjonshemming/sykdom krever tilpasset bolig
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
69. Boligen er godt tilpasset husholdningens behov
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
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70 Husholdningen har den hjelpen/de hjelpemidlene som er nødvendig for å
mestre funksjonshemming/sykdom
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
71 Funksjonshemming/sykdom reduserer husholdningens muligheter for
inntektsgivende arbeid
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
72. Pensjon og/eller andre offentlige stønader kompenserer for tap av
arbeidsinntekt
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
73. Funksjonshemming/sykdom reduserer husholdningens muligheter til
omgang med familie/slektninger /venner
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
74. Funksjonshemming/sykdom reduserer husholdningens mulighet til
deltakelse i fritidsaktiviteter/ organisasjonsliv/foreningsliv
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
De neste påstandene dreier seg om hvordan du ser på din arbeidssituasjon,
økonomi og livssituasjonen din mer generelt. Vurder hvor godt disse påstandene
passer for deg/husholdningen på en skala fra ”helt uenig” til ”helt enig”. Dersom en
påstand ikke passer med din situasjon, kryss av på ”ikke aktuelt” (f.eks. vil noen av
påstandene ikke være aktuelle dersom du ikke er i arbeid)
75. Jeg bekymrer meg for om jeg vil beholde jobben
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
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76. Jeg er uten arbeid og usikker på om jeg vil få jobb
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
77. Jeg er svært fornøyd med jobben min
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
78. Jeg strever med å få pengene til å strekke til
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
79. Husstanden har en romslig økonomi
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
80. Jeg bekymrer meg ofte for framtiden
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
Ikke aktuelt
81. Jeg engster meg ofte uten noen spesiell grunn
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
82. Jeg er i det store og hele fornøyd med min livssituasjon
Helt uenig
Litt uenig
Verken enig eller uenig
Litt enig
Helt enig
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