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Forord 
Undersøkelsen ”Livsløp, generasjon og kjønn” (LOGG) har blitt gjennomført som 
et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for forskning 
om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA). Britt Slagsvold (NOVA) og Helge 
Brunborg (SSB, Seksjon for demografi og levekårsforskning) har hatt ansvaret for 
koordineringen av prosjektet og for henholdsvis NorLAG og GGS. En rekke per-
soner hos de to oppdragsgiverne har bidratt eller har hatt ansvar for gjennomføring 
av deler av prosjektet. Thomas Hansen (NOVA) og Trude Lappegård (SSB) har 
hatt ansvaret for skjemautformingen, mens arbeidet med å etablere analysefiler i 
stor grad har vært koordinert av Marijke Veenstra (NOVA), Trude Lappegård og 
Lars Dommermuth (SSB). 
  
SSBs Seksjon for intervjuundersøkelser har hatt ansvaret for gjennomføringen av 
undersøkelsen. Maria Høstmark var ansvarlig for testprogrammet og for plan-
legging og gjennomføring av datainnsamlingen. Bengt Oscar Lagerstrøm og Einar 
Bjørshol bistod også i planleggingen av undersøkelsen og gjennomføringen av 
testprogrammet. I mars 2008 tok Bengt Oscar Lagerstrøm over ansvaret for videre 
koordinering og sluttføring av datainnsamling og dataleveranse. Gunnar Fodnes-
bergene programmerte det elektroniske skjemaet, mens Bjørn Nyland hadde ansva-
ret for behandling av data og filetablering. Dag F. Gravem bistod med å systemati-
sere arbeidet med filetableringen. Hajar Livery, Rune Wilhelmsen, Rune Sønste-
rudbråten og Britt Hauge-Svendsen har hatt ansvaret for oppfølging av intervjuerne 
under datafangsten.  
 
Ved Seksjon for databearbeiding hadde Anne-Kathrine Jernberg ansvaret for ut-
formingen av de postale skjemaene. Videre hadde seksjonen ansvar for pakking og 
utsending av informasjonsmateriell og postale skjemaer, samt datamottak og skan-
ning av selvutfyllingsskjemaene. Seksjon for IT fellestjenester hadde ansvar for 
verifisering av de skannede dataene. 
 
Ved Seksjon for statistiske metoder og standarder har Li-Chun Zhang laget ut-
valgsplan og Anne Vedø har trukket utvalget og utarbeidet vektene. 
 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd med støtte fra Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepar-
tementet, Kommunal- og regionaldepartementet, NOVA og SSB. 
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Sammendrag 
Rapporten gir en oversikt over utviklingen, gjennomføringen og etterarbeidet med 
undersøkelsen ”Livsløp, generasjon og kjønn” (LOGG). LOGG består av to store 
studier som er slått sammen. Den ene studien er den internasjonale undersøkelsen 
om generasjon og likestilling, Generations and Gender Survey (GGS), som er en 
del av FNs forskningsprogram om generasjon og likestilling, Generations and 
Gender Programme (GGP). Den andre studien er den norske studien Livsløp, ald-
ring og generasjon (NorLAG). Temaer og intervjuspørsmål i LOGG er hentet fra 
begge studiene. 
 
Utvalget i LOGG bestod av 25 930 personer i alderen 18-84 år. En snau tredjedel 
hadde vært kontaktet i 2002 i forbindelse med første runde av NorLAG. LOGG-
undersøkelsen bestod av et telefonintervju med gjennomsnittlig varighet på 43 
minutter. 60 prosent av respondentene valgte å bli intervjuet. Frafallet skyldtes 
hovedsakelig respondenter som ikke ønsket å delta. Denne gruppen utgjorde 27 
prosent av utvalget. Til tross for en lang datafangstperiode lyktes vi ikke å komme i 
kontakt med 9 prosent av utvalget. Frafallet er størst blant menn i alderen 18-39 år 
og kvinner i alderen 70-84 år, samt blant personer med grunnskoleutdanning eller 
ingen formell utdanning. Svarprosenten er høyest blant menn i sekstiårene og blant 
personer med universitets- eller høyskoleutdanning. 
 
Respondenter som deltok i telefonintervju fikk tilsendt et selvutfyllingsskjema på 
16 sider i posten. Over 70 prosent av disse valgte å fylle ut og returnere skjema. 
Frafallsmønsteret er noenlunde det samme som i telefondelen av undersøkelsen. 
 
Forskjellene i svarprosent knyttet til utdanningsnivå skapte noen skjevheter i netto-
utvalget etter telefonintervjuet. Det er utarbeidet vekter som korrigerer for dette 
frafallet, samt skjevheter mellom nettoutvalget og fordeling i populasjonen knyttet 
til bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og bosted.  
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1. Bakgrunn og formål 
Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de mest omfattende in-
tervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge. En viktig bakgrunn for studien 
er langsiktige demografiske og sosiale endringer. Slike endringer vil ofte virke 
sammen og på hverandre, som regel på svært komplekse måter. Et viktig formål 
med LOGG er å få bedre innsikt i konsekvensene av demografiske og sosiale end-
ringer og i de mekanismene som former dem, for dermed å få bedre kunnskap til å 
møte morgendagens sosialpolitiske utfordringer1. 
 
LOGG består av to store studier som er slått sammen. Den ene studien er den inter-
nasjonale undersøkelsen om generasjon og likestilling, Generations and Gender 
Survey (GGS), som er en del av FNs forskningsprogram om generasjon og likestil-
ling, Generations and Gender Programme (GGP). Den andre studien er den norske 
studien Livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Temaer og intervjuspørsmål i 
LOGG er hentet fra begge studiene. Kombinasjonen av flere studier og komparati-
ve og longitudinelle data på flere nivåer og fra ulike datakilder bidrar til at data fra 
LOGG er forholdsvis komplekse. Samtidig gir dette nye muligheter for analyser og 
sammenligninger, både internasjonalt, nasjonalt og over tid på individnivå. 

1.1. Generations and Gender Programme (GGP) 
GGP er et internasjonalt program for gjennomføring av sammenlignbare intervjuer 
og annen datainnsamling i en rekke land, hovedsakelig i Europa. Intervjuene er 
planlagt som en longitudinell undersøkelse, det vil si at de samme personene spør-
res flere ganger. GGS består av landsrepresentative utvalg i aldersgruppen 18-79 
år. I tillegg til GGS består GGP av en kontekstuell database med makrodata fra de 
deltakende landene. Den inneholder statistikk og beskrivelse av ordninger/tiltak på 
samfunnsområder av relevans for studiens tema. Statistisk sentralbyrå (SSB) er 
ansvarlige for gjennomføringen av GGP i Norge. 

1.2. Livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) 
NorLAG er en longitudinell studie som utforsker betingelsene for god aldring. 
NorLAG gjør det mulig å undersøke hvordan aldring og livets andre halvdel for-
mes av livsløp og sosial kontekst. Ett av målene er å studere variasjoner i aldring 
blant dagens og morgendagens generasjoner, og å utvikle kunnskap til nytte for 
politikere og praksis i møte med en aldrende befolkning. NorLAG er basert på et 
stratifisert og tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen 40-79 år i 30 kommuner og 
bydeler over hele landet med oppfølging hvert femte år. Første intervjurunde ble 
gjennomført i 2002-2003. NorLAG er forankret ved Norsk institutt for forskning 
om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA). 

1.3. Én undersøkelse - flere studier 
Selv om LOGG i stor grad er gjennomført som én undersøkelse, inneholder den 
flere muligheter. Vi nevner her de tre viktigste inngangene til datasettet: 

 Informasjonen kan analyseres under ett som et landsrepresentativt utvalg i 
alderen 18-79 år (LOGG/GGS). 

 Analysen kan avgrenses til de personene i utvalget som inngår i andre runde 
av NorLAG, det vil si et utvalg av befolkningen i alderen 18-84 år i 30 
kommuner og bydeler i Norge. 

 Man kan se på utvikling over tid ved å studere panelet i NorLAG, det vil si 
personer som var trukket ut allerede i 2002 og som også inngår i LOGG. 
Disse utgjør et utvalg i alderen 45-84 år i 30 kommuner og bydeler i Norge. 

                                                      
1 Helge Brunborg, Britt Slagsvold og Trude Lappegård (2009): ”LOGG 2007 – en stor undersøkelse 
om livsløp, generasjon og kjønn” i Samfunnsspeilet 1/2009, Statistisk sentralbyrå. 
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2. Utvalget 
Selv om GGS og NorLAG har mange sammenfallende temaer og interesseområder, 
har de ulike krav til utvalget i undersøkelsen. GGS skal være en landsrepresentativ 
undersøkelse blant personer i alderen 18-79 år og hvor utvalgspersonene skal føl-
ges opp to ganger. Ved planleggingen av LOGG var NorLAG allerede etablert som 
en panelundersøkelse. Et utvalg av personer i 30 kommuner og Oslo-bydeler hadde 
allerede blitt trukket og kontaktet i 2002-2003, og disse personene skulle igjen 
kontaktes i 2007 og i løpet av flere påfølgende femårsperioder. 

2.1. Utvalgskriterier NorLAG 
Det opprinnelige NorLAG-utvalget som ble trukket ut til undersøkelsen i 2002-
2003, ble stratifisert etter alder, kjønn og bosted og trukket tilfeldig blant kvinner 
og menn i alderen 40-79 år bosatt i 30 kommuner og bydeler i Oslo, Akershus, 
Agder, Nord-Trøndelag og Troms (vedlegg 1). De geografiske utvalgsområdene 
ble valgt ut etter kriterier som folkemengde, levekårsindeks, tettbygdhet, forholdet 
mellom andel unge og andel eldre, hovednæring og kommunens inntekter. For å 
sikre et tilstrekkelig antall observasjoner i hvert område, ble det trukket et tilnær-
met likt antall personer i hver kommune og dobbelt så mange i hver av bydelene. 
For å sikre at det også ble et tilstrekkelig antall observasjoner i de ulike aldersgrup-
pene, ble det trukket et vektet antall personer etter kjønn og alder. Deretter ble per-
soner uten kjent telefonnummer fjernet fra utvalget. Det endelige utvalget i første 
runde av NorLAG (NorLAG1) var på 8 490 personer. Utvalgsplanen og gjennom-
føringen av NorLAG1 er utførlig beskrevet i dokumentasjonsrapporten for den 
undersøkelsen2. 

2.2. Utvalgskriterier GGS 
Gender and Generation Programme legger flere retningslinjer for trekkingen GGS-
utvalget i sin Sampling Design Guidelines3: 
 

 Utvalget skal omfatte personer i alderen 18-79 år som er bosatt i Norge, unn-
tatt personer som bor på institusjon.  

 Det anbefales at utvalget er selvveiende. 
 Utvalget bør stratifiseres etter kjønn, alder og landsdel.  
 Utvalgsstørrelsen i første runde av GGS må ta hensyn til at utvalgspersonene 

skal kontaktes og intervjues i tre omganger med noen års mellomrom. Gitt 
antakelser om frafall og avganger underveis i studien, må den opprinnelige 
utvalgsstørrelsen muliggjøre analyser etter tredje runde som kan brytes ned 
på kvinner og menn i fertil og ikke-fertil alder, definert som henholdsvis 
opptil og over 44 år. 

2.3. LOGG-utvalget 
Utvalgsplanen til LOGG søker å forene og utnytte likheter i de to studienes ut-
valgskriterier. Til andre runde av NorLAG i 2007 (NorLAG2) var det opprinnelige 
panelet fra første runde redusert til 7 240 personer på grunn av avganger. Avganger 
skyldes at en utvalgsperson er død, har utvandret eller befinner seg utenfor alders-
gruppen. 621 personer ville ved oppstarten av andre runde befinne seg i sistnevnte 
kategori, og ble fulgt opp som en del av NorLAG-panelet. I denne aldersgruppen 
ble det ikke gjort noen grep for å supplere for avganger som følge av død eller ut-
vandring. I aldersgruppen 45-79 år ble det trukket ut 377 personer til å supplere for 
avganger. Videre ble det trukket ut 1 238 nye personer for å fylle opp i den tomme 
aldersgruppen 40-44 år. 
 

                                                      
2 Aina Holmøy: ”Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG). Dokumentasjonsrapport”, 
Notater 2004/24, Statistisk sentralbyrå. 
3 http://www.unece.org/pau/_docs/ggp/GGP_SampleDesignGuide.pdf 
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I planleggingsfasen for andre runde av NorLAG ble det besluttet å utvide NorLAG-
utvalget til også å omfatte personer i alderen 18-39 år. 6 427 personer i denne al-
dersgruppen ble dermed trukket ut etter de samme kriteriene som personene i alde-
ren 40-79 år. NorLAG2 var dermed første gang undersøkelsen ble gjennomført 
med respondenter i aldersgruppen 18-39 år, og andre gang med respondenter i al-
dersgruppen 40-79 år. Det samlede NorLAG2-utvalget (18-84 år) var på 15 903 
personer. Av disse hadde 7 681 personer, eller 48,3 prosent, vært en del av første 
runde av NorLAG. 
 
Ut fra anbefalte utvalgskriterier for GGS ble utvalget stratifisert etter kjønn, alder 
(18-39 år, 40-44 år og 45-79 år), landsdel (Østfold, Akershus og Oslo; Hedmark og 
Oppland; Buskerud, Vestfold og Telemark; Aust- og Vest-Agder; Rogaland, Hor-
daland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal; Sør- og Nord-Trøndelag; og Nord-
land, Troms og Finmark) og sentralitet i bostedskommune (mest sentral og mindre 
sentral). Til sammen blir dette 78 strata. Personer fra NorLAG2-utvalget kunne 
inngå i flere av disse strataene, mens nye personer ble trukket ut til å fylle opp 
tomme strata eller strata som ikke var fylt opp. Samlet utvalgsstørrelse var på 
25 930 personer. 
 
NorLAG1-utvalget hadde blitt trukket blant personer med kjent telefonnummer. 
Dette utvalgskriteriet ble også anvendt for LOGG-utvalget. Ytterligere spesifika-
sjoner av utvalget står beskrevet i utvalgsplanene, vedlegg 2a og 2b4. 

3. Bruk av registerdata 
Datafangstsystemet i LOGG er stort og omfattende. Det hentes inn både mikrodata 
og makrodata. Makrodataene samles inn gjennom en kontekstuell database og skal 
gi informasjon om den nasjonale konteksten respondentene befinner seg i. Dette 
gjelder både i forhold til statistikk og i forhold til samfunnssystemer som arbeidsli-
vet eller trygdesystemet. Mikrodataene eller informasjon om enkeltpersoner hentes 
både gjennom intervjuer- og selvadministrert metode (telefon- og postskjema), 
samt gjennom kobling til ulike administrative registre. 

3.1. Den kontekstuelle databasen 
Den kontekstuelle databasen er en del av GGP hvor det samles inn informasjon på 
makronivå fra forskjellige områder. Prosjektet har benyttet den løpende statistikken 
til Statistisk sentralbyrå og Statistikkbanken for å samle inn data for statstikk på 
makronivå. Disse dataene er lagt ut på en felles database5.  

3.2. Registerdata 
Et mål i gjennomføringen av LOGG har vært å utnytte registrenes fulle potensial. 
Dette er gjort for å begrense belastningen for respondentene, både med tanke på 
omfang og flyt i innhentningen av informasjon under intervjuet, eller i etterkant. På 
følgende områder har registerdata vært benyttet: 

 Identifisere personer i husholdet og familien. 
 Hente inn opplysninger en ellers måtte spørre respondenten om. 
 Lage makrovariabler med utgangspunkt i eksisterende registeropplysninger. 

Identifisere personer i husholdning og familien 
Husholdning eller familien er et sentralt begrep i LOGG og det ble koblet på en 
rekke opplysninger om intervjuobjektenes familie. Både Folkeregisteret og Bolig-
adresseregisteret ble brukt for å identifisere personer i husholdet og få deres per-

                                                      
4 Merk at disse utvalgsplanene er utarbeidet en stund før den faktiske trekkingen. Endringer i trekke-
grunnlaget vil føre til at antall oppgitt i utvalgsplanene ikke vil stemme helt overens med de faktiske 
utvalgs- og delutvalgsstørrelsene. Merk også at NorLAG blir omtalt som LAG. 
5 http://www.demogr.mpg.de/databases/cdb/ 
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adresseregisteret ble brukt for å identifisere personer i husholdet og få deres per-
sonnummer. Dette gjaldt opplysninger om personer med samme familienummer6 
fra BEBAS, personer registrert bosatt på samme adresse fra 
GAB7/boligadresseregisteret og alle barn under 18 år registrert på respondenten 
uavhengig av bosted. Boligadresseregisteret var spesielt viktig for å kunne identifi-
sere samboere uten felles barn. Undersøkelsen inneholder mange spørsmål om 
samboer og ved å identifisere flest mulig gjennom registeret økte andelen hvor vi 
kunne erstatte spørsmål med opplysninger fra registrene.  

Hente inn opplysninger en ellers måtte spurt om 
Registeropplysninger ble både koblet på i forkant og i etterkant av intervjuet. Fød-
selsnummer er brukt som koblingsnøkkel. I forkant ble det hentet inn opplysninger 
som hadde betydning for den administrative gangen i skjemaet. På denne måten 
reduseres intervjutiden og svarbyrden, det vil si informasjon som styrer hvilke 
spørsmål som skal stilles. Videre ble det hentet inn opplysninger om kjønn, alder i 
fylte år, fødselsmåned, fødselsår og navn. Fra Befolkningsregisteret ble det også 
hentet opplysninger om sivilstatus og dato for sivilstatus. For barn, foreldre, søs-
ken, ektefelle, ektefelles barn og ektefelles foreldre, ble det koblet på opplysninger 
om kjønn, alder, sivilstand, statuskode, statusdato og bostedskommune.  
 
Det ble koblet på registeropplysninger fra følgende registre: 

 Befolkningsregisteret 
 Nasjonale utdanningsdatabasen (NUDB) 
 Inntektsregisteret 
 Selvangivelsesregisteret 
 FD-trygd 
 Kontantstøtteregisteret 

 
Det er svakheter ved datakvaliteten på noe registerinformasjon for de eldste res-
pondentene. Dette har gjort at vi i enkelte tilfeller valgte å spørre respondenten om 
den samme informasjonen som vi henter fra registrene. For eksempel hentes infor-
masjon om søsken og foreldrenes utdanning fra registre for respondenter født før 
1953 og informasjon om barnebarn hentes fra registre for respondenter født før 
1936.  

Lage makrovariable med utgangspunkt i eksisterende registeropplys-
ninger 
For å beregne geografisk avstand mellom to familiemedlemmer har LOGG brukt 
adresseregisteret i GAB (Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret, som 
Statens kartverk er ansvarlig for). Ved hjelp av numeriske adresser beregnes reell 
avstand langs vei (reisemeter) mellom to adresser. Det tas spesielt hensyn til fer-
gestrekninger. Hvis avstand langs vei ikke beregnes, blir luftlinje beregnet (for 
eksempel aktuelt på øyer uten fergeforbindelse). Det er gjort beregninger for reise-
tid og avstand for respondenten og mor/far, respondenten og barn utenfor husholdet 
og respondenten og barnebarn utenfor husholdet. 
 
For en oversikt over de enkelte variablene som er koblet på datasettet, se vedlegg 3. 

                                                      
6 Familienummer (11 siffer) viser hvilket fødselsnummer som representerer referansepersonen i fami-
liekjernen. Dersom det er ektefolk i kjernen er det alltid mannens fødselsnummer som er familie-
nummeret. En familiekjerne kan aldri bestå av mer enn to generasjoner. Personer som skal tilhøre 
samme familiekjerne, skal være bosatt på samme adresse. Ved å koble personnummer og familie-
nummer lar det seg gjøre å konstruere følgende familietyper; enslig mann, enslig kvinne, kvinne med 
barn, mann med barn, ektepar med barn og ektepar uten barn. 
7 GAB er et nasjonalt register og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere, 
adresser og bygninger. GAB inneholder alle eiendommer med eiere og offentlig tildelte adresser i 
Norge. Alle bygninger over 15m2. 
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4. Utvikling av skjema og informasjonsmateriell 
Spørreskjemaet til LOGG har tatt utgangspunkt i spørreskjemaet fra NorLAG18 og 
oversettelsen av hovedspørreskjemaet for GGS9. Det lå en betydelig utfordring i å 
harmonisere spørsmålsformuleringer, svaralternativer og svarskalaer. Viderefø-
ringen av NorLAG var en spesielt stor utfordring ettersom metodiske endringer i 
denne undersøkelsen, som for eksempel endringer i spørreskjemaet, kan påvirke 
nøkkelestimat, trendbrudd eller andre større forskyvninger. I planleggingsfasen av 
undersøkelsen ble det derfor gjennomført et omfattende utviklings- og testarbeid, 
hovedsakelig bestående av ekspertevalueringer, dybdeintervju og pilotundersøkel-
ser. 
 
Hovedformålet med testprogrammet var å undersøke om vår operasjonaliseringen 
av analysedimensjonene var god nok. Dette innebærer å undersøke om begrep og 
definisjoner blir forstått og brukt likt av begge partene i intervjuet, respondent og 
intervjuer. Jo større dette samsvaret er, jo mindre blir målefeilen og desto større 
blir dataenes reliabilitet. Utover forhold knyttet til selve spørreskjemaet ga testpro-
grammet også innspill til informasjonsmateriell til respondenten og opplæringsma-
teriell til intervjueren.  
 
Testprogrammets første fase bestod av kvalitative analyser, hvor det ble gjennom-
ført dybdeintervju i kombinasjon med ekspertvurderinger. Dybdeintervju, eller 
kognitive kartlegginger, er en intervju- og observasjonsteknikk som skal avdekke 
hvordan respondenter oppfatter spørsmål og hvordan de kommer frem til det svaret 
de avgir. For å teste ulike deler av spørreskjema ble ulike respondentgrupper re-
kruttert til dybdeintervju. Det ble gjennomført åtte dybdeintervju med kvinner og 
menn fra 40 år og oppover i Oslo juni 2006. I august 2006 ble det gjennomført 11 
dybdeintervju på Kongsvinger med kvinner og menn under 60 år som hadde grunn-
skole som høyeste fullførte utdanning. Vedlegg 4 gir en oversikt over hvilke 
spørsmål som ble testet gjennom kognitiv kartlegging og dybdeintervjuer, funn 
som ble gjort og tiltak som ble iverksatt. 
 
Testprogrammets andre fase bestod av to pilotundersøkelser som bidro til å teste 
flyten i spørreskjema og avdekke feil og forbedringer i spørreskjemaprogrammet. I 
tillegg viste piloten at spørreskjemaets lengde var for omfattende og innebar en 
intervjutid på 55 minutter. Dette medførte betydelig kutt i spørreskjema slik at 
gjennomsnittlig intervjutid ble på 45 minutter, som i planleggingen av undersøkel-
sen var satt som maksimal lengde på telefonintervjuet. Spørreskjemaet benyttet 
mange 11-punkts svarskalaer som flere respondenter hadde vansker med å forholde 
seg til per telefon. I piloten bad intervjuerne respondenten tegne opp en linje med 
11 streker på for å lettere kunne visualisere svarskalaen. Dette fungerte bra og førte 
til at det ble trykket opp et svarkort med en svarskala på ene siden og et sett svaral-
ternativer til et lengre spørsmålsbatteri på den andre siden (vedlegg 5). Svarkortet 
ble sendt til respondenten sammen med informasjonsbrev og brosjyre (se under). 
 
I tillegg til et intervjuskjema (vedlegg 6) bestod LOGG-spørreskjemaet også av et 
postalt selvutfyllingsskjema (vedlegg 7). NorLAG1-undersøkelsen inneholdt et 
postalt selvutfyllingsskjema, og dette ble videreført, med enkelte revideringer, for å 
unngå å innføre målefeil som kunne følge med å skifte fra selvadministrert til in-
tervjueradministrert datafangstmetode. 
 
I forbindelse med dybdeintervjuene ble testpersonene forelagt ulike versjoner av et 
informasjonsbrev om undersøkelsen. I brevene varierte plasseringen av uthevet 
skrift, rekkefølgen på setninger og avsnitt og overskriftene. Blant de viktigste fun-
nene var at aldersbestemte overskrifter fungerer for de eldre gruppene i utvalget 

                                                      
8 Spørreskjemaet finnes som vedlegg i Aina Holmøy: ”Undersøkelse om livsløp, aldring og genera-
sjon (LAG). Dokumentasjonsrapport”, Notater 2004/24, Statistisk sentralbyrå.. 
9 http://www.unece.org/pau/_docs/ggp/GGP_QuestW1Core.pdf 
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(”Livet etter 60 år” og ”Livet etter 80 år”), men ikke for den midtre aldersgruppen 
(”Livet etter 40 år”). Videre ble det påpekt at språket generelt var noe tungt og at 
avsnittene om konfidensialitet og kobling av registerdata ble dominerende og 
skygget litt for resten av innholdet i brevet. Disse innspillene ble brukt i utarbeidel-
sen av informasjonsbrev og brosjyre som ble sendt respondentene i forkant av un-
dersøkelsen. 

5. Datafangst 
Alle personene i utvalget fikk tilsendt et informasjonsbrev og en brosjyre med in-
formasjon om undersøkelsens formål, hvordan intervjuet skulle gjennomføres, 
hvilke opplysninger som ville bli koblet på fra administrative registre, og andre 
opplysninger som til sammen ville bidra til å kunne gi et informert samtykke til å 
delta i undersøkelsen. Innholdet i informasjonsbrevet og brosjyren var tilpasset ut 
fra respondentens alder og om man hadde vært med i forrige runde av NorLAG (se 
vedlegg 8-14). Personene som valgte å bli med i undersøkelsen deltok først i et 
telefonintervju og fikk deretter tilsendt et selvutfyllingsskjema i posten. Gjennom-
snittlig intervjutid var 43 minutter. 
 
SSBs sentrale og lokale intervjuere arbeidet med undersøkelsen. Alle deltok på et 
heldagskurs med grundig opplæring i formålet med LOGG, GGS og NorLAG, om 
hvordan undersøkelsen skulle gjennomføres, gjennomgang av spørreskjema, hånd-
tering av krevende eller sensitive enkeltspørsmål, samt kontaktstrategi og overtalel-
sesteknikk overfor respondentene. 
 
Tabell 1 gir en oversikt over nøkkeltall som antall intervju, antall frafall og svar-
prosent for telefonintervju og selvutfyllingsskjema, fordelt på LOGG-utvalget, 
NorLAG2-utvalget og NorLAG-panelet. Sistnevnte består av personer som ble 
trukket ut til NorLAG1, uavhengig av om de den gang deltok eller ikke. Svarpro-
senten er 60 prosent for alle utvalgene, mens NorLAG-panelet var mer tilbøyelige 
til å fylle ut og returnere det postale spørreskjemaet. 
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Tabell 1. Nøkkeltall for LOGG og NorLAG-panelet 

Nøkkeltall LOGG 
(18-79 år) 

NorLAG2 
(18-84 år) 

NorLAG-panel
 (45-84 år)

 Antall 
 (Prosent) 

Antall 
(Prosent) 

Antall 
(Prosent)

Telefonintervju  

Personer trukket ut for intervju ................................... 25 309 15 903 7 861
  (100,0) (100,0) (100,0)
   
Avgang (døde, bosatt i utlandet/på institusjon) ........... 479 427 278
 (1,9) (2,7) (3,5)
   
Bruttoutvalg   24 830 15 476 7 583
  (100,0) (100,0) (100,0)
   
Frafall .................................................................... 9 938 6 354 3 066
  (40,0) (41,1) (40,4)
   
Nettoutvalg ............................................................. 14 892 9 122 4 517
  (60,9) (58,9) (59,6)
   
Postalt tillegg   
Bruttoutvalg .............................................................. 14 892 9 122 4 517
  (100,0) (100,0) (100,0)
   
Frafall .................................................................... 4 098 2 585 1 031
  (27,5) (28,3) (22,8)
   
Nettoutvalg ............................................................. 10 794 6 537 3 486
 (72,5) (71,7) (77,2)
   
   
Innsamlingsmetode: Telefonintervju og  
selvadministrert postskjema 

  

Intervjutid: 43 min.   
Datafangstperiode: januar 2007 – september 2008      

5.1. Telefonintervjuet 
Intervjuene ble foretatt i perioden 8. januar 2007 til 15. september 2008. Utvalget 
ble sendt ut i 14 puljer. Tabell 2 viser fordelingen av utvalget på de 14 puljene, 
tidspunkt for oppstart, antall intervju og svarprosent.  
 
Svarprosenten for de ulike puljene varierer mye. Høyest var svarprosenten for ja-
nuarutvalget, mens novemberutvalget var lavest. Det er mer enn 10 prosentpoeng 
forskjell på svarprosenten for disse to puljene (henholdsvis 66 og 55 prosent). Det-
te skyldtes mest sannsynlig forhold knyttet til gjennomføringen av datainnsamling-
en, som administrasjon av datainnsamlingen og varierende kapasitet i intervjuer-
korpset.  
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Tabell 2. Fordeling av utvalget på de 14 opprinnelige utsendingspuljene 

Periode Utvalg Antall 
respondenter

Prosent 
av utvalg 

Antall 
telefonintervju 

Svar-
prosent1

Januar 2007 .............. 1 874 7,2 1 224 66,5
Februar 2007 ............. 1 874 7,2 1 158 63,6
Mars 2007 ................. 1 874 7,2 1 148 62,3
April 2007 .................. 1 873 7,2 1 140 61,8
Mai 2007 ................... 1 873 7,2 1 091 59,5
Juni 2007 .................. 1 873 7,2 1 145 62,3
Juli 2007 ................... 1 873 7,2 1 104 59,9
August 2007 .............. 1 873 7,2 1 077 58,7
September 2007 ........ 1 873 7,2 1 078 58,8
Oktober 2007 ............. 1 873 7,2 1 092 59,4
November 2007 ......... 1 873 7,2 1 013 55,1
Desember 2007 .........

LOGG (18-79 år)

1 874 7,2 1 162 63,0
2008  ........................ NorLAG under 40 år 2 830 10,9 1 460 52,6
September 2007 ........ NorLAG over 79 år 621 2,4 264 49,1
  
Til sammen ................ 25 931 100,0 15 156 59,7

1 Svarprosenten er justert for avgang for de ulike utsendingspuljene. 
 
Planen var å ferdigstille størstedelen av puljen før oppstart av neste. Datafangsten 
for de enkelte puljene var delt i fire faser: Ordinær innsamling, omfordeling, 1. 
oppfølging og 2. oppfølging. Om lag to av tre intervju ble gjennomført innenfor 
den ordinære innsamlingsperioden, før oppstart av neste pulje. Parallelt med opp-
start av den påfølgende puljen ble det også gjennomført intervju ved at noe av fra-
fallet ble omfordelt til andre intervjuere. Dette gjaldt både respondenter som inter-
vjuerne ikke hadde truffet og respondenter som av ulike årsaker var forhindret fra å 
svare. I denne fasen ble det ikke sendt nytt informasjonsmateriell til respondentene. 
I de to oppfølgingsrundene mottok imidlertid alle et nytt brev med tilpasset infor-
masjon. I brevet til dem det ikke hadde blitt oppnådd kontakt med, ble det etterlyst 
korrekt kontaktinformasjon (vedlegg 15), mens brevet som ble sendt dem som had-
de uttrykt at de ikke ønsket å delta, vektla motivasjon til deltakelse (vedlegg 16). 
Figur 1 gir en oversikt over fremdriften for datainnsamlingen ved å vise hvor stor 
andel av intervjuene som var gjennomført ved en gitt dag i datafangstperioden. Vi 
ser at omkring 90 prosent av intervjuene ble gjennomført i løpet av 2007. Dette 
samsvarer med datafangstplanen i tabell 2, hvor 90 prosent av utvalget skulle kon-
taktes i løpet av 2007. De resterende 10 prosentene av utvalget var tilleggsutvalget 
NorLAG 18-39 år. Intervjuene som ble gjennomført i 2008 var således knyttet til 
denne gruppen, samt oppfølging av LOGG-utvalget. 

Figur 1. Andel intervju etter dager i felt
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5.2. Postskjema 
Etter telefonintervjuet mottok alle respondentene et selvutfyllingsskjema. Skjemaet 
var tilpasset optisk lesing og inneholdt stort sett avkryssingsbokser. Det var plan-
lagt månedlig utsending av de postale skjemaene, men den faktiske utsendingen 
fulgte ikke den oppsatte planen. Dette gjelder spesielt andre halvår 2007. Fra mid-
ten av mars 2008 ble utsendingsplanen endret til ukentlig utseninger. I tillegg til 
hovedutsendingene kort tid etter gjennomføringen av telefonintervjuet, ble det 
sendt ut påminnelse til alle som ikke hadde returnert utfylt skjema innen en viss tid 
etter første utsending. Det ble foretatt ytterligere to purringer. Hovedutsendingene 
bestod av skjema påført løpenummer, et følgebrev (se vedlegg 17) og en frankert 
returkonvolutt. De ulike oppfølgingsrundene hadde samme innhold. Purrebrevet er 
gjengitt i vedlegg 18. I alt ble det sendt ut drøyt 23 000 skjema i form av de ulike 
utsendingstypene. 
 
Totalt fikk vi tilbake 10 960 skjema som var fullstendig utfylt, noe som tilsvarer  
73 prosent av gjennomførte telefonintervju. Tabell 3 viser svarprosenten på det 
postale skjemaet fordelt på de ulike fasene av datafangsten; ordinær, purring 1 og 
purring 2, samt hvor stor andel av de postale svarene som ble samlet inn i de ulike 
fasene. 62 prosent av de som hadde latt seg intervjuet fylte ut og returnerte spørre-
skjemaet før purring. Av de som ble purret en og to ganger svarte henholdsvis  
22 og 14 prosent. De to purringene utgjorde til sammen 14 prosent av alle de retur-
nerte selvutfyllingsskjemaene.  

Tabell 3. Svar og svarprosent for postalt skjema, fordelt på utsending og purringer.  
Antall og prosent 

 
Bruttoutvalg 

postalt skjema
Svar postalt 

skjema
Svarprosent 

for utsending 
Svarprosent

samlet 
Samlet ........................ 15 116 10 961 72,5 100,0
Ordinær utsending  ...... 15 116 9 436 62,4 86,1
1. purring ..................... 4 648 1 003 21,6 9,2
2. purring  .................... 3 831 522 13,6 4,8

6. Frafall 
Av de 25 931 personene i alderen 18-84 år som ble trukket ut til å delta i LOGG og 
NorLAG2, var 562 personer enten døde eller flyttet til utlandet siden trekketids-
punktet desember 2006. Disse er ikke i målgruppen for undersøkelsen og er følge-
lig avganger. Bruttoutvalget i undersøkelsen var dermed på 25 368 personer, hvor-
av 15 156 personer (59,7 prosent) ble intervjuet, mens det var 10 212 personer 
(40,3 prosent) som vi ikke lyktes å komme i kontakt med eller som ikke ville være 
med eller var forhindret fra å delta på grunn av sykdom eller språkproblemer.  

6.1. Frafall i LOGG 
Tabell 4 gir en oversikt over hvordan svarprosenten og de ulike frafallsårsakene 
fordeler seg på kjennetegn som kjønn, alder, bosted og utdanningsnivå for LOGG-
utvalget. Personer som deltok i telefonintervjuet mottok et selvutfyllingsskjema i 
posten. Tabell 5 viser andelen av disse som fylte ut og returnerte dette skjemaet 
fordelt på de samme kjennetegnene som i tabell 4. 
 
Tabell 4 viser at 60 prosent av LOGG-utvalget lot seg intervjue i undersøkelsen. 27 
prosent ønsket ikke å delta, mens 4,2 prosent var forhindret fra å delta, og vi klarte 
ikke komme i kontakt med 8,8 prosent av utvalget. Svarprosenten blant menn er 
1,1 prosentpoeng lavere enn for kvinner, men dette skyldes hovedsakelig at menn 
var noe vanskeligere å få tak i enn kvinner. Ser vi på alder, er svarprosenten lavest 
blant de yngste (18-39 år) og de eldste (70-79 år) respondentene. For respondente-
ne i de yngste aldersgruppene skyldes dette primært at det var vanskeligere å 
komme i kontakt med dem enn med andre respondenter. De eldste respondentene 
var på sin side mer forhindret fra å delta i undersøkelsen enn det som var tilfellet 
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for andre respondenter. Det ser ut til å være en negativ sammenheng mellom alder 
og tilgjengelighet; jo yngre respondenten er, jo vanskeligere er det å komme i kon-
takt med ham eller henne. En mindre grad av tilgjengelighet, og ikke uttrykt nega-
tiv holdning til undersøkelsen, ser ut til å være hovedårsaken til at svarprosenten 
for gruppen 18-39 år var betraktelig lavere enn for gruppen 40-69 år. Aldersgrup-
pen 70-79 år var imidlertid den gruppen som i størst grad ikke ønsket å delta i un-
dersøkelsen og samtidig de som i størst grad var forhindret fra å delta. Frafalls-
mønsteret bekreftes langt på vei når vi krysser alder med kjønn. Imidlertid viser det 
seg at menn i alderen 18-59 år var mindre villige til å delta enn kvinner i samme 
aldersgruppe, mens i alderen 60-79 år var menn mer positive til å delta i undersø-
kelsen enn kvinner. Svarprosenten er noenlunde jevnt fordelt på landsdel, med 
unntak av Agder og Rogaland og Nord-Norge. Førstnevnte tilfelle skyldtes hoved-
sakelig en negativ holdning til å delta i undersøkelsen, mens det i sistnevnte tilfelle 
skyldtes at det var spesielt vanskelig å komme i kontakt med respondentene. Der-
som vi ser på utdanningsnivå viser det seg at hele 72,9 prosent av respondentene 
med universitets- og høyskoleutdanning deltok i undersøkelsen, mens under halv-
parten av dem med grunnskoleutdanning deltok. Respondenter med lav utdanning 
ser ut til i mindre grad å ville delta i undersøkelsen og være mindre tilgjengelige 
enn personer med høy utdanning. Det er lavest svarprosent blant respondenter i 
kategorien ”Uoppgitt eller ingen utdanning”. 
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Tabell 4. Svarprosent og frafallsårsaker for LOGG 18-79 år. Prosent av bruttoutvalg 

  
Intervju

Ønsker ikke
å delta Forhindret

Ikke kommet i 
kontakt med

Antall 
personer

I alt ........................ . 60,0 27,0 4,2 8,8 24 830
 

Kjønn 

Mann ...................... 59,4 27,2 4,0 9,4 12 364

Kvinne ..................... 60,5 26,9 4,4 8,2 12 466

 

Alder 

18 – 29 år ................ 55,1 26,9 2,8 15,2 4 998

30 – 39 år ................ 59,8 25,9 3,4 11,0 5 276

40 – 49 år ................ 63,0 25,3 3,4 8,4 4 512

50 – 59 år ................ 62,5 27,9 3,1 6,5 4 326

60 – 69 år ................ 64,1 28,3 4,2 3,4 3 413

70 – 79 år ................ 54,1 29,7 12,9 3,3 2 305

  

Alder, menn 
18 – 29 år ................ 54,4 28,2 2,4 15,1 2 558

30 – 39 år ................ 57,5 27,4 3,2 11,9 2 674

40 – 49 år ................ 60,1 26,4 3,5 10,0 2 232

50 – 59 år ................ 61,3 28,3 3,2 7,2 2 198

60 – 69 år ................ 67,7 25,4 3,9 3,1 1 660

70 – 79 år ................ 58,0 26,2 13,2 2,7 1 042

 

Alder, kvinner 
18 – 29 år ................ 55,9 25,5 3,3 15,3 2 440

30 – 39 år ................ 62,1 24,3 3,7 10,0 2 602

40 – 49 år ................ 65,8 24,2 3,3 6,8 2 280

50 – 59 år ................ 63,7 27,6 2,9 5,8 2 128

60 – 69 år ................ 60,8 31,1 4,5 3,7 1 753

70 – 79 år ................ 51,0 32,5 12,8 3,7 1 263

 

Landsdel 
Oslo og Akershus ..... 61,9 23,0 6,0 9,1 6 164

Hedmark og Oppland 61,1 26,8 3,0 9,2 1 495

Sør-østlandet ........... 60,3 28,1 2,9 8,8 3 241

Agder og Rogaland .. 56,3 31,3 4,1 8,3 4 435

Vestlandet ............... 62,0 27,1 3,7 7,3 3 213

Trøndelag ................ 60,5 27,9 3,3 8,4 3 446

Nord-Norge .............. 57,7 26,9 4,4 11,0 2 836

 

Utdanning 
Grunnskolenivå ........ 47,2 34,6 6,6 11,6 6 379
Videregående  
skolenivå ................. 60,0 28,5 3,0 8,5 10 429
Universitets – og 
høyskolenivå ............ 72,9 19,1 1,5 6,5 7 456
Uoppgitt eller ingen 
utdanning ................ 33,6 17,7 34,6 14,1 566
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Tabell 5. Svar og frafall for postalt skjema, LOGG 18-79 år. Prosent av bruttoutvalg 
  Svar Frafall Antall personer

I alt ................................................... 72,5 27,5 14 892
  
Kjønn  
Mann ................................................ 67,3 32,7 7 345
Kvinne ............................................... 77,6 22,5 7 547
  
Alder  
18 – 29 år .......................................... 60,7 39,3 2 756
30 – 39 år .......................................... 68,2 31,8 3 153
40 – 49 år .......................................... 74,5 25,5 2 842
50 – 59 år .......................................... 78,0 22,0 2 704
60 – 69 år .......................................... 81,9 18,1 2 189
70 – 79 år .......................................... 76,4 23,6 1 248
  
Alder, menn  
18 – 29 år .......................................... 49,4 50,6 1 391
30 – 39 år .......................................... 61,5 38,5 1 537
40 – 49 år .......................................... 68,5 31,5 1 342
50 – 59 år .......................................... 74,3 25,7 1 348
60 – 69 år .......................................... 81,3 18,7 1 123
70 – 79 år .......................................... 78,8 21,2 604
  
Alder, kvinner  
18 – 29 år .......................................... 72,2 27,8 1 365
30 – 39 år .......................................... 74,5 25,5 1 616
40 – 49 år .......................................... 79,9 20,1 1 500
50 – 59 år .......................................... 81,7 18,3 1 356
60 – 69 år .......................................... 82,5 17,5 1 066
70 – 79 år .......................................... 74,1 25,9 644
  
Landsdel  
Oslo og Akershus ............................... 72,8 27,2 3 818
Hedmark og Oppland .......................... 74,8 25,2 913
Sør-østlandet ..................................... 72,9 27,1 1 954
Agder og Rogaland ............................ 72,3 27,7 2 495
Vestlandet ......................................... 72,2 27,8 1 992
Trøndelag .......................................... 72,8 27,2 2 083
Nord-Norge ........................................ 70,1 29,9 1 637
  
Utdanning  
Grunnskolenivå .................................. 61,7 38,3 3 008
Videregående skole-nivå ..................... 73,0 27,0 6 256
Universitets – og høyskolenivå ............ 78,6 21,4 5 438
Uoppgitt eller ingen utdanning ............. 52,6 47,4 190

 
Tabell 5 viser at kvinner i større grad enn menn var tilbøyelige til å fylle ut og re-
turnere det postale skjemaet. Den postale svarprosenten var på 77,6 prosent blant 
kvinner og 67,3 prosent blant menn, en forskjell på 10,3 prosentpoeng. Dersom vi 
ser på kjønn og alder, ser vi at svarprosenten for kvinner holder seg stabilt høyt på 
over 70 prosent, helt opptil 82,5 prosent svar i alderen 60-69 år. For menn spriker 
svarvilligheten fra 49,4 prosent (18-29 år) til 81,3 prosent (60-69 år), en differanse 
på hele 31,9 prosentpoeng. Respondenter i alderen 70-79 år er den eneste alders-
gruppen hvor svarprosenten er høyere blant menn enn blant kvinner. Svarprosenten 
varierer i liten grad med respondentens bosted. Svarprosenten er noe lavere blant 
respondenter i Nord-Norge og noe høyere blant respondenter i Hedmark og Opp-
land. Svarprosent ut fra respondentens høyeste fullførte utdanning viser tilsvarende 
mønster som for telefonintervjuet; jo høyere utdanning, jo større villighet til å delta 
i undersøkelsen. 

6.2. Frafall i NorLAG2 
Svarprosenten i telefondelen av NorLAG2 var på 58,9 prosent. 26,8 prosent av 
respondentene ønsket ikke å delta, 5,2 prosent var forhindret fra å delta, mens det 
ikke lyktes oss å komme i kontakt med 9 prosent av utvalget. Tabell 6 gir en over-
sikt over svarprosent og frafallsårsaker for NorLAG2, fordelt på kjennetegn som 
kjønn, alder, bosted og utdanning. Svarprosenten blant kvinner (59,1) og menn 
(58,8) er omtrent den samme. Det er imidlertid ulike årsaker til frafall; det var 
vanskeligere å komme i kontakt med menn enn kvinner, mens flere kvinner var 
forhindret fra å delta. Ser vi på alder, er svarprosenten lavest blant de yngste  
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(18-29 år) og de eldste (70-84 år) respondentene. Under halvparten av responden-
tene i alderen 80-84 år deltok i undersøkelsen. Denne aldersgruppen var i størst 
grad forhindret fra å delta og hadde den høyeste andelen av personer som ikke øns-
ket å delta i undersøkelsen. Frafallsmønsteret bekreftes langt på vei når vi krysser 
alder med kjønn. Imidlertid viser det seg at menn i alderen 18-49 år var mindre 
villige til å delta enn kvinner i samme aldersgruppe, mens i alderen 60-84 år var 
menn mer positive til å delta i undersøkelsen enn kvinner. Svarprosenten varierer 
en del ut fra respondentens bosted.  
 
Deltakelsen er lavest i Agder med 54,3 prosent svar og høyest i Akershus med 63,8 
prosent, en differanse på 9,5 prosentpoeng. Respondenter i Oslo var i mindre grad 
negative til å delta i undersøkelsen, men også mest forhindret fra å delta. Det var 
vanskeligst å komme i kontakt med respondenter i Troms. 72,3 prosent av respon-
dentene med universitets- og høyskoleutdanning deltok i undersøkelsen, mens un-
der halvparten av dem med grunnskoleutdanning deltok (45,8 prosent svar). Det er 
lavest svarprosent blant respondenter i kategorien ”Uoppgitt eller ingen utdan-
ning”, men hver tredje i denne gruppen var forhindret fra å delta i undersøkelsen. 
 
Tabell 7 viser at kvinner i større grad enn menn var tilbøyelige til å fylle ut og re-
turnere det postale skjemaet. Den postale svarprosenten var på 76,9 prosent blant 
kvinner og 66,2 prosent blant menn, en forskjell på 10,7 prosentpoeng. Dersom vi 
ser på kjønn og alder, ser vi at svarprosenten for kvinner holder seg stabilt høyt på 
over 70 prosent, helt opptil 82,5 prosent svar i alderen 60-69 år. Unntaket er kvin-
ner i alderen 80-84 år, hvor svarprosenten er på 54,9 prosent. Blant menn var svar-
prosenten lavest i aldersgruppen 18-29 år (47,0 prosent svar) og høyest blant de i 
alderen 60-69 år (79,7 prosent svar). Svarprosent var lavere blant menn enn blant 
kvinner i alderen 18-69 år, mens fra 70 år og oppover var svarprosenten høyere 
blant menn enn blant kvinner. Svarprosenten varierer relativt lite med responden-
tens bosted, dog med noe lavere svarprosent blant respondenter i Nord-Norge og 
noe høyere blant respondenter i Akershus. Svarprosent ut fra respondentens høyes-
te fullførte utdanning viser tilsvarende mønster som for telefonintervjuet; jo høyere 
utdanning, jo større villighet til å delta i undersøkelsen. 
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Tabell 6. Svarprosent og frafallsårsaker for NorLAG2 18-84 år. Prosent av bruttoutvalg 
  

Intervju
Ønsker ikke

å delta
For-

hindret
Ikke kommet i

kontakt med
Antall 

personer

I alt ...................................... 58,9 26,8 5,2 9,0 15 476
 

Kjønn 

Mann ................................... 58,8 26,6 4,7 9,9 7 601
Kvinne .................................. 59,1 27,1 5,7 8,2  7 875
 

Alder 
18 – 29 år ............................. 54,9 27,1 3,1 14,9 3 109
30 – 39 år ............................. 59,4 25,6 3,9 11,0 3 188
40 – 49 år ............................. 61,3 25,0 4,2 9,5 2 508
50 – 59 år ............................. 62,1 27,2 3,8 6,9 2 482
60 – 69 år ............................. 63,7 27,5 4,9 4,0 2 119
70 – 79 år ............................. 54,1 28,5 13,4 4,0 1 532
80 – 84 år ............................. 49,1 32,0 13,6 5,4 538
 

Alder, menn 
18 – 29 år ............................. 53,5 28,2 2,5 15,8 1 583
30 – 39 år ............................. 56,4 27,6 3,5 12,6 1 626
40 – 49 år ............................. 59,4 25,6 4,1 10,9 1 241
50 – 59 år ............................. 61,5 27,2 3,8 7,5 1 248
60 – 69 år ............................. 67,5 24,3 4,7 3,5 1 012
70 – 79 år ............................. 57,9 25,3 13,1 3,8 681
80 – 84 år ............................. 58,1 23,8 12,9 5,2 210
 

Alder, kvinner 
18 – 29 år ............................. 56,4 25,8 3,8 14,0 1 526
30 – 39 år ............................. 62,6 23,6 4,4 9,4 1 562
40 – 49 år ............................. 63,1 24,5 4,3 8,1 1 267
50 – 59 år ............................. 62,6 27,2 3,9 6,3 1 234
60 – 69 år ............................. 60,2 30,4 5,1 4,4 1 107

70 – 79 år ............................. 51,1 31,1 13,6 4,1 851

80 – 84 år ............................. 43,3 37,2 14,0 5,5 328

 

Landsdel 
Oslo ..................................... 61,2 22,3 6,9 9,7 4 992

Akershus .............................. 63,8 25,7 3,9 6,6 1 383

Agder ................................... 54,3 32,9 4,6 8,2 3 010

Nord-Trøndelag ..................... 59,1 29,0 4,0 8,0 2 925

Troms .................................. 57,2 27,1 4,8 10,9 2 902

Annen landsdel1 .................... 62,1 23,1 4,2 10,6 264

 

Utdanning 
Grunnskolenivå ..................... 45,8 34,6 8,0 11,6 4 044

Videregående skole-nivå ........ 59,2 28,2 3,8 8,8 6 357

Universitets – og høyskolenivå 72,3 19,1 2,0 6,6 4 673
Uoppgitt eller ingen utdanning 32,8 17,2 35,1 14,9 402
1 Dette er respondenter som deltok i NorLAG1 og som har flyttet til en del av landet som ikke er en del av de  

30 kommunene og bydelene i NorLAG. 
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Tabell 7. Svar og frafall for postalt skjema, NorLAG2 18-84 år. Prosent av bruttoutvalg 

  Svar Frafall Antall personer

I alt ................................................... 71,7 28,3 9 122
  
Kjønn  
Mann ................................................ 66,2 33,8 4 468
Kvinne ............................................... 76,9 23,1 4 654
  
Alder  
18 – 29 år .......................................... 59,8 40,2 1 708
30 – 39 år .......................................... 67,8 32,2 1 895
40 – 49 år .......................................... 73,5 26,5 1 537
50 – 59 år .......................................... 79,2 20,8 1 540
60 – 69 år .......................................... 80,3 19,7 1 349
70 – 79 år .......................................... 77,6 22,4 829
80 – 84 år .......................................... 59,5 40,5 264
  
Alder, menn  
18 – 29 år .......................................... 47,0 53,0 847
30 – 39 år .......................................... 61,2 38,8 917
40 – 49 år .......................................... 65,4 34,6 737
50 – 59 år .......................................... 75,5 24,5 768
60 – 69 år .......................................... 79,7 20,3 683
70 – 79 år .......................................... 79,4 20,6 394
80 – 84 år .......................................... 64,8 35,2 122
  
Alder, kvinner  
18 – 29 år .......................................... 72,4 27,6 861
30 – 39 år .......................................... 74,0 26,0 978
40 – 49 år .......................................... 80,9 19,1 800
50 – 59 år .......................................... 82,8 17,2 772
60 – 69 år .......................................... 80,9 19,1 666
70 – 79 år .......................................... 75,9 24,1 435
80 – 84 år .......................................... 54,9 45,1 142
  
Landsdel  
Oslo .................................................. 72,4 27,6 3 935
Akershus ........................................... 74,0 26,0 882
Agder ................................................ 71,0 29,0 1 635
Nord-Trøndelag .................................. 72,4 27,6 1 728
Troms ............................................... 69,8 30,2 1 660
Annen landsdel .................................. 72,0 28,0 164
  
Utdanning  
Grunnskolenivå .................................. 59,3 40,7 1 852
Videregående skole-nivå ..................... 72,5 27,5 3 760
Universitets – og høyskolenivå ............ 78,2 21,8 3 378
Uoppgitt eller ingen utdanning ............. 55,6 45,4 132

6.3. Frafall i NorLAG-panelet 
Tabell 8 viser hvordan svarprosent og frafallsårsaker fordeler seg på ulike egen-
skaper i NorLAG-panelet. I NorLAG-panelet var svarprosenten blant menn 61,6 
prosent, hvilket er 3,8 prosentpoeng høyere enn svarprosenten for kvinner. Dette 
skyldtes primært at kvinnene var mer negative til å delta i undersøkelsen. Bildet 
utdypes i krysstabellene for kjønn og alder: Svarvilligheten blant kvinner i alderen 
45-59 år var litt høyere enn blant menn i samme alder. Fra 60 år og oppover er 
derimot menn mer svarvillige enn kvinner. I aldersgruppen 60-69 år er forskjellen i 
svarprosent på 3,8 prosentpoeng. Forskjellen er omtrent uendret for aldersgruppen 
70-79 år (3,2 prosentpoeng), mens for de aller eldste (80-84 år) er forskjellen i 
svarprosent på hele 14,8 prosentpoeng. Disse forskjellene skyldes hovedsakelig at 
kvinner var langt større grad ikke ønsket å delta i undersøkelsen.  
 
Dersom vi ser på svarprosent og frafallsårsaker i de ulike aldersgruppene uavheng-
ig av kjønn, viser det seg at svarprosenten ligger noenlunde jevnt i overkant av 60 
prosent svar for respondenter i alderen 45-69 år, mens svarprosenten så går ned til 
54,2 prosent for 70-åringene, mens under halvparten av 80-åringene ble med i un-
dersøkelsen. Hver fjerde respondent i 40 årene ønsket ikke å være med i undersø-
kelsen, og denne holdningen tiltar svakt med alderen, dog mer markert for respon-
denter i 80-årene. På den annen side var de yngste respondentene også de som det 
var vanskeligst å komme i kontakt med, mens det var lettere å komme i kontakt 
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med eldre respondenter. De eldste respondentene var i størst grad for hindret fra å 
delta, sammenlignet med andre aldersgrupper. 
 
Svarprosenten var høyest i Akershus med 65,8 prosent svar og lavest i Agder med 
56,1 prosent svar; en forskjell på 10,7 prosentpoeng. Årsaken ligger primært i at 
hver tredje respondent i Agder ikke ønsket å delta i undersøkelsen. Til sammenlig-
ning gjaldt denne frafallsårsaken under hver fjerde respondent i Oslo. Derimot var 
det i hovedstaden flere respondenter forhindret fra å delta på grunn av sykdom og 
språkproblemer. Respondentene i Troms var vanskeligst å komme i kontakt med. 
 
Tre av fire respondenter med høyere utdanning ble med i undersøkelsen. Disse 
respondentene var minst negative til å delta i undersøkelsen, minst forhindret fra å 
delta og mest tilgjengelige. Med lavere utdanning ser respondentene også ut til å bli 
mer uttalt negative til å delta i undersøkelsen, i større grad forhindret fra å delta og 
mindre tilgjengelige. Lavest svarprosent er det blant personer med uoppgitt eller 
ingen utdanning, men dette skyldes primært at respondentene er forhindret fra å 
delta og vanskeligheter med å komme i kontakt med dem. 
 
Den mest svarvillige gruppen i NorLAG-panelet var respondenter som også hadde 
blitt intervjuet i første runde av NorLAG. Hele 76,4 prosent av disse lot seg inter-
vjue, mens 15,7 prosent ikke ønsket å delta. Over halvparten av de som ikke ønsket 
å delta i NorLAG1 ønsket heller ikke å delta i NorLAG2. På den annen side valgte 
31,4 prosent av de som ikke ville delta i NorLAG1 likevel å delta i NorLAG2. 
Blant personer som var forhindret fra å delta i NorLAG1 var hver fjerde også for-
hindret fra å delta i NorLAG2. En annen fjerdedel av denne gruppen ønsket ikke å 
delta i NorLAG2, mens 34,4 prosent lot seg intervjue. Vi kom i kontakt med nesten 
90 prosent av de vi ikke kom i kontakt med i NorLAG1. Nesten annenhver av disse 
ble med i NorLAG2.  
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Tabell 8. Svarprosent og frafallsårsaker for NorLAG-panel 45-84 år. Prosent av bruttoutvalg 
  

Intervju
Ønsker ikke 

å delta
For- 

hindret 
Ikke kommet 

i kontakt med
Antall 

personer
I alt .................................. 59,6 27,7 6,7 6,0 7 583
  
Kjønn  
Mann ................................ 61,6 25,9 6,3 6,2 3 555
Kvinne ............................... 57,8 29,3 7,1 5,8 4 028
  
Alder  
45 – 49 år .......................... 60,7 25,5 4,2 9,5 1 206
50 – 59 år .......................... 61,3 27,7 3,9 7,2 2 354
60 – 69 år .......................... 63,6 27,5 4,8 4,0 2 016
70 – 79 år .......................... 54,2 28,3 13,4 4,2 1 469
80 – 84 år .......................... 49,1 32,0 13,6 5,4 538
  
Alder, menn  
45 – 49 år .......................... 59,9 26,0 4,4 9,7 589
50 – 59 år .......................... 60,7 27,6 3,8 8,0 1 157
60 – 69 år .......................... 67,4 24,4 4,6 3,6 954
70 – 79 år .......................... 57,4 25,6 13,0 4,0 645
80 – 84 år .......................... 58,1 23,8 12,9 5,2 210
  
Alder, kvinner  
45 – 49 år .......................... 61,4 25,1 4,1 9,4 617
50 – 59 år .......................... 61,8 27,8 3,9 6,4 1 197
60 – 69 år .......................... 60,3 30,3 5,0 4,4 1 062
70 – 79 år .......................... 51,7 30,3 13,7 4,3 824
80 – 84 år .......................... 43,3 37,2 14,0 5,5 328
  
Landsdel  
Oslo .................................. 60,3 24,4 8,4 6,9 2 341
Akershus ........................... 65,8 26,0 4,6 3,6 719
Agder ................................ 56,1 33,7 5,9 4,3 1 459
Nord-Trøndelag .................. 60,8 28,9 5,4 4,9 1 465
Troms ............................... 57,3 27,0 7,3 8,3 1 439
Annen landsdel .................. 61,3 25,6 5,6 7,5 160
  
Utdanning  
Grunnskolenivå .................. 45,2 36,3 10,7 7,8 2 202
Videregående skole-nivå ..... 61,3 27,7 5,6 5,4 3 322
Universitets – og høyskole-
nivå ................................... 74,3 18,3 3,0 4,4 1 961
Uoppgitt eller ingen utdan-
ning .................................. 28,6 24,5 29,6 17,4 98
  
Status NorLAG1  
Intervju .............................. 76,4 15,7 4,0 3,9 4 554
Ønsket ikke å delta ............. 31,4 53,1 8,3 7,2 2 130
Forhindret .......................... 34,4 26,9 26,7 11,9 360
Ingen kontakt ..................... 47,1 29,6 7,6 15,7 459
Mangler data ...................... 37,5 27,5 22,5 12,5 80
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Tabell 9. Svar og frafall for postalt skjema, NorLAG-panel 45-84 år. Prosent av bruttoutvalg 

  Svar Frafall Antall personer
I alt ................................................... 77,2 22,8 4 517
  
Kjønn  
Mann ................................................ 74,9 25,1 2 190
Kvinne ............................................... 79,3 20,7 2 327
  
Alder  
45 – 49 år .......................................... 73,8 26,2 732
50 – 59 år .......................................... 79,3 20,7 1 442
60 – 69 år .......................................... 80,2 19,8 1 283
70 – 79 år .......................................... 77,5 22,5 796
80 – 84 år .......................................... 59,5 40,5 264
  
Alder, menn  
45 – 49 år .......................................... 64,6 35,4 353
50 – 59 år .......................................... 75,4 24,6 702
60 – 69 år .......................................... 79,6 20,4 643
70 – 79 år .......................................... 78,9 21,1 370
80 – 84 år .......................................... 64,8 35,2 122
  
Alder, kvinner  
45 – 49 år .......................................... 82,3 17,7 379
50 – 59 år .......................................... 83,0 17,0 740
60 – 69 år .......................................... 80,8 19,2 640
70 – 79 år .......................................... 76,3 23,7 426
80 – 84 år .......................................... 54,9 45,1 142
  
Landsdel  
Oslo .................................................. 77,1 22,9 1 412
Akershus ........................................... 78,2 21,8 473
Agder ................................................ 77,5 22,5 818
Nord-Trøndelag .................................. 77,7 22,3 891
Troms ............................................... 75,8 24,2 825
Annen landsdel .................................. 77,6 22,4 98
  
Utdanning  
Grunnskolenivå .................................. 66,5 33,5 996
Videregående skole-nivå ..................... 78,0 22,0 2 036
Universitets – og høyskolenivå ............ 83,5 16,5 1 457
Uoppgitt eller ingen utdanning ............. 67,9 32,1 28
  
Status NorLAG1  
Intervju .............................................. 80,3 19,7 3 479
Ønsket ikke å delta ............................. 65,7 34,3 668
Forhindret .......................................... 66,1 33,9 124
Ingen kontakt ..................................... 70,4 29,6 216
Mangler data ...................................... 70,0 30,0 30

 
 
Tabell 9 viser at kvinner i større grad enn menn var tilbøyelige til å fylle ut og re-
turnere det postale skjemaet, men forskjellene her er mindre enn for LOGG og 
NorLAG2. Den postale svarprosenten var på 79,3 prosent blant kvinner og 74,9 
prosent blant menn, en forskjell på under fem prosentpoeng. Dersom vi ser på 
kjønn og alder, ser vi at svarprosenten for kvinner ligger på over 80 prosent i alde-
ren 45-69 år, mens den går ned til 76,3 prosent blant respondenter i 70-årene og er 
nede på 54,9 prosent blant kvinner i alderen 80-84 år. Blant menn var svarprosen-
ten noe mer kurvelineær; lavest svarprosent i alderen 45-49 år og 80-84 år og høy-
est i alderen 60-69 år. Svarprosent var lavere blant menn enn blant kvinner i alde-
ren 18-69 år, mens fra 70 år og oppover var svarprosenten høyere blant menn enn 
blant kvinner. Svarprosenten varierer relativt lite med respondentens bosted, dog 
med noe lavere svarprosent blant respondenter i Nord-Norge. Svarprosent ut fra 
respondentens høyeste fullførte utdanning viser tilsvarende mønster som for tele-
fonintervjuet. Respondentene som hadde deltatt i NorLAG1 var også mest tilbøye-
lige til å fylle ut og returnere det postale skjemaet. Svarprosenten var lavest blant 
for personer som i NorLAG1 enten hadde vært forhindret fra å delta eller ikke had-
de ønsket å delta. 
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7. Utvalgsskjevhet 

7.1. Skjevheter i LOGG 
Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes 
blant de som deltok i undersøkelsen (nettoutvalget) enn blant de som var trukket ut 
til delta undersøkelsen (bruttoutvalget). I en utvalgsundersøkelse kan skjevhet opp-
stå i utvalgstrekkingen og som følge av frafall i undersøkelsen. Vi har utvalgsfeil 
dersom fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes i bruttoutvalget enn i 
populasjonen som undersøkelsen omfatter. Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter 
i trekkingen, og en kan forvente at de personer som trekkes ut i hver befolknings-
gruppe ikke skiller seg systematisk fra de som ikke trekkes ut.  
 
Skjevhet som følge av frafall innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk represen-
tativt for målgruppen. Skjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nød-
vendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen 
side gir godt samsvar mellom fordelingene i nettoutvalget og bruttoutvalget for ett 
eller flere kjennemerker, heller ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre 
kjennemerker. Frafall er en egenskap ved praktisk talt alle utvalgsundersøkelser. 
Siden vi ikke får informasjon fra alle, vil det være en viss usikkerhet knyttet til å 
trekke slutninger fra utvalget til populasjonen være utfordret. De fleste undersøkel-
sesdesign vil derfor enten ha strategier for å redusere frafallet, justere i etterkant 
eller en kombinasjon av disse. I gjennomføringen av LOGG ble frafallet i telefon-
intervjuet og i den postale delen fulgt opp med henblikk på å redusere skjevheter i 
nettoutvalget.  
 
Tabell 10 viser fordelingen i LOGG 18-79 år for bruttoutvalget, nettoutvalget av 
telefonintervju (netto tlf), nettoutvalget av postale svar, og differanser mellom brut-
toutvalget og de to nettoutvalgene. For nettoutvalget av telefonintervju er det for 
det meste relativt små skjevheter i nettoutvalget. De yngste (18-29 år) og de eldste 
(70-79 år) er noe underrepresentert, mens gruppen 40-69 år er noe overrepresentert. 
Dersom vi krysser alder og kjønn, ser vi at det særlig er menn i alderen 18-29 år og 
60-69 år, samt kvinner i alderen 18-29 år og 70-79 år som er underrepresentert, 
mens kvinner i alderen 40-49 år er mest overrepresentert. På landsdelsnivå er det 
små skjevheter, dog verdt å merke seg at Agder og Rogaland er noe underrepresen-
tert og Oslo og Akershus er noe overrepresentert. De største skjevhetene er knyttet 
til utdanning. Personer med lav utdanning er betydelig underrepresentert i nettout-
valget, og andelen av denne gruppen er 5,5 prosentpoeng mindre i nettoutvalget 
enn i bruttoutvalget. Tilsvarende er personer med høy utdanning betydelig overre-
presentert og utgjør 6,5 prosentpoeng mer av nettoutvalget enn av bruttoutvalget. 
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Tabell 10. LOGG 18-79 år: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg, fordelt på kjønn, alder, lands- 
del og utdanningsnivå. I prosent 

  
Brutto-
utvalg

Netto-
utvalg 

telefon

Netto- 
utvalg 

post 

Differanse
netto telefon 

- brutto

Differanse 
netto 

post - brutto

Kjønn  

Mann .................................... 49,8 49,3 45,8 -0,5 -4,0
Kvinne ................................... 50,2 50,7 54,2 0,5 4,0
  
Alder  
18-29 år ................................ 20,1 18,5 15,5 -1,6 -4,6
30-39 år ................................ 21,3 21,2 19,9 -0,1 -1,4
40-49 år ................................ 18,2 19,1 19,6 0,9 1,4
50-59 år ................................ 17,4 18,2 19,5 0,8 2,1
60-69 år ................................ 13,8 14,7 16,6 0,9 2,8
70-79 år ................................ 9,3 8,4 8,8 -0,9 -0,5
  
Alder, menn  
18-29 år ................................ 20,7 18,9 13,9 -1,8 -6,8
30-39 år ................................ 21,6 20,9 19,1 -0,7 -2,5
40-49 år ................................ 18,1 18,3 18,6 0,2 0,5
50-59 år ................................ 17,8 18,4 20,3 0,6 2,5
60-69 år ................................ 13,4 15,3 18,5 -1,9 5,1
70-79 år ................................ 8,4 8,2 9,6 -0,2 1,2
  
Alder, kvinner  
18-29 år ................................ 19,6 18,1 16,8 -1,5 -2,8
30-39 år ................................ 20,9 21,4 20,6 0,5 -0,3
40-49 år ................................ 18,3 19,9 20,5 1,6 2,2
50-59 år ................................ 17,1 18,0 18,9 0,9 1,8
60-69 år ................................ 14,1 14,1 15,0 0 0,9
70-79 år ................................ 10,1 8,5 8,2 -1,6 -1,9
  
Landsdel  
Oslo og Akershus  .................. 24,8 25,6 25,8 0,8 1,0
Hedmark og Oppland .............. 6,0 6,1 6,3 0,1 0,3
Sør-Østlandet ........................ 13,1 13,1 13,2 0 0,1
Agder og Rogaland  ................ 17,9 16,8 16,7 -1,1 -1,2
Vestlandet ............................. 12,9 13,4 13,3 0,5 0,4
Trøndelag .............................. 13,9 14,0 14,1 0,1 0,2
Nord-Norge ............................ 11,4 11,0 10,6 -0,4 -0,8
  
Utdanning  
Grunnskolenivå ...................... 25,7 20,2 17,2 -5,5 -8,5
Videregående skolenivå .......... 42,0 42,0 42,3 0 0,3
Universitets- og høyskolenivå .. 30,0 36,5 39,6 6,5 9,6
Uoppgitt eller ingen fullført 
utdanning .............................. 2,3 1,3 0,9 -1,0 -1,4

 
Frafallet i den postale delen av undersøkelsen forsterker i flere tilfeller de skjevhe-
tene som ble introdusert gjennom telefonintervjuet. I nettoutvalget av postale svar 
er menn underrepresentert med fire prosentpoeng, mens kvinner er tilsvarende 
overrepresentert. Respondenter i alderen 18-39 år, og særlig menn i denne alders-
gruppen, blir sterkere underrepresentert, mens respondenter i alderen 40-69 år blir 
mer overrepresentert. I det postale nettoutvalget er imidlertid respondenter i alde-
ren 70-79 år mindre underrepresentert enn i nettoutvalget for telefonintervju. Sett 
ut fra respondentens bosted er skjevhetene omtrent de samme for nettoutvalget av 
telefonintervju som for nettoutvalget av postale svar. Skjevheter på bakgrunn av 
utdanningsnivå forsterkes imidlertid; i det postale nettoutvalget er personer med 
grunnskoleutdanning underrepresentert med 8,5 prosentpoeng sammenlignet med 
bruttoutvalget, mens personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overre-
presentert med 9,6 prosentpoeng. 

7.2. Skjevheter i NorLAG2 
Tabell 11 viser fordelingen i NorLAG2 for bruttoutvalget, nettoutvalget av telefon-
intervju (netto tlf), nettoutvalget av postale svar, og differanser mellom bruttout-
valget og de to nettoutvalgene. For nettoutvalget av telefonintervju er det for det 
meste relativt små skjevheter i nettoutvalget. De yngste (18-29 år) og de eldste  
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(70-84 år) er noe underrepresentert, mens gruppen 40-69 år er noe overrepresentert. 
Dersom vi krysser alder og kjønn, ser vi at det særlig er kvinner og menn i alderen 
18-29 år, samt kvinner i alderen 70-84 år som er underrepresentert, mens menn i 
alderen 60-69 år er mest overrepresentert. På landsdelsnivå er Agder noe underrep-
resentert og Oslo noe overrepresentert. Personer med lav utdanning er betydelig 
underrepresentert i nettoutvalget, og andelen av denne gruppen er 5,8 prosentpoeng 
mindre i nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Tilsvarende er personer med høy ut-
danning betydelig overrepresentert og utgjør 6,8 prosentpoeng mer av nettoutvalget 
enn av bruttoutvalget. 
 
Mange av de ovennevnte skjevhetene blir forsterket av frafallet i den postale delen 
av undersøkelsen. I nettoutvalget av postale svar er menn underrepresentert med 
3,9 prosentpoeng, mens kvinner er tilsvarende overrepresentert. Respondenter i 
alderen 18-39 år, og særlig menn i denne aldersgruppen, blir langt sterkere under-
representert. Andelen menn i alderen 18-29 år er 7,3 prosentpoeng lavere i det pos-
tale nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Respondenter i alderen 50-69 år blir mer 
overrepresentert, og særlig menn i 60-årene; de utgjør 5,1 prosentpoeng større an-
del i det postale nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Den postale delen av undersø-
kelsen påvirker i liten grad de små skjevhetene som ble introdusert av telefoninter-
vjuet. Skjevheter på bakgrunn av utdanningsnivå forsterkes også i dette utvalget; i 
det postale nettoutvalget er personer med grunnskoleutdanning underrepresentert 
med 9,3 prosentpoeng sammenlignet med bruttoutvalget, mens personer med uni-
versitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert med 10,2 prosentpoeng. 
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Tabell 11. NorLAG2 18-84 år: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg, fordelt på kjønn, alder, landsdel 
og utdanningsnivå. I prosent 

  Bruttoutvalg
Nettoutvalg

telefon
Nettoutvalg 

post 

Differanse
netto telefon 

- brutto

Differanse
netto post -

brutto

Kjønn  

Mann .................................... 49,1 49,0 45,2 -0,1 -3,9
Kvinne ................................... 50,9 51,0 54,8 0,1 3,9
  
Alder  
18-29 år ................................ 20,1 18,7 15,6 -1,4 -4,5
30-39 år ................................ 20,6 20,8 19,7 0,2 -0,9
40-49 år ................................ 16,2 16,9 17,3 0,7 1,1
50-59 år ................................ 16,0 16,9 18,6 0,9 2,6
60-69 år ................................ 13,7 14,8 16,6 1,1 2,9
70-79 år ................................ 9,9 9,1 9,8 -0,8 -0,1
80-84 år ................................ 3,5 2,9 2,4 -0,6 -1,1
  

Alder, menn  
18-29 år ................................ 20,8 19,0 13,5 -1,8 -7,3
30-39 år ................................ 21,4 20,5 19,0 -0,9 -2,4
40-49 år ................................ 16,3 16,5 16,3 0,2 0
50-59 år ................................ 16,4 17,2 19,6 0,8 3,2
60-69 år ................................ 13,3 15,3 18,4 2,0 5,1
70-79 år ................................ 9,0 8,8 10,6 -0,2 1,6
80-84 år ................................ 2,8 2,7 2,7 -0,1 -0,1
  

Alder, kvinner  
18-29 år ................................ 19,4 18,5 17,4 -0,9 -2,0
30-39 år ................................ 19,8 21,0 20,2 1,2 0,4
40-49 år ................................ 16,1 17,2 18,1 1,1 2,0
50-59 år ................................ 15,7 16,6 17,8 0,9 2,1
60-69 år ................................ 14,1 14,3 15,1 0,2 1,0
70-79 år ................................ 10,8 9,4 9,2 -1,4 -1,6
80-84 år ................................ 4,2 3,1 2,2 -1,1 -2,0
  

Landsdel  
Oslo ...................................... 32,3 33,5 33,6 1,2 1,3
Akershus ............................... 8,9 9,7 10,0 0,8 1,1
Agder .................................... 19,5 17,9 17,8 -1,6 -1,7
Nord-Trøndelag ...................... 18,9 18,9 19,1 0,0 0,2
Troms ................................... 18,8 18,2 17,7 -0,6 -1,1
Annen landsdel ...................... 1,7 1,8 1,8 0,1 0,1
  

Utdanning  
Grunnskolenivå ...................... 26,1 20,3 16,8 -5,8 -9,3
Videregående skolenivå .......... 41,1 41,2 41,7 0,1 0,6
Universitets- og høyskolenivå .. 30,2 37,0 40,4 6,8 10,2
Uoppgitt eller ingen fullført 
utdanning .............................. 2,6 1,5 1,1 -1,1 -1,5

7.3. Skjevheter i NorLAG-panelet 
Tabell 12 gir en oversikt over skjevheter i NorLAG-panelet fordelt på kjennemer-
kene kjønn, alder, landsdel og utdanning. Mens menn er underrepresentert i 
LOGG- og NorLAG2-utvalgene, er de overrepresentert med 1,6 prosentpoeng i 
nettoutvalget av telefonintervju i NorLAG-panelet. Årsaken kan være at NorLAG-
panelet har en nedre aldersgrense på 45 år, og i LOGG- og NorLAG2-utvalgene er 
det særlig menn under 40 år som er underrepresentert. Samtidig er kvinner fra 70 år 
og oppover underrepresentert i alle tre delutvalgene. Skjevhetene på landsdelsnivå 
er relativt små også i NorLAG-panelet, dog med Agder litt underrepresentert og 
Akershus litt overrepresentert. Også i NorLAG-panelet er det på utdanningsvaria-
belen at skjevheten slår ut. Personer med grunnskoleutdanning er underrepresentert 
og andelen av denne gruppen er 6,9 prosentpoeng mindre i nettoutvalget enn i brut-
toutvalget. Samtidig er personer med universitets- og høyskoleutdanning tilsvaren-
de overrepresentert; andelen personer med høyere utdanning er 6,4 prosentpoeng 
høyere i nettoutvalget enn i bruttoutvalget. 
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Etter den postale delen av undersøkelsen endres bildet noe. Det er omtrent ingen 
skjevhet knyttet til kjønn i det postale nettoutvalget. Aldersgruppene 50-59 år og 
60-69 år blir mer overrepresentert, mens 80-84 år blir mer underrepresentert. Menn 
i 60-årene er mest overrepresentert (4,4 prosentpoeng) og kvinner i 80-årene mest 
underrepresentert (3,9 prosentpoeng). Skjevhetene knyttet til respondentens bosted 
er omtrent de samme i nettoutvalget av postale svar som i nettoutvalget av telefon-
intervju. Skjevhetene knyttet til utdanning forsterkes imidlertid; personer med 
grunnskoleutdanning er underrepresentert med ti prosentpoeng sammenlignet med 
bruttoutvalget, mens personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overre-
presentert med 9 prosentpoeng.  
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Tabell 12. NorLAG-panel 45-84 år: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg, fordelt på kjønn, alder, 
landsdel og utdanningsnivå. I prosent 

  
Bruttout-

valg
Nettoutvalg

telefon
Nettoutvalg 

post 

Differanse 
Netto telefon – 

brutto 

Differanse
netto post –

brutto

Kjønn   
Mann ................................... 46,9 48,5 47,0 1,6 0,1
Kvinne .................................. 53,1 51,5 53,0 -1,6 -0,1
   

Alder   
45-49 år ............................... 15,9 16,2 15,5 0,3 -0,4
50-59 år ............................... 31,0 31,9 32,8 0,9 1,8
60-69 år ............................... 26,6 28,4 29,5 1,8 2,9
70-79 år ............................... 19,4 17,6 17,7 -1,8 -1,7
80-84 år ............................... 7,1 5,8 4,5 -1,3 -2,6
   

Alder, menn   
45-49 år ............................... 16,6 16,1 13,9 -0,5 -2,7
50-59 år ............................... 32,6 32,1 32,3 -0,5 -0,3
60-69 år ............................... 26,8 29,4 31,2 2,6 4,4
70-79 år ............................... 18,1 16,9 17,8 -1,2 -0,3
80-84 år ............................... 5,9 5,6 4,8 -0,3 -1,1
   

Alder, kvinner   
45-49 år ............................... 15,3 16,3 16,9 1,0 1,6
50-59 år ............................... 29,7 31,8 33,3 2,1 3,6
60-69 år ............................... 26,4 27,5 28,0 1,1 1,6
70-79 år ............................... 20,5 18,3 17,6 -2,2 -2,9
80-84 år ............................... 8,1 6,1 4,2 -2,0 -3,9
   

Landsdel   
Oslo  .................................... 30,9 31,3 31,2 0,4 0,3
Akershus .............................. 9,5 10,5 10,6 1,0 1,1
Agder ................................... 19,2 18,1 18,2 -1,1 -1,0
Nord-Trøndelag ..................... 19,3 19,7 19,8 0,4 0,5
Troms .................................. 19,0 18,3 17,9 -0,7 -1,1
Annen landsdel ..................... 2,1 2,2 2,2 0,1 0,1
   

Utdanning   
Grunnskolenivå ..................... 29,0 22,1 19,0 -6,9 -10,0
Videregående skolenivå ......... 43,8 45,1 45,5 1,3 1,7
Universitets- og høyskolenivå  25,9 32,3 34,9 6,4 9,0
Uoppgitt eller ingen fullført 
utdanning ............................. 1,3 0,6 0,6 -0,7 -0,7

7.4. Vekting 
For å sikrere kunne generalisere resultater fra intervjudata til populasjonen er det 
ved hjelp av programpakken CLAN beregnet og utarbeidet vekter til LOGG. I ut-
gangspunktet gis alle personer lik vekt. Deretter kalibreres vektene ved hjelp av 
informasjon om kjønn, alder, landsdel, sentralitet og utdanning. Disse variablene er 
kjent i hele populasjonen. For hvert stratum er vekten regnet ut etter følgende for-
mel, der iN  er populasjonen i stratum i og in er nettoutvalget fra stratum i: 
 

Vekti = 



i

i

i

i

N

n

n

N
*  

 
Ved å bruke denne formelen vil vektene summeres til n. 
 
Tabell 13 gir en oversikt over variablene og de respektive kategoriene som er brukt 
i vektingen. 
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Tabell 13. Variabler og kategorier brukt i kalibreringen av vekter for LOGG 
Kjoenn 1=menn  

2=kvinner 
Alder_kal 1=18-29 år  

2=30-39 år  
3=40-49 år  
4=50-59 år  
5=60-69 år  
6=70-79 år 

Landsdel 1=Østfold, Akershus og Oslo  
2=Hedmark og Oppland 
3= Buskerud, Vestfold og Telemark 
4=Aust- og Vest-Agder 
5=Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal 
6=Sør- og Nord-Trøndelag 
7=Nordland, Troms og Finnmark 

Sentrstrat 1 er kode 0-2 i SSBs standard 
2 er kode 3 i SSBs standard (mest sentralt) 

Utd 1 er førstesiffer 0,1,2,9 og blank på utdan-
ningskoden (grunnutdanning og missing)  
2 er førstesiffer 3-5 (videregående utdanning) 
3 er førstesiffer 6-8 (høyere utdanning) 

 
Vektene er kalibrert mot landsdel krysset med sentrstrat krysset med utd, 
og mot kjoenn krysset med alder_kal. Dette betyr at vektene justeres slik at 
summen av vektene blir lik populasjonsantallet i celler av typen landsdel krysset 
med sentrstrat krysset med utd, og typen kjoenn krysset med alder_kal. 
Det vil for eksempel si at summen av vektene for personer med både landsdel 
=1, sentrstrat =2 og utd =1 er lik antall personer i populasjonen med alle disse 
egenskapene. Tabell 14 gir en oversikt over kalibreringsvariablenes fordeling i 
populasjon, bruttoutvalg og nettoutvalg. Som tabellen viser er det for variablene 
landsdel, sentrstrat, og utd at det er størst forskjell mellom populasjon og 
nettoutvalg. Skjevhet på landsdel og sentrstrat skyldes mest trekkingen, 
mens utd skyldes mest frafall. Vekten retter med andre ord opp for disproporsjonal 
trekkesannsynlighet for respondentens bosted og for ulik svarvillighet for respon-
dentens utdanningsnivå. 
 
De samme vektingsprosedyrene og -programmet er benyttet for å beregne vekter til 
det postale nettoutvalget i LOGG. 
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Tabell 14. Kalibreringsvariablenes fordeling i populasjon, bruttoutvalg og nettoutvalg for LOGG 
18-79 år. I prosent  

  Populasjon Bruttoutvalg 
Nettoutvalg

telefon

Kjønn (kjoenn)   
Mann .................................................................. 50,1 49,8 49,3
Kvinne ................................................................. 49,9 50,2 50,7
   

Alder (alder_kal)   
18-29 år .............................................................. 20,3 20,1 18,5
30-39 år .............................................................. 20,3 21,3 21,2
40-49 år .............................................................. 19,7 18,2 19,1
50-59 år .............................................................. 17,9 17,4 18,2
60-69 år .............................................................. 13,2 13,8 14,7
70-79 år .............................................................. 8,6 9,3 8,4
   

Landsdel (landsdel)   
Østfold, Oslo og Akershus ..................................... 28,6 27,7 28,4
Hedmark og Oppland ............................................ 8,0 6,0 6,1
Buskerud, Vestfold og Telemark ............................ 13,7 10,2 10,4
Agder .................................................................. 5,7 11,8 10,7
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal .............................................................. 25,4 18,9 19,3
Trøndelag ............................................................ 8,7 14,0 14,1
Nord-Norge .......................................................... 9,9 11,5 11,1
   
Sentralitet (sentrstrat)   
Minst sentrale områder ......................................... 44,9 50,7 49,7
Mest sentrale områder .......................................... 55,1 49,3 50,3
   

Utdanning (utd)   
Grunnskolenivå, uoppgitt og ingen utdanning  ......... 30,1 28,2 21,5
Videregående skolenivå ........................................ 43,6 44,8 45,2
Universitets- og høyskolenivå ................................ 26,3 27,0 33,0

8. Utvalgsvarians 
Utvalgsdata er per definisjon forbundet med en viss usikkerhet, kalt utvalgsvarians. 
Denne usikkerheten viser til forskjellen mellom et estimat basert på en utvalgsun-
dersøkelse og den sanne verdien man ville fått dersom en telling av hele befolk-
ningen hadde blitt utført under de samme forholdene. Når utvalget blir trukket etter 
reglene for tilfeldig utvalg, er det imidlertid mulig å beregne hvor stor utvalgs-
variansen kan ventes å bli.  
 
Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardav-
viket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette stan-
dardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er truk-
ket på og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i befolkningen. Fordelingen i 
befolkningen er ukjent, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsforde-
lingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.  
 
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Ta-
bell 15 viser likevel en standardisert fordeling av hvordan størrelsen på standard-
avviket for observerte prosentandeler varierer ved ulike utvalgsstørrelser. Av tabel-
len går det fram at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når pro-
senttallet nærmer seg 50.  
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Tabell 15. Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser 

Antall observa-
sjoner 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50

50 3,1 4,3 5,1 5,7 6,2 6,5 6,8 7,0 7,1
100 ..................  2,2 3,0 3,6 4,0 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0
200 ..................  1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5
300 ..................  1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9
500 ..................  1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2
1 000 ...............  0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
1 500 ...............  0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
2 000 ...............  0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
3 000 ...............  0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
4 000 ...............  0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
5 519 ...............  0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
7 500 ...............  0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
10 000 ..............  0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
12 500 ..............  0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
14 892 ..............  0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

N=3 367 000 
 
Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en be-
stemt sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdi-
en vi ville ha fått dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsun-
dersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller hvis de er konstruert på en 
bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et anslag for stan-
dardavviket til M. Konfidensintervallet med grensene (M-2S) og (M+2S), vil med 
omtrent 95 prosents sannsynlighet inneholde den sanne verdien.  
 
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 15 for å finne konfidens-
intervaller: Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 0,4 når 
antall observasjoner er 14 892 (antall intervju i LOGG-utvalget). Konfidensinter-
vallet for den sanne verdi får grensene 70 ± (2 x 0,4). Det vil si at intervallet som 
strekker seg fra 69,2 til 70,8 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder det 
estimatet man ville fått om hele populasjonen hadde vært med i undersøkelsen. 
 
Konfidensintervall kan konstrueres for ulike sikkerhetsnivå. Et konfidensintervall 
med grensene (M+S) og (M-S) vil med 68 prosent sannsynlighet inneholde popula-
sjonens sanne verdi. Et konfidensintervall med grensene (M+2,6S) og (M-2,6S) vil 
med 99 prosent sannsynlighet inneholde populasjonens sanne verdi. 
 
Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Når to usikre tall 
sammenliknes, vil usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn 
usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall. Standardavviket til forskjeller mellom to 
prosenttall er lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavvikene til 
enkelttallene. Når en har anslag for standardavviket til slike forskjeller, kan en 
konstruere konfidensintervall for den sanne verdi på samme måte som beskrevet 
ovenfor.  

9. Innsamlings- og bearbeidingsfeil  
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det fore-
komme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen 
og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk både 
ved hjelp av PC og ved hjelp av selvutfyllingsskjema.  

9.1. PC-assistert intervjuing 
CAI-baserte undersøkelser (computer assisted interviewing) foregår på den måten 
at intervjuerne benytter PC under intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjer-
men og registrerer svarene direkte.  
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En viktig fordel med denne innsam lingsmetoden er at alle filter i spørreskjemaet  
programmeres på forhånd, og vi kan derm ed redusere faren for at intervjuerne stil-
ler feil spørsmål til feil pers oner. Samtidig ligger det farer i det  at filtrene p ro-
grammeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående, og 
kan føre til at spørsmål blir verdiløse. Hvis det først gjøres feil som ikke oppdages i 
tide, vil det få langt større konsekvenser enn i et papirskjema.  
 
PC-assistert intervjuing gir videre muligheter for å tilpasse ordly den i spørsmålene 
til intervjupe rsonenes situ asjon eller svar på tidligere spørsmål.  Typisk bruk av 
slike tilpasninger er at  det riktige ordet blir stående i spørsmålsform uleringene i  
stedet for at spørs målene inneholder skråstreker (han/hun, du/dere, er/var, ektefel-
le/samboer, d ine/ditt barn) . Dette gir inte rvjusituasjonen et mer p ersonlig preg. I 
denne undersøkelsen har vi også utn yttet det at vi koblet på oppl ysninger om fami-
liemedlemmer på forhånd.  Spørsmålene om samvær og kontakt med familien ble 
for eksempel tilpasset hvilke familiemedlemmer intervjuobjektet hadde.  
 
Endelig gir PC-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens 
mellom ulike spørsmål. Det kan legges inn grenser for gy ldige verdier, med tilhø-
rende feilmeldinger. I tillegg kan man legge inn feilmeldinger dersom intervjueren 
taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller 
er lagt inn på to nivå. En del feilm eldinger er abso lutte, og kan  ikke overstyres. 
Dette kan brukes f.eks. ved aldersgren ser. Andre g anger legges det inn advarsler 
som intervjuerne kan velge å se bort fra. På grunn av tidsnød ble d et ikke lagt inn 
så mange kontroller som vi skulle ønske i denne undersøkelsen.  
 
Alle disse si dene ved PC-assist ert inte rvjuing f ører til økt datakvalitet. Innsam -
lingsfeil 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.  

9.2. Postale spørreskjema  
Når vi bruker selvutfyllingsskjema har vi liten kontroll med selve utfyllingen. Vi 
vet ikke hvem som krysser av, hvem som er til stede, og hvilke vurderinger som 
blir gjort. Da mange av spørsmålene i dette skjemaet gjelder personlige egenskaper 
og forhold ved intervjupersonen, er kvaliteten veldig avhengig av at det er inter-
vjuobjektet selv som har svart.  
 
En del selvutfyllingsskjemaer inneholder ubesvarte enkeltspørsmål, også kalt parti-
elt frafall. I noen tilfeller er det tilsynelatende tilfeldig enkeltspørsmål som er ube-
svart. I andre tilfeller er det de siste spørsmålene som mangler svar. Noen har også 
glemt å fylle ut første og/eller siste side. Skjemaet inneholder en del sensitive 
spørsmål, og enkelte har utelatt å svare på noen av disse. Vi har latt blanke svar i 
skjemaet være blanke. På flere av spørreskjemaene var det krysset av for mer enn 
ett alternativ der det kun var tillatt med ett kryss. Vi valgte da å bruke det første 
svaralternativet som var fylt ut.   
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Kommuner og bydeler i NorLAG 
 
Oslo (bydeler 1988-2003)  
Røa  
Uranienborg - Majorstua  
Grünerløkka - Sofienberg  
Hellerud  
Nordstrand  
Stovner  
  
Akershus  
0220 Asker 
0231 Skedsm o 
0237 Eidsvoll 
  
Aust-Agder og Vest-Agder 
0901 Risør 
0904 Grim stad 
0919 Froland 
0938 By gland 
1001 Kristiansand 
1026 Åseral 
1037 Kvinesdal 
  
Nord-Trøndelag  
1702 Steinkjer 
1703 Namsos 
1719 Levanger 
1724 Verran 
1740 Namsskogan 
1742 Grong 
1751 Nærøy  
  
Troms  
1901 Harstad 
1902 Tromsø 
1924 Målselv 
1926 Dy røy 
1928 Torsken 
1931 Lenvik 
1939 Storfjord 
 
 
 
 
 
 



Utvalgsplan for LAG-2 og GGS-1

GGS-1 og LAG-2 skal ha en felles utvalgsplan.

• LAG-2 utvalget skal ha opptil 9000 personer mellom 40 og 79 år pr. 1.1.2007 fra LAG kom-
munene/bydelene. Personer mellom 40 - 44 år må trekkes p̊a nytt, med samme antall som det
var i LAG-1. Men personer i LAG-1 utvalget, som er 45 år og over pr. 1.1.2007, skal være med
i LAG-2 dersom de fremdeles bor i landet. I tillegg skal avgangen i LAG-1 utvalget erstattes.

• GGS-1 skal i utgangspunkt ha et selveiende utvalg av personer mellom 18 og 79 år pr. 1.1.2007.
Man regner med en viss overlapp mellom GGS-1 og LAG-2 utvalget. Den totale utvalgsstørrelse
for GGS-1 og LAG-2 skal være omtrent 22500 personer etter telefon oppkobling.

Utvalgsplan for LAG-2: Personer mellom 40 og 79 år

LAG-2 utvalget skal ha opptil 9000 personer mellom 40 og 79 år pr. 1.1. 2007 fra 24 utvalgte LAG
kommuner og 6 LAG bydeler i Oslo. Hver bydel behandles som en kommune i trekkingen, slik at det
til sammen blir 30 LAG kommuner/bydeler. LAG-2 utvalget trekkes i 3 deler som følgende.

1. Personer mellom 40 og 44 år trekkes p̊a nytt, med samme antall som det var i LAG-1.

• Del personer mellom 40 og 44 år pr. 1.1.2002 i LAG-1 utvalget i 60 grupper etter
kommune/bydel og kjønn. Finn antallet personer i hver gruppe, betegnet med mh for
h = 1, ..., 60. Bruk kommune/bydel en person opprinnelig var trukket fra.

• Trekk enkelt tilfeldig uten tilbakelegging mh/0.9 personer mellom 40 og 44 år pr 1.1.2007
fra hver populasjonsgruppe, for h = 1, ..., 60. Sett populasjonen nærmest mulig 1.1.2007.

2. Påfyll for personer i LAG-1 utvalget mellom 45 og 79 år pr. 1.1.2007 som er utg̊att siden LAG-1.

• Del personer mellom 45 og 79 år pr. 1.1.2007 i LAG-1 utvalget, som er utg̊att siden LAG-1,
i 60 grupper etter kommune/bydel og kjønn. Finn antallet personer i hver gruppe, betegnet
med mg for g = 1, ..., 60. Bruk kommune/bydel en person opprinnelig var trukket fra.

• Trekk enkelt tilfeldig uten tilbakelegging mg/0.9 personer mellom 45 og 79 år pr 1.1.2007
fra hver populasjonsgruppe, for g = 1, ..., 60. Sett populasjonen nærmest mulig 1.1.2007.

3. Ta med alle personer i LAG-1 utvalget mellom 45 og 79 år pr. 1.1.2007 som ikke er utg̊att.

Det trekkes mh/0.9 og mg/0.9 personer pga. antatt frafall ved telefon oppkobling. En oversikt over
det forventete LAG-2 utvalg etter telefon oppkoblingen er som følgende. Ialt er det 8873 personer,
med hhv. 1241, 357, 7275 personer fra hver av de 3 delutvalg. Bydelene i Oslo er sl̊att sammen til en
kommune (kommnr 301) i tabellen.

kommnr kjonn ant_40-44 avg_45-79 panel_45-79
220 1 17 1 111
220 2 17 3 112
231 1 20 1 104
231 2 18 5 109

1
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237 1 17 4 95
237 2 16 2 98
301 1 205 76 1105
301 2 220 60 1298
901 1 19 5 105
901 2 15 3 108
904 1 20 9 104
904 2 21 4 119
919 1 22 7 101
919 2 21 2 103
938 1 13 7 85
938 2 13 7 91

1001 1 18 10 99
1001 2 22 6 120
1026 1 16 6 72
1026 2 16 2 81
1037 1 18 6 100
1037 2 18 2 112
1702 1 13 9 100
1702 2 19 6 117
1703 1 17 5 99
1703 2 19 2 125
1719 1 18 6 105
1719 2 21 1 120
1724 1 13 5 97
1724 2 14 3 92
1740 1 13 5 79
1740 2 15 3 91
1742 1 17 4 99
1742 2 13 2 90
1751 1 18 4 110
1751 2 14 2 91
1901 1 17 8 108
1901 2 21 3 124
1902 1 21 6 115
1902 2 23 2 117
1924 1 20 9 100
1924 2 18 2 105
1926 1 14 4 86
1926 2 17 4 93
1928 1 14 8 95
1928 2 12 4 78
1931 1 18 5 108
1931 2 12 4 104
1939 1 15 12 102
1939 2 13 1 93

total 50 50 1241 357 7275
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Utvalgsplan for GGS-1

1. GGS-1 skal i utgangspunkt trekkes selvveiende, dvs. med samme sannsynlighet, blant personer
mellom 18 og 79 år pr. 1.1.2007. Man regner med en viss overlapp mellom GGS-1 og LAG-2 utvalget.
Den totale utvalgsstørrelse for begge til sammen skal være omtrent 22500 personer.

2. GGS-1 populasjonen stratfiseres etter kjønn, alder, landsdel og sentralitet til bostedskommune.
Alder deles inn i 3 grupper: 18-39, 40-44 og 45-79 år. Inndeling av landsdel følger KRD-standard:

• Østfold, Akershus og Oslo

• Hedmark og Oppland

• Buskerud, Vestfold og Telemark

• Aust- og Vest-Agder

• Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

• Sør- og Nord-Trøndelag

• Nordland, Troms og Finnmark.

Senstralitet deles inn i 2 grupper: 2 for ‘mest sentrale’ (kode 3 ifølge SSB-standard) og 1 for ‘mindre
sentrale’ (kode 0 - 2 ifølge SSB-standard). Ialt blir det 78 strata p̊a denne måte. Betegn med Nh

antallet personer i hvert populasjonsstratum, for h = 1, ..., 78. Betegn med nh antallet personer i det
tilsvarende stratum i GGS-1 utvalget. Under en selvveiende utvalgsplan er nh gitt ved

nh/n = Nh/N der n =
∑

h

nh og N =
∑

h

Nh

3. GGS strata kan deles i tre grupper. For det første er det en del strata som overlapper med LAG
populasjonen. Disse kalles for LAG-utvalgs strata. For det andre finnes det en del strata som personer
i LAG-1 utvalget har flyttet til siden LAG-1 var trukket. Disse kalles for LAG-utvandres strata. Dette
gjelder kun personer mellom 45 og 79 år. For det tredje finnes det en del strata som har ingen person
som er under 80 år i LAG-2 utvalget. Disse er resten GGS strata. I øyeblikket finnes det 28 LAG
utvalgs strata, 12 LAG utvandres strata og 38 resten GGS strata. Tallene kan endre seg over tid.

Overlapping mellom GGS-1 og LAG-2 utvalget maksimeres under antagelsen, at en person i LAG-2
utvalget er representativ for personer innen samme GGS stratum. Betegn med mh antallet personer
i LAG-2 utvalget etter telefon oppkobling, som hører til stratum h ved trekkings tidspunkt. Tallet er
positivt i LAG-utvalgs og utvandres strata, men er lik null i resten GGS strata. Til klassifisering av en
LAG-2 person bruker man dens alder pr.1.1.2007 og bostedskommune ved trekking av GGS-1.

• I tilfellet mh ≥ nh trekkes det til GGS-1 utvalget nh blant de mh personer i LAG-2 utvalget,
enkelt tilfeldig og uten tilbakelegging.

• I tilfellet mh < nh skal GGS-1 utvalget fylles med (nh−mh)/0.9 personer fra populasjonsstratum
h, trukket enkelt tilfeldig og uten tilbakelegging, i tillegg til de mh personer i LAG-2 utvalget.
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Et slikt trukket GGS-1 utvalget er kun antatt for å være selvveiende i strata der mh > 0, fordi personer
der faktisk har forskjellige trekkesannsynligheter i og untenfor en LAG kommune.

4. Det forventete antall personer i et slikt selvveiende GGS-1 utvalget er lik n etter telefon oppkobling.
I strata der δh = mh − nh > 0 har vi et overtrekk pga. LAG-2. Summmen av alle positive δh er det
totale overtrekk, betegnet med ∆, som varierer etter n og m = (mh)h=1,...,78. Den forventete totale
utvalgsstørrelse til GGS-1 og LAG-2 etter telefon oppkobling er dermed gitt ved

η = n + ∆ og ∆ =
∑

h;δh>0

δh

Overtrekket ∆ kan ikke sl̊as fast en gang for alle siden mh endrer seg over tid. I øyeblikket har vi
η = 22518 og ∆ = 4064 hvis n = 18454. En oversikt er som følgende.

LAG-utvalgs strata:
Landsdel Sentralitet Kjonn Alder N N_LAG m_LAG n n_LAG

1 2 1 2 40975 25112 259 227 139
1 2 1 3 165578 99071 1462 917 549
1 2 2 2 39496 23566 271 219 131
1 2 2 3 174076 105437 1645 964 584
4 1 1 2 3543 732 88 20 4
4 1 1 3 18524 3434 485 103 19
4 1 2 2 3486 689 83 19 4
4 1 2 3 18720 3414 504 104 19
4 2 1 2 6006 3518 38 33 19
4 2 1 3 27018 15516 226 150 86
4 2 2 2 5740 3465 43 32 19
4 2 2 3 28308 16624 256 157 92
6 1 1 2 5004 1619 91 28 9
6 1 1 3 27346 8275 608 151 46
6 1 2 2 4652 1482 94 26 8
6 1 2 3 27108 8437 616 150 47
6 2 1 2 9649 647 18 53 4
6 2 1 3 43189 3162 114 239 18
6 2 2 2 9252 631 21 51 3
6 2 2 3 44623 3270 125 247 18
7 1 1 2 14193 1587 98 79 9
7 1 1 3 74400 8227 630 412 46
7 1 2 2 13561 1566 93 75 9
7 1 2 3 72938 8369 601 404 46
7 2 1 2 2559 2483 21 14 14
7 2 1 3 10379 9834 126 57 54
7 2 2 2 2612 2530 23 14 14
7 2 2 3 10407 9949 116 58 55

Total 28 28 28 28 903342 372646 8755 5003 2065
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LAG-utvandres strata:
Landsdel Sentralitet Kjonn Alder N N_LAG m_LAG n n_LAG

2 1 1 3 65174 0 10 361 0
2 1 2 3 67851 0 13 376 0
2 2 1 3 6651 0 3 37 0
2 2 2 3 6793 0 2 38 0
3 1 1 3 102347 0 18 567 0
3 1 2 3 107372 0 18 595 0
3 2 1 3 60106 0 18 333 0
3 2 2 3 62965 0 16 349 0
5 1 1 3 102699 0 3 569 0
5 1 2 3 101849 0 10 564 0
5 2 1 3 99666 0 3 552 0
5 2 2 3 101647 0 4 563 0

Total 12 12 12 12 885120 0 118 4904 0

Resten GGS strata:
Landsdel Sentralitet Kjonn Alder N N_LAG m_LAG n n_LAG

1 2 1 1 169769 116252 0 940 644
1 2 2 1 171758 117375 0 951 650
2 1 1 1 44700 0 0 248 0
2 1 1 2 11853 0 0 66 0
2 1 2 1 42707 0 0 237 0
2 1 2 2 11565 0 0 64 0
2 2 1 1 4896 0 0 27 0
2 2 1 2 1324 0 0 7 0
2 2 2 1 4612 0 0 26 0
2 2 2 2 1339 0 0 7 0
3 1 1 1 77473 0 0 429 0
3 1 1 2 20163 0 0 112 0
3 1 2 1 75924 0 0 420 0
3 1 2 2 19811 0 0 110 0
3 2 1 1 47730 0 0 264 0
3 2 1 2 12633 0 0 70 0
3 2 2 1 46871 0 0 260 0
3 2 2 2 12049 0 0 67 0
4 1 1 1 14742 2757 0 82 15
4 1 2 1 13807 2554 0 76 14
4 2 1 1 24964 14954 0 138 83
4 2 2 1 23968 14440 0 133 80
5 1 1 1 81378 0 0 451 0
5 1 1 2 20001 0 0 111 0
5 1 2 1 76340 0 0 423 0
5 1 2 2 18105 0 0 100 0
5 2 1 1 100639 0 0 557 0
5 2 1 2 23368 0 0 129 0
5 2 2 1 97502 0 0 540 0
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5 2 2 2 22331 0 0 124 0
6 1 1 1 18653 5761 0 103 32
6 1 2 1 17866 5643 0 99 31
6 2 1 1 41534 2518 0 230 14
6 2 2 1 39981 2468 0 221 14
7 1 1 1 56113 6528 0 311 36
7 1 2 1 52662 6068 0 292 34
7 2 1 1 11083 10764 0 61 60
7 2 2 1 10939 10676 0 61 59

Total 38 38 38 38 1543153 318758 0 8547 1766

4. STC har stipulert frafallsandeler p̊a 20%, 30% og 30% ved hhv. GGS-1, GGS-2, GGS-3. Den
ekstra 10% ved GGS-2 og GGS-3 skyldes “attrition”, f.eks. at man ikke klarer å spore opp IO’en.
Våre egne erfaringer tilsier at frafall som regel er størst første gangen. Følgende er en liste over noen
alternative antagelser om frafall, og nettoutvalgsstørrelsene de da fører til med et GGS-1 utvalget p̊a
18454 personer etter telefon oppkobling. Manglende oppkoblinger betyr at frafallsandelen engentlig er
10% høyere for GGS-1 enn den som svarer til svarandelen i det første kolonne.

Svarandel-1 Svarandel-2 Svarandel-3 Netto-1 Netto-2 Netto-3
Alt1 0.80 0.70 0.70 14763 10334 7234
Alt2 0.70 0.80 0.80 12918 10334 8267
Alt3 0.65 0.80 0.80 11995 9596 7677
Alt4 0.70 0.75 0.75 12918 9688 7266
Alt5 0.65 0.75 0.75 11995 8996 6747
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Trekking av tilleggsutvalg NorLAG 18-39 år  

Populasjon 
I NorLAG2 består populasjonen av alle personer som oppfyller flg. kriterier:  
- Er fra og med 18 til og med 79 år pr. 31.12.2006  
- Er bosatt i en NorLAG-kommune eller -bydel og har norsk postadresse 

Trekking av tilleggsutvalg 18-39 år 
Total størrelse på tilleggsutvalget ble valgt slik at utvalgsandelen for 18-39-åringer blir den samme 
som utvalgsandelen for 40-79-åringer. Etter påfyll av 40-44-åringer vil bruttoutvalget bestå av 8873 
personer mellom 40 og 79 år. I NorLAG-populasjonen er det 220 244 personer i denne aldersgruppen, 
dvs. utvalgsandelen er 8873/220 244=0,04029. Det er 162 959 personer mellom 18 og 39 år, så vi 
trenger ca. 6566 personer i denne aldersgruppen. 
 
Vi skal ha dobbelt så mange i bydelene som i kommunene, så da må vi ha ca. 6566/36=182,4 dvs. 183 
personer i kommunene og 366 i bydelene. Dette gir en total på 6588. 
 
Innen hver kommune/bydel stratifiserer vi på kjønn og de to aldersgruppene 18-29 og 30-39, og 
trekker enkelt tilfeldig innen hvert stratum. Antall som trekkes i hvert av disse fire strataene 
bestemmes slik at utvalget blir representativt for populasjonen i kommunen/bydelen, dvs. vi bruker 
samme trekkeandel i alle strata. Denne trekkeandelen blir lik 183/populasjonsstørrelsen i kommunen 
ev. 366/populasjonsstørrelsen i bydelen. 
 
Denne representative måten å fordele utvalget på skiller seg litt fra måten det opprinnelige utvalget av 
40-79-åringer ble trukket på. I det opprinnelige utvalget valgte man å fordele slik at de aldersklassene 
som inneholdt få personer i populasjonen (dvs. eldre i praksis) fikk litt mer enn sin rettmessige andel 
av utvalget (det blir likevel færre personer i utvalget i de eldste årsklassene enn i de yngste, men ikke 
så mye færre som det ville ha blitt med representativ trekking). Dette for å få et tilstrekkelig antall i de 
eldre aldersklassene i utvalget. Vi har ikke gjort dette i tilleggsutvalget, fordi det krever en god del 
mer arbeid å regne ut utvalgsstørrelser på denne måten, og det er heller ikke så veldig stor forskjell 
mellom antall 20-29-åringer (68 100) og antall 30-39-åringer (82 078). Dermed vil ikke den gamle 
måten å fordele på gjøre så stor forskjell som i det opprinnelige utvalget. Dessuten skal NorLAG-
utvalget være en del av GGS-utvalget, som skal være mest mulig representativt på landsbasis. 
 
På grunn av litt avrunding ved utregning av antall som skal trekkes innen hvert stratum innen hver av 
kommunene/bydelene, vil den totale utvalgsstørrelsen i en kommune/bydel av og til avvike litt fra 
183/366. Total utvalgsstørrelse blir dermed til slutt 6593. 
 
Utvalget ble trukket i to omganger. Først ble det trukket et grovutvalg, så ble det koblet 
telefonnummer på grovutvalget, og til slutt ble det endelige utvalget trukket blant de i grovutvalget 
som hadde fått påkoblet et telefonnummer. 
 
I noen strata var det ikke nok personer med telefonnummer. Vi endte derfor opp med 6447 personer i 
utvalget. 
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Oppdatering av det opprinnelige panelet 40-79 år 
Her har vi fulgt Zhangs utvalgsplan. Også her ble det trukket et grovutvalg for påkobling av 
telefonnummer, og til slutt et endelig utvalg blant dem med telefon. 

Trekking av påfyll 40-44 
De i det opprinnelige utvalget som var 40-44 år ved trekketidspunktet i 2002 deles i 60 grupper etter 
kjønn og kommune/bydel ved trekketidspunktet, og antallet i hver gruppe regnes ut. Det samme 
antallet nye 40-44-åringer (pr. 31.12.2006) trekkes til hver gruppe, totalt 1241 personer. Det trekkes 
enkelt tilfeldig innen hver gruppe. 
 
I ett stratum var det to personer for lite med telefon. Vi fikk derfor 1239 personer i dette utvalget. 

Trekking av erstatninger for avganger 45-79 år 
Avganger mellom 45 og 79 år (pr. 31.12.2006) deles i 60 grupper etter kjønn og kommune/bydel ved 
trekketidspunktet, og antallet i hver gruppe regnes ut. Det samme antallet nye 45-79-åringer (pr. 
31.12.2006) trekkes til hver gruppe, totalt 377 personer. Det trekkes enkelt tilfeldig innen hver gruppe. 
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Oversikt over LOGG-data som er hentet fra register  
 
Registeropplysninger om respondenten og 
ektefelle/registrert partner/samboer med 
personnummer 
 Fødselsår 
 Kjønn 
 Alder ved intervjuet 
 Sivilstatus på trekktidspunktet 
 Sivilstatus fra 1967-2007 
 Bydel (i Oslo) 
 Bostedskommune på trekktidspunktet 
 Bostedskommune ved intervjuet 
 Bostedskommune 1967-2007 
 Tettbygd/sprettbygd 
 Sentralitet 
 Landsdel 
 Fødeland 
 Landbakgrunn 
 Innvandringskategori 
 Statsborgerskap 
 Utdanningsnivå 1970-2007 
 Utdanningens fagfelt 1970-2007 
 Studiekode 1970-2007 
 Inntekt (yrke/kapital/samlet) 2006-2007 
 Pensjon 2006-2007 
 Skatteplikte overføringer 2006-2007 
 Barnetrygd 2006-2007 
 Bostøtte 2006-2007 
 Stipend 2006-2007 
 Stønad (grunn/hjelpe) 2006-2007 
 Forsørgerfradrag 2006-2007 
 Formue 2006-2007 
 Kapital 2006-2007 
 Gjeld 2006-2007 
 Ektefelletillegg/fradrag 2006-2007 
 Fødselspenger 1992-2007 
 Pensjonspoeng 1992-2007 
 Alderspensjon 1992-2007 
 Uførepensjon 1992-2007 
 Etterlatte pensjon 1992-2007 
 AFP 1992-2007 
 Sykepenger (siste hendelse) 
 Rehabilitering/attføring 1992-2007 
 Overgangsstønad 1992-2007 
 Omsorgspoeng 1992-2007 
 Kontantstøtte 1998-2007 
 

Registeropplysninger om husholdsmedlemmer 
utover partner  
 Alder 
 Kjønn 
 Landbakgrunn 
 Fødeland 
 Statsborgerskap 
 
Registeropplysninger om respondentens barn, 
barnebarn, mor, far 
 Alder 
 Kjønn 
 Sivilstatus 
 Bostedskommune 
 Statuskode (bosatt, død, emigrert) 
 Statusdata (dato når ovennevnte inntraff) 
 
Pluss om respondentens barn 
 Utdanningsnivå 1970-2007 
 Utdanningens fagfelt 1970-2007 
 Studiekode 1970-2007 
 Reisetid (hvis ikke bor sammen) 
 Avstand i meter (hvis ikke bor sammen) 
 
Pluss om respondentens mor og far 
 Utdanningsnivå 1970-2007 
 Utdanningens fagfelt 1970-2007 
 Reisetid (hvis ikke bor sammen) 
 Avstand i meter (hvis ikke bor sammen) 
 

 



 

Referat fra LOGG dybdeintervju, juni og august 2006 

Barnetilsyn 
 

Spørsmål 1 Har ett eller flere av dine barn tilsyn av andre enn foreldre på dagtid/ arbeidstid mot 
betaling? 

Funn Spørsmålet skaper først og fremst problem i tolknings/forståelsesfasen. Begrepet 
"tilsyn" gir ikke tilstrekkelig assosiasjoner i forhold til institusjonelle virksomheter 
som skolefritidsordning og barnehage. Begrep som "barnetilsynsordninger" eller 
"tilsynsordninger" synes derimot å favne både de institusjonelle og mer 
frivillige/private ordninger som dagmamma og praktikant. 

Tiltak Bytte ut "tilsyn" med "tilsynsordning". 

 

Spørsmål 2 Jeg vil gjerne vite hva slags type tilsyn dette er for hvert av barna dine. Oppgi antall 
timer per uke. 

Funn Testpersonene har problemer med å fremhente den relevante informasjonen for å 
besvare spørsmålet. Spørsmålet stilles til alle med barn under 13 år i husholdningen. I 
ett tilfelle bodde svarpersonen sammen med samboers yngre søsken. I et annet tilfelle 
bodde barnet mest sammen med faren. Disse testpersonene hadde ikke tilstrekkelig 
tilgang til informasjon om hvor mange timer de aktuelle tilsynsordningene ble 
benyttet. 

Tiltak Utarbeide mer effektive filtre i spørreskjema for å unngå bruk av indirekte 
rapportering (proxy) blant personer som ikke har nærkontakt med det fenomenet som 
det spørres om. Tilby kategorier per dag eller uke for IO som ikke klarer å svare eller 
gi et anslag på det åpne spørsmålet 

 

Spørsmål 3 Hvor mye betaler [du/dere] alt i alt for disse barnetilsynsordningene? Oppgi beløp per 
uke, måned eller år ettersom hva som passer best 
 

Funn Samme fremhentingsproblem som for Spørsmål 2.  
 

Tiltak Samme som for Spørsmål 2. 

 

Spørsmål 4 Får [du/dere] (også) hjelp med barnepass av familie eller venner, eller andre personer?
Funn Ingen spesielle problemer         

 
Tiltak Ingen 

 

Spørsmål 5 Hvem hjelper [deg/dere]? 
Funn Testpersonene svarer mor, søster, o.a.  
Tiltak Tilby kategorier for å forenkle rapporteringen. 
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Spørsmål 6 Hvor ofte hjelper [han/hun] deg med barnepass? Oppgi antall ganger per uke, måned 
eller år ettersom hva som passer best. 

Funn Testpersonene teller opp begivenheter fra nå og tilbake en periode - 4 uker - før de gir 
et overslag per måned. 
 

Tiltak Knytte spørsmålet opp mot forekomster de siste fire ukene. 

 

Spørsmål 7 Får dere denne hjelpen regelmessig etter avtale eller ved behov? 
Funn Testpersonene ble bedt om å definere "regelmessig etter avtale". De fleste forstår 

uttrykket som begivenheter som opptrer med gitte, faste, gjentatte intervaller over tid. 
Noe som er regelmessig forstås som noe som er avtalt. "Regelmessig etter avtale" blir 
derfor smør på flesk.   
 

Tiltak Flytte Spørsmål 7 foran Spørsmål 6 for å unngå at de bruker svaret i Spørsmål 6 i sin 
vurdering av om hendelsene er regelmessige eller ved behov. Kutt "etter avtale". 

 

Samliv 
 

Spørsmål 8 Når startet dette forholdet? / Når flyttet dere sammen for første gang? / Når ble dere 
gift? 
Kan du angi måned og år, eventuelt årstid? 

 Formålet med disse spørsmålene er å finne ut hvordan og hvor gode testpersonene er 
til å datere hendelser. Spørsmålene avdekker først og fremst vurderings- og 
formuleringsproblemer. Fremhentingen synes å være grei; alle klarer å fremhente gode 
bilder på de aktuelle begivenhetene. De sjekker deretter tidspunkt for begivenheten ut 
fra informasjon om andre begivenheter nær i tid. Dette kan være informasjon knyttet 
til egen eller barns alder på det aktuelle tidspunktet, eller datoer/tidspunkt for 
begivenheter som testpersonen bruker som fikseringspunkter.  
De som relaterer begivenhetene til egen eller andres alder, svarer gjerne i form av alder 
og ikke dato som ønsket. De som henter frem fikseringsinformasjon knyttet til dato 
svarer i datoformatet.  
Enkelte av testpersonene som svarer i aldersformat har problemer med å formulere 
svaret i datoformatet når vi ber om dette. 

Tiltak For de som ikke kan fremhente og vurdere informasjon i datoformat, kan 
aldersformatet tilbys. 

 



 

 

Spørsmål 9 Hvilket yrke hadde din far/mor da du var 15? 
Hva er din far/mors høyeste fullførte utd? grunnskole/vdg/uni eller høyskole 

Funn Begrepet "høyeste fullførte utdanning" er vanskelig. Dette er blant annet knyttet til om 
termen "utdanning" både dekker formell og uformell utdanning. Det er heller ikke helt 
klart om den utdanning som rapporteres, regnes som fullført i denne sammenhengen: 
Kvinne (27) oppgir at samboer har VK1 som høyeste fullførte utdanning.  
 
Videre har vi de tradisjonelle problemene knyttet til tilgjengelighet til informasjon om 
en annen. Særlig når erfaringen/situasjonen det spørres etter ikke er delt. Intervjuene 
indikerer at det er vanskeligere for testpersonene å oppgi mors eller fars høyeste 
fullførte utdanning hvis denne er gjennomført før testpersonen ble født eller i tidlig 
barndom. Kvinne (24) klarer ikke å avgjøre hvilken utdanning far har ettersom denne 
er gjennomført før hennes oppvekst, mens det var uproblematisk å rapportere om 
morens utdanning til ergoterapeut som pågikk mens testpersonen var i tenårene. 
Tilsvarende finner vi at det er vanskeligere å svare for utdanning samboer har tatt før 
relasjonen startet, enn utdanning som er tatt under forholdet.  
 
Mors og fars yrke da testpersonen var 15 år, var mulig å hente frem og gi et godt svar 
på.      

Tiltak Erstatte begrepet "høyeste fullførte utdanning" og spørre "Hvilken utdanning har NN?"
Forenkle svarkategoriene og spørre direkte om samboer/far/mor sin utdanning er 
grunnskole, videregående eller høgskole/universitet. Viktig å sørge for gode instrukser 
til intervjuerne om hva som inngår i de ulike kategoriene. 

 

Spørsmål 10 Hvor ofte er du sammen med kjæresten din? 
Funn Formålet er å finne ut hvordan testpersonen fremhenter, vurderer og formulerer svar 

knyttet til frekvens på en begivenhet, i dette tilfellet samvær med kjæreste. 
 
De ulike episodene fremhentes greit. Kvinne (27) gir et svar per måned basert på et 
gjennomsnitt av de tre siste ukene. Hun synes svaret er dekkende fordi samværet deres 
følger et mønster som gjentas hver tredje uke.     
 
I forhold til formulering av svar oppgir Kvinne (56) at det er vanskelig å gi et svar i 
antall ganger per uke, måned eller år fordi deres samvær var svært frekvent, nesten 
daglig. Hun kunne godt gi et svar hun var fornøyd med hvis hun ble tilbudt skalaen 
Svært ofte - Ofte - Av og til - Sjelden - Aldri 
 

Tiltak Oppgi en forhåndsbestemt referanseperiode. Siste 4 uker virker å være kurant. 

 



 

 

Helse generelt 
 

Spørsmål 11 a) Vil du si at din helse nå stort sett er utmerket, meget god, god, nokså god eller 
dårlig? 

Funn 
 

Begrepet ”helse” deles både i fysisk og psykisk helse. Mange svarer med utgangspunkt 
i en lidelse, men ellers svares det ut fra hvordan man har det, altså generelt velvære.  
 
Testpersonene svarer at helsen er "bra" eller "meget bra". Når vi senere tilbyr 
kategoriene - Utmerket, Meget god, God, Nokså god - Dårlig -, ender testpersonen ofte 
med å endre svaret på en måte som kan tyde på at god og bra ikke er ekvivalent i 
forhold til begrepet "helse". Mann (25) rapporterer først at hans helsetilstand er meget 
bra. Når han blir tilbudt kategoriene, ender han på utmerket.  
 

 Kvinne (79): "går sakte, smerter i bena, har hatt kreft. Glad jeg lever. Stort 
pluss. Tenker ikke sykdom hver dag, men ligger i bakhodet". 

 Kvinne (40): "helse er alt" 
 Mann (60): "sykdom er noe annet en fravær av sykdom" 
 Kvinne (45): "svaret jeg gir avhenger av dagsform"  

 
En mer generell tilbakemelding er at helsen må betraktes som forventet i forhold til 
alder eller i forhold til andre. Mann (79) snakker om velvære generelt. De 
eldste/mennene blander i stor grad helse og velvære, hvordan de selv fungerer i 
forhold til andre i tilsvarende situasjon eller livsfase.  
 
De yngre synes i større grad enn de eldre å relatere egenvurderingen til generelt 
velvære og gjerne i forhold til andre. Dette inntrykket synes å være uavhengig av 
tilstedeværelse av opplagte lidelser eller hemninger. Dette står i motsetning til de eldre 
som er mye klarere på at deres lidelse/hemning eller kompleks av slike er 
utgangspunkt for deres bedømning av egen helsetilstand. 

Tiltak  

 

Spørsmål 12 Har du en langvarig sykdom eller kronisk helseproblem? 
Funn 
 

Det synes å være en forskjell mellom kvinner og menn som fremkommer i det neste 
spørsmålet om langvarig sykdom og kronisk helseproblem. Menn som tidligere har 
vurdert sin helsetilstand ut fra en vurdering av velvære, oppgir gjerne langvarige 
sykdommer eller kroniske helseproblemer. I Spørsmål 13 skaper dette et problem 
fordi de nå svarer ut ifra en annen forståelse av helse enn det de hadde i begynnelsen 
av helsesekvensen. Det oppstår altså et kontekstproblem. Her vurderes de forholdene 
avdekket i Spørsmål 12 i forhold til situasjonen for 12 måneder siden, og ikke opp 
imot svaret som ble oppgitt i Spørsmål 11, som intendert. 

Tiltak Utvide spørsmålet til ”Har du en langvarig sykdom, et kronisk helseproblem eller en 
varig funksjonshemning?” 

 



 

 

Spørsmål 13 Sammenlignet med for ett år siden, vil du si at din helse nå stort sett er mye bedre, noe 
bedre, omtrent den samme, noe verre, mye verre? 

Funn Når testpersonen blir bedt om å fortelle hvilket tidspunkt de ser tilbake på når vi sier 
"for 12 måneder siden", oppgir nesten alle sommeren 2005. Dette gjelder både de som 
er intervjuet i juni og i august. En testperson, Mann (25), oppgir riktignok våren 2005 
på bakgrunn av en vesentlig endring for ham. På våren sluttet han å trene, et forhold 
som er vesentlig i hans forståelse av egen helsetilstand: - "God helse for meg er god 
form". 

Tiltak  

 

Spørsmål 14 Når fikk du denne sykdommen/helseproblemet? 
Funn Testpersonene svarer stort sett ut ifra diagnosetidspunkt og om det er et psykisk eller 

fysisk forhold som avdekkes. Hvis diagnosen er relatert til en psykisk lidelse så oppgir 
testpersonen et tidspunkt relatert til når han eller hun ble rammet. 

 Kvinne (27): "Jeg fikk diagnose depresjon vinteren 2004. Behandlingen starter 
i vinter, men jeg har vært deprimert siden tidlig i tenårene".  

 
Hvis lidelsen derimot er fysisk så står testpersonen fast på tidspunktet for diagnosen: 

 Mann (63): "Det ble konstatert brokk" 
 Kvinne (84): "Jeg falt på trikken i 2003, brakk lårhalsen og fikk bekreftet 

benskjørhet" 
 
Hvis diagnosen viser at forholdet er medfødt, så vil IO svare "medfødt".  

Tiltak  

 

Spørsmål 15 Har du på grunn av din fysiske helse hatt problemer med regelmessige daglige 
gjøremål slik at du har utrettet mindre enn du skulle ønske? 

Funn 
 

Testpersonen ble bedt om å fortelle oss hva de legger i begrep som "regelmessig" og 
"regelmessige daglige aktiviteter". Eksempler på regelmessige daglige gjøremål er å 
vaske seg, stelle seg, spise, gjøre huslige ting, stå opp. De gjøremål som man må gjøre 
hver dag. 

 Kvinne (84): ”Daglige aktiviteter er alt i hjemmet og andre faste aktiviteter jeg 
er med på.” 

 Kvinne (79): ”Daglige aktiviteter er hver dag, vanlige aktiviteter er ikke hver 
dag.” 

 Mann (60): ”Daglige aktiviteter krever regelmessighet, at det skjer hver dag:” 
 Kvinne (45): ”Regelmessige daglige gjøremål og daglige gjøremål – det er 

smør på flesk. Det betyr det samme.” 
 ”Regelmessig og regelmessig… Jeg er jo med og hjelper. Regelmessig hjelp - 

høres så voldsomt ut. [Hva skal til for at det er regelmessig?] Det må jo være 
fast da. Må nesten være daglig. Ellers er det tilfeldig.” 

 
Her er det viktig å avgjøre hvor frekvente hendelser som skal rapporteres. Stor fare for 
underrapportering slik spørsmålsstillingen er i dag.Testpersonene har klare 
definisjoner og strenge definisjoner på hva som er regelmessig. 

Tiltak Bruke begrepet ”dagligdagse” og utelukke ”regelmessig”. 

 
 



 

Personlig pleie 
 

Spørsmål 16 Du har sagt du er begrenset i dine daglige aktiviteter. Får du hjelp fra det offentlige? 
Funn Testpersoner som ikke mottar hjelp fra det offentlig svarer ut fra en helhets vurdering 

av offentlig sektor. De som derimot får hjelp svarer ut fra om de mottar hjelp gjennom 
hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.  

Tiltak Filterspørsmålet kuttes og man går rett på de påfølgende spørsmålene ”Får du hjelp fra 
hjemmehjelp?” og ”Får du hjelp fra hjemmesykepleie?” 

 

Spørsmål 17 Har du i løpet av de siste 12 månedene, gitt regelmessig hjelp til personlig pleie til 
noen du bor sammen med slik som å spise, stå opp, påkledning, eller gå på toalettet? 
Regn ikke med omsorg for små barn. 

Funn Her ønsket vi å finne ut hvordan begrepet ”regelmessig” ble forstått, særlig med tanke 
på referanseperioden ”siste 12 måneder”. Flere av testpersonene oppgir å gi hjelp, men 
svarte allikevel nei på spørsmålet fordi de mente hjelpen ikke var regelmessig nok: 
 

 Kvinne (45) mener at spørsmålet ikke fanger opp den hjelpen hun jevnlig gir 
til sine gamle foreldre som bor i nabohuset. Hun mener hjelpen ikke er 
regelmessig. 

 Mann (63): ”Ikke regelmessig, men det har forekommet.” 
 Mann (79): ”Regelmessig innebærer faste tidsintervaller. Bruk heller hyppig 

forekommende”. 
 

Tiltak Vurdere hva vi ønsker å fange opp her, om regelmessig blir for strengt. 

 
 

Sosialt nettverk 
 

Spørsmål 18 Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen gode venner på stedet der du 
bor? Har du noen gode venner andre steder? 

Funn Testpersonene har en konsistent forståelse av begrepet ”venn”, mens uttrykket ”stedet 
der du bor” skaper en del variasjon. Testpersonene inkluderer gode venner fra store 
geografiske områder som ”Østlandsområdet” (Mann (25)) til gaten hvor jeg bor 
(Kvinne (48)) og "oppgangen hvor jeg bor" (Mann (63)) eller "De andre på gården" 
(Kvinne (24)).   

Tiltak  

 

Spørsmål 19 Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store personlige 
problemer? 

Funn 
 

Testpersonen ser for seg en rekke venner som de vurderer om er til å regne med eller 
ikke hvis det skulle inntreffe noe som krevde dette. Alle vurderer flere gode venner 
enn de ender opp med å ta med i svaret sitt. Tallet som gis er eksakt. 
 

Tiltak Spørsmålet kan gis svaralternativer, men disse bør ikke leses opp. 

 



 

 

Spørsmål 20 Har du snakket med noen om dine følelser og personlige opplevelser i løpet av de siste 
12 månedene? 

Funn Her ønsket vi å finne ut hva testpersonene la i begrep som ”følelser” og ”personlige 
opplevelser”. Vi ønsket videre å se hvilken betydning referanseperioden – ”de siste 12 
månedene” – har for vurderingen. 
 
Det er noe ulik oppfatning av spørsmålet betydning, særlig knyttet til ”personlige 
opplevelser”. For eksempel trekker Kvinne (88) frem at hun fortalte sin venninne om 
en fin tur hun hadde hatt til Langedrag. 
 
Vi lot testpersonene først svare på det opprinnelige spørsmålet. Etter å ha snakket om 
forståelsen av de ulike begrepene stilte vi spørsmålet: ”Har du snakket fortrolig med 
noen i løpet av de siste 12 månedene?” Alle testpersonene har den samme forståelsen, 
og den vi ønsker å formidle, i dette justerte spørsmålet. 
  
Referanseperiode: Testpersonene begynte å vurdere bakover i tid fra i dag. Alle tenker 
hendelser. Det var ingen ting som tydet på at ”siste 12 måneder” var avgjørende for 
deres vurdering. 

Tiltak Gjøre om spørsmålet til ”Har du snakket fortrolig med noen i løpet av de siste fire 
ukene?” 

 

Spørsmål 21 Hvem har du snakket med? 
Funn Testpersonene svarer søster, venn, mor osv. 
Tiltak Tilby svarkategorier for å forenkle registreringen for intervjuer. 

 

Spørsmål 22 Har du i løpet av de siste 12 måneder mottatt regelmessig praktisk hjelp fra personer som 
ikke har det som sin jobb, og som ikke bor sammen med deg? For eksempel hjelp til hus 
og hage, transport og innkjøp. 
Har du i løpet av de siste 12 måneder gitt regelmessig praktisk hjelp til andre som ikke 
bor sammen med deg? For eksempel hjelp til hus og hage, transport og innkjøp. 

Funn Testpersonene synes å ha strengere standard for andre enn for seg selv. Man 
rapporterer å gi hjelp, mer enn man selv mottar. Det er særlig begrepet ”regelmessig” 
som skaper utfordringer: 

 Mann (63): ”Ikke regelmessig, men har skjedd.” 
 Mann (79): ”Regelmessig fordrer en avtale.” 

 
Tiltak Vurdere bruken av begrepet ”regelmessig”. 

 

Spørsmål 23 Har du i løpet av de siste 12 måneder mottatt regelmessig praktisk hjelp fra personer som 
ikke har det som sin jobb, og som ikke bor sammen med deg? – som for eksempel hjelp 
til hus og hage, transport, innkjøp el. 
Omtrent hvor ofte har du fått slik hjelp? 

Funn Testpersonen teller de ulike episoden de har trukket frem. Episodene er gjerne tuftet på 
opptelling i kortere perioder - fire siste ukene, siste seks måneder - og deretter gir de et 
overslag basert på opptellingsperioden.  

Tiltak Sette referanseperioden til ”siste fire uker.”  
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Familieboksen 
ikkebosatt Først vil jeg snakke om familien din. I følge Folkeregistret [består familien din av følgende 
personer [liste]/bor du alene]. Stemmer dette? 
Med "familien din" mener vi personer som du bor sammen med OG egne barn i live uavhengig om de er 
registrert på samme adresse som deg eller ikke.  
HVIS IO BOR I KOLLEKTIV ELLER BOFELLESSKAP SKAL KUN PERSONER SOM HAR FELLES KOST MED IO REGNES MED 
HVIS IO BOR I GENERASJONSBOLIG SKAL KUN PERSONER SOM HAR FELLES KOST MED IO REGNES MED 
HVIS IO BOR ET ANNET STED ENN DEN ADRESSE SOM HAN/HUN ER REGISTRERT PÅ I FOLKEREGISTERET SKAL IO 
SVARE MED UTG.PKT. I  NY ADRESSE OM DETTE REGNES SOM IOS HOVEDBOLIG (F.EKS. STUDENTER) OG MED 
UTG.PKT. I FOLKEREGISTRERT ADRESSE OM DETTE REGNES SOM IOS HOVEDBOLIG (F.EKS. PENDLERE) 
 
FOR HVER PERSON PÅ LISTEN 

fam01 Hvilket familieforhold har [NAVN] til deg? 
01 (REFERANSEPERSONEN SELV) 
02  EKTEFELLE 
03 REGISTRERT PARTNER 
04 SAMBOER 
05 EGET BARN MED NÅVÆRENDE SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER 
06 EGET BARN MED ANNEN ENN EVENTUELL NÅVÆRENDE SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER 
07 STEBARN, BARN PERSONER MED KATEGORIENE 2-4 HAR FRA TIDLIGERE FORHOLD 
08 FOSTERBARN 
09 FAR 
10  MOR 
11 STEFORELDER 
12 FOSTERFORELDER 
13 FORELDER TIL SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER 
14 STE ELLER FOSTERSØSKEN 
15 EKTEFELLE/ REGISTRERT PARTNER TIL PERSON I KATEGORIENE 5-7 
16 SAMBOER TIL PERSON I KATEGORIENE 5-7 
17 BARNEBARN ELLER OLDEBARN (EVT SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNERS) 
18 BESTEFORELDER ELLER OLDEFORELDER (EVT SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNERS) 
19 BROR ELLER SØSTER (EVT SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNERS) 
20 ANNEN SLEKTNING (EVT SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNERS) 
21  LOSJERENDE/HYBELBOER 
22 ARBEIDSHJELP (F.EKS. PRAKTIKANT, AU-PAIR) 
23 ANNEN PERSON, IKKE SLEKTNING 
24 EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER TIL PERSONENE I KATEGORIENE 20-23 
25 SAMBOER TIL PERSONENE I KATEGORIENE 20-23 

 
fam02 Bor [NAVN] hele eller deler av tiden sammen med deg?  
MED DELER AV TIDEN MENES AT EN BOR SAMMEN MINST EN HELG I MÅNEDEN I LØPET AV EN NORMAL MÅNED 

1. ja, hele tiden  
2. ja, deler av tiden  
3. nei 

 
HVIS BOR DELER AV TIDEN SAMMEN MED IO (FAM02= 2) OG  HAR KATEGORIENE 6, 7 ELLER 8 I FAMILIEFORHOLD OG 
ER UNDER 18 ÅR 

fam03 I løpet av en vanlig måned, hvor ofte  bor [NAVN] sammen med deg?  
1. RUNDT ÉN HELG I MÅNEDEN 
2. RUNDT ANNENHVER HELG OG ÉN UKEDAG 
3. RUNDT EN UKE 
4. RUNDT HALVPARTEN AV TIDEN 
5. RUNDT TRE UKER ELLER MER 

 
HVIS BOR DELER AV TIDEN ELLER IKKE SAMMEN MED IO (FAM02=2 ELLER 3) OG  HAR KATEGORIENE 6, 7 ELLER 8 OG 
ER 18 ÅR ELLER ELDRE, ELLER HVIS BOR DELER AV TIDEN ELLER IKKE SAMMEN MED IO OG HAR KATEGORIENE 2, 3, 
4, 5, 9-25 
fam04 Hvor bor [NAVN] når [han/hun] ikke bor sammen med deg. Er [NAVN] .. 

1. bosatt i annen bolig 
HVIS MANN OG UNDER 30 ÅR 
2. i militær-/siviltjeneste  
3. pendler INKLUSIVE SJØFOLK 
4. under utdanning annet sted 
5. på sykehus 
6. på alders- eller sykehjem  fam05 
7. på annen institusjon  fam05 
8. ANNET 
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HVIS FAM04=6 ELLER 7 

fam05 Når flyttet [NAVN] på [alders- eller sykehjem/institusjon]?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|   ÅR   |___|___| 
 VET IKKE 
 
fam06 Er det flere personer i familien din som ikke er nevnt? Med "familien din" mener vi personer som 
du bor sammen med OG egne barn i live uavhengig om de er registrert på samme adresse som deg eller 
ikke. DET KAN F.EKS. VÆRE SAMBOER, FOSTERBARN, PRAKTIKANTER ELLER BARN SOM AKKURAT ER FØDT. DET 
KOMMER SPØRSMÅL OM EVT. BARN SOM IKKE LEVER SENERE I INTERVJUET.  

1. JA  Fyll inn i familieboksen 
2. NEI  bar10 

 

Husholdet 
HVIS IO BOR SAMMEN MED [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER] 

hus01 Har din [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER] barn fra tidligere forhold som 
ikke bor sammen med dere? 

1. JA  hus02 
2. NEI  hus07 

 
HVIS HUS01=1 

hus02 Hva heter de? 
01 [NAVN] 
02 [NAVN] 
03 [NAVN] 
 
HVIS HUS01=1. KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS OPPLAGT. STILLES FOR HVER PERSON I HUS02 

hus03 Er [NAVN] mann/kvinne, eventuelt. gutt/jente?  
1. MANN 
2. KVINNE 

 
HVIS HUS01=1. STILLES FOR HVER PERSON I HUS02 
hus04 Hvor gammel er [NAVN]? 

ALDER   |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS JA HUS01. STILLES FOR HVER PERSON I HUS02 
hus05a Er du sammen med [NAVN] ukentlig, månedlig, årlig eller sjeldnere? 

1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 
4. SJELDNERE 
5. ALDRI 

 
HVIS SAMMEN MED PARTNERS BARN UKENTLIG, MÅNEDLIG ELLER ÅRLIG (HUS05A=1, 2 ELLER 3)  
hus05b Omtrent hvor mange ganger er dere sammen per [uke/måned/år]? 

ANTALL GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR]___________ 
 
HVIS NOEN AV BARNA I HUS04 ER 20 ÅR ELLER ELDRE 

hus06 Har noen av [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER]s barn selv barn?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS DET ER PERSONER I HUSHOLDET SOM ER 18 ÅR ELLER ELDRE SOM IKKE ER SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT 
PARTNER (LISTE). STILLES FOR HVER AV PERSONENE PÅ LISTEN. HVIS PERSON ER KATEGORI 22 (ARBEIDSHJELP, SOM 
F.EKS. PRAKTIKANT/AU PAIR) KAN DET AVMERKES FOR 1. YRKESAKTIV AV INTERVJUER. 

hus07 Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen 
med. Betrakter [NAVN] seg hovedsakelig som 
VI ØNSKER INFORMASJON OM ARBEIDSSITUASJON/DAGLIGE AKTIVITETER. SPØRSMÅL OM IO OG 
SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER KOMMER SENERE I INTERVJUET 

ALLE 
1. yrkesaktiv 
ALLE 
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2. student, skoleelev eller lærling 
HVIS UNDER 67 ÅR 
3. arbeidsledig 
HVIS UNDER 67 ÅR 
4. uføretrygdet/ uførepensjonist 
HVIS 62 ÅR T.O.M. 66 ÅR 
5. AFP pensjonist =AVTALEFESTET PENSJON 
HVIS 55 ÅR  T.O.M. 66 ÅR 
6. pensjonist i tjenestepensjonsordning PENSJONSORDNING FRA TIDLIGERE ARBEID 
HVIS OVER 67 ÅR 
7. alderspensjonist  
ALLE 
8. hjemmearbeidende 
HVIS MANN OG UNDER 30 ÅR 
9. inne til militærtjeneste eller siviltjeneste  
10. annet 

 
HVIS IO BOR SAMMEN MED PERSONER I KATEGORIENE 7-8 (STEBARN/FOSTERBARN) I HUSHOLDET (LISTE). STILLES 
FOR HVER AV PERSONENE PÅ LISTEN 

hus08 Når begynte du og [NAVN] å bo i samme hushold?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED  |___|___|          ÅR   |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS IO BOR SAMMEN MED ANDRE (LISTE OVER PERSONER IO BOR SAMMEN MED) 

hus09a Har noen av de du bor sammen med  en langvarig sykdom, kronisk helseproblem  
funksjonshemning eller psykiske problemer? SPØRSMÅL OM IO KOMMER SENERE  

1. JA, EN  NOTER REFERANSENUMMER FRA HUSHOLDSBOKSEN + NAVN 
2. JA, FLERE  NOTER REFERANSENUMMER FRA HUSHOLDSBOKSEN + NAVN 
3. NEI  hus10 

 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON AVMERKET MED BEGRENSNINGER 

hus09a1 Hvilken sykdom, kronisk helseproblem, funksjonshemming eller psykisk problem er dette?  
NOTER INNTIL 3 SYKDOMMER, LIDELSER ELLER FUNKSJONSHEMNINGER. SKRIV NED DET IO SIER, ENTEN DET ER ET 
MEDISINSK UTTRYKK ("DIAGNOSE"), ELLER EN MER FOLKELIG BETEGNELSE. SYKDOMMENE/ 
LIDELSENE/FUNKSJONSHEMNINGENE SKAL KODES AUTOMATISK I ETTERKANT AV INTERVJUET. SYSTEMET LESER 
BARE DE TO FØRSTE ORDENE DU SKRIVER INN.  PRØV DERFOR Å BESKRIVE SYKDOMMEN/LIDELSEN/ 
FUNKSJONSHEMMINGEN MED TO ORD HVIS MULIG.  
 [01] __________________________ 
 [02] __________________________ 
 [03] __________________________ 
 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON AVMERKET MED LANGVARIG SYKDOM, KRONISK HELSEPROBLEM 
ELLER FUNKSJONSHEMMING, ELLER PSYKISKE PROBLEM 

hus09b Begrenses [han/hun] i sine daglige gjøremål pga. denne [sykdommen/kroniske 
helseproblemet/funksjonshemmingen] i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? MED 
DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. I STOR GRAD  
2. I NOEN GRAD 
3. I LITEN GRAD 
4. IKKE I DET HELE TATT  

 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON OVER 65 ÅR AVMERKET MED BEGRENSNINGER 

hus09c Har [NAVN] problemer med hukommelsen? 
1. JA  hus09d 
2. NEI  hus09h 

 
HVIS JA HUS09C  

hus09d Har [NAVN] så store problemer med hukommelsen at det går ut over evnen til å klare daglige 
gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 
HER ER VI KUN UTE ETTER BEGRENSNINGER SOM ER ET RESULTAT AV PROBLEMER MED HUKOMMELSEN 

1. JA  hus09e 
2. NEI  hus09h 
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HVIS JA HUS09D 

hus09e Har [NAVN] vært hos lege for hukommelsesproblemene? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS JA HUS09D 

hus09f Vet du hva som er årsaken til hukommelsesproblemene? 
1. JA  hus09g 
2. NEI  hus09h 

 
HVIS JA HUS09F 

hus09g Skyldes det demens, hjerneslag eller annet? 
1. DEMENS/ALZHEIMER 
2. HJERNESLAG/INFARKT 
3. ANNET 

 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON 18 ÅR ELLER ELDRE AVMERKET MED BEGRENSNINGER 
hus09h Har [NAVN] behov for hjelp til daglige gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, 
HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA  
2. NEI 

 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON UNDER 18 ÅR AVMERKET MED BEGRENSNINGER 
hus09h1 Har [NAVN] behov for ekstra hjelp til daglige gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. 
HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA  
2. NEI 

 
HVIS JA HUS09A. STILLES FOR HVER PERSON AVMERKET MED BEGRENSNINGER 

hus09i Har [NAVN] behov for hjelp til personlig pleie? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS JA HUS09H OG/ELLER JA HUS09I 
hus09j Hvem hjelper [NAVN]?  
FLERE SVAR MULIG 

1. INGEN HJELP 
2. IO HJELPER 
3. SAMBOER, EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER HJELPER 
4. HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIE 
5. ANNEN FAMILIE 
6. PERSONLIG ASSISTENT 
7. ANDRE 

 

Boligen 
ALLE 

hus10 Jeg skal nå stille noen spørsmål om boligen du bor i nå. Bor du i… 
1. frittstående enebolig  hus13a 
2. hus tilknyttet gårdsbruk  hus13a 
3. kjedet enebolig, rekkehus eller tomannsbolig  hus13a 
4. leilighet i blokk eller bygård, i terrassehus eller i annet flerbolighus  hus11 
5. på institusjon  hus13a 
6. annet   hus13a 

 
HVIS BOR I LEILIGHET ELLER BLOKK HUS10 (HUS10=4) 

hus11 Har bygningen eller huset du bor i heis? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS BOR I LEILIGHET ELLER BLOKK (HUS10=4)  OG OVER 50 ÅR 

hus12 Hvilken etasje bor du i? 
  ETASJE__________ 
 
ALLE 
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hus13a Hvor mange soverom og oppholdsrom disponerer [du/husholdet] til eget bruk?  
TA IKKE MED KJØKKEN, BAD, WC, GANG, ENTRE, VASKEROM OG LIGNENDE.   
 ANTALL ROM________ 
 
HVIS OVER 50 ÅR  
hus13b Hvordan vurderer du at din nåværende bolig vil være egnet for deg når du blir eldre? Vil du si 
den er godt egnet, delvis egnet eller i liten grad egnet?  

1. GODT EGNET 
2. DELVIS EGNET 
3. I LITEN GRAD EGNET 

 
ALLE 
hus14 Når flyttet du til denne boligen? 
OPPGI MÅNED OG ÅR FØRSTE GANG IO FLYTTET TIL BOLIGEN   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
ALLE 
hus15a Eier eller leier du eller noen annen i husholdet denne boligen?  

1. EIER  hus17 
2. LEIER  hus15b 
3. DISPONERER PÅ ANNEN MÅTE  hus16a 

 
HVIS LEIER (HUS15A=2) 

hus15b Leier [du/dere] gjennom kommunen? 
1. JA  hus16a 
2. NEI  hus17 

 
HVIS LEIER GJENNOM KOMMUNEN (HUS15B=1) ELLER DISPONERER BOLIG PÅ ANNEN MÅTE (HUS15A=3) 
hus16a Bor du i en bolig som er reservert/tilrettelagt for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne?  

1. JA  hus16b 
2. NEI  hus17 

 
HVIS JA (HUS16A=1) 

hus16b Hva slags reservert/tilrettelagt bolig er dette? 
1. ALDERS- OG SYKEHJEM 
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 
ALLE 

hus17 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med boligen din? 
   VERDI__________ 
 
ALLE 

hus18a Har du bodd hele livet i det strøket/bygda/bydelen du bor i nå? 
1. JA  
2. NEI  hus18b 

 
HVIS IKKE BODD HELE LIVET DER EN BOR NÅ (HUS18A=2) 

hus18b Hvor lenge har du alt i alt bodd i det strøket/bygda/bydelen du bor i nå?  
ANTALL ÅR__________ HVIS TIL OG FRA NOTER TOTALT ANTALL ÅR. HALVE ÅR RUNDES OPPOVER 
 
ALLE 
hus19 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd",  
hvor fornøyd er du med strøket/bygda/bydelen du bor i nå?  

VERDI__________ 
 
ALLE 
hus20 Har du planer om å flytte i løpet av de neste 3 årene?  

1. JA  hus21 
2. NEI 
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HVIS JA (HUS20=1) 

hus21 Vil du i så fall flytte til et annet land, til en annen kommune, eller innen samme kommune?  
1. TIL ET ANNET LAND 
2. TIL EN ANNEN KOMMUNE 
3. INNEN SAMME KOMMUNE 
4. VET IKKE 

 

Barn 
Omsorg for barn 
 
Nå skal jeg stille noen spørsmål om omsorg for barn. 
 
HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 14 ÅR I HUSHOLDET (FAM02=1 ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I 
HUSHOLDSBOKSEN, MEN BOR IKKE SAMMEN MED [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER]  

bar01 Jeg skal nevne noen oppgaver som må gjøres når man bor sammen med barn, og for hver oppgave 
vil jeg at du skal fortelle hvem som vanligvis gjør denne oppgaven. Vi begynner med […å kle på barna, 
eller passe på at de er skikkelig kledd]. Er det.. HVIS IO SVARER "ALLTID ELLER VANLIGVIS ANDRE I 
HUSHOLDET" NOTER PERSONENS REFERANSENUMMER FRA HUSHOLDSBOKSEN  

bar01a ..å kle på barna, eller passe på at  de er skikkelig kledd 
bar01b ..å legge barna eller se til at de legger seg 
bar01c ..å være hjemme med barna når de er syke 
bar01d ..å leke med barna og/eller delta i deres fritidsaktiviteter 
KUN HVIS ET ELLER FLERE AV BARNA ER 6 ÅR ELLER ELDRE 
bar01e ..å hjelpe barna med leksene 
bar01f ..å bringe barna til/fra skole, barnehage, barnepasser eller fritidsaktiviteter 

1. alltid du 
2. vanligvis du 
3. alltid eller vanligvis andre i husholdet  REF NR FRA HUSHOLDSBOKSEN 
4. alltid eller vanligvis noen som ikke bor i husholdet 
5. barna gjør det selv 
6. IKKE RELEVANT 

 
HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 14 ÅR I HUSHOLDET (FAM02=1 ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I 
HUSHOLDSBOKSEN, OG SAMMEN MED [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER]  

bar02a Jeg skal nevne noen oppgaver som må gjøres når man bor sammen med barn, og for hver oppgave 
vil jeg at du skal fortelle hvem som vanligvis gjør denne oppgaven. Vi begynner med […å kle på barna, 
eller passe på at de er skikkelig kledd]. Er det..  HVIS IO SVARER "ALLTID ELLER VANLIGVIS ANDRE I 
HUSHOLDET" NOTER PERSONENS REFERANSENUMMER FRA HUSHOLDSBOKSEN  

bar02a ..å kle på barna, eller passe på at  de er skikkelig kledd 
bar02b ..å legge barna eller se til at de legger seg 
bar02c ..å være hjemme med barna når de er syke 
bar02d ..å leke med barna og/eller delta i deres fritidsaktiviteter 
KUN HVIS ET ELLER FLERE AV BARNA ER 6 ÅR ELLER ELDRE 

bar02e ..å hjelpe barna med leksene 
bar02f ..å bringe barna til/fra skole, barnehage, barnepasser eller fritidsaktiviteter 

1. alltid du 
2. vanligvis du 
3. du og [samboer/ektefelle/reg. partner] omtrent like mye 
4. vanligvis [samboer/ektefelle/reg. partner] 
5. alltid [samboer/ektefelle/reg. partner] 
6. alltid eller vanligvis andre i husholdet  REF NR FRA HUSHOLDSBOKSEN 
7. alltid eller vanligvis noen som ikke bor i husholdet 
8. barna gjør det selv 
9. IKKE RELEVANT 

 
HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 14 ÅR I HUSHOLDET (FAM02=1 ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I 
HUSHOLDSBOKSEN, OG SAMMEN MED [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER]  
bar03 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med måten disse oppgavene er fordelt mellom deg og din [samboer/ektefelle/ 
registrerte partner]? 
 VERDI ______________ 
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HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 11 ÅR I HUSHOLDET (FAM02=1 ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I 
HUSHOLDSBOKSEN (LISTE) 
bar04a Jeg skal nå stille  noen spørsmål om barn og tilsynsordninger. Har ett eller flere av barna i 
husholdningen tilsyn av andre enn foreldre på dagtid/ arbeidstid mot betaling? For barn i skolen tenker vi 
på tilsyn utenom skoletiden, som f.eks. SFO. 

1. JA  bar04b 
2. NEI  bar06a 

 
HVIS JA (BAR04A=1). STILLES FOR HVERT BARN I LISTE 

bar04b Jeg vil gjerne vite hva slags tilsynsordning dette er for hvert av barna dine. Vi kan begynne med 
[NAVN].  
FLERE  SVAR MULIGE 

1. SLEKTNING 
2. DAGMAMMA 
3. PRAKTIKANT/AU PAIR 
4. BARNEHAGE 
5. BARNEPARK/LEKEPARK 
6. SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 
7. ANNET 
8. INGEN TILSYNSORDNING 

 
HVIS JA (BAR04A=1). STILLES FOR HVERT BARN I LISTE 

bar04c Omtrent hvor mange timer per uken benytter [du/dere] denne tilsynsordningen? 
________TIMER PER UKE 

 
HVIS JA (BAR04A=1). 
bar05 Omtrent hvor mye betaler [du/dere] alt i alt for disse barnetilsynsordningene per måned?  
  ________KR PER MÅNED 
 
HVIS IO BOR SAMMEN MED BARN UNDER 11 ÅR I HUSHOLDET (FAM02=1 ELLER 2) MED KATEGORIENE 5, 6, 7 ELLER 8 I 
HUSHOLDSBOKSEN 
bar06a Får [du/dere] (også) hjelp med barnepass av familie, venner eller andre personer? HER ER VI UTE 
ETTER HJELP FRA ANDRE ENN IOS SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER I HUSHOLDET 

1. JA  bar06b 
2. NEI  bar07a 

 
HVIS JA (BAR06A=1) 

bar06b Hvem hjelper [deg/dere]? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON] 
 
STILLES FOR HVER PERSON I BAR06B 

bar06c Får dere hjelp fra [REF. PERSON] regelmessig eller ved behov? 
1. REGELMESSIG  
2. VED BEHOV 

 
STILLES FOR HVER PERSON I BAR06B 

bar06d Er dette hjelp dere mottar ukentlig, månedlig eller årlig? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 

 
HVIS BAR06D=1, 2 ELLER 3 

bar06e Omtrent hvor mange ganger er dette per [uke/måned/år]? 
___________ANTALL GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR] 

 
ALLE 

bar07a Hjelper du andre jevnlig med barnepass? MED JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN TIL 
SAMME PERSON. HVIS IO NEVNER AT HAN/HUN ARBEIDER SOM DAGMAMMA ELLER I BARNEHAGE TA BARE MED 
BARNEPASS UTENOM ARBEIDET. 

1. JA  bar07b 
2. NEI  bar08 
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HVIS JA (BAR07A=1) 

bar07b Hvem har du hjulpet med barnepass? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG 
MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON] 

 
STILLES FOR HVER PERSON I BAR07B  

bar07c Hjelper du [REF. PERSON] regelmessig eller ved behov? 
1. REGELMESSIG  
2. VED BEHOV 

 
STILLES FOR HVER PERSON I BAR07B  

bar07d Er dette hjelp du gir ukentlig, månedlig eller årlig? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 

 
STILLES FOR HVER PERSON I BAR07B  

bar07e Omtrent hvor mange ganger er dette per [uke/måned/år]? 
 ___________ANTALL GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR] 
 
Andre barn utenfor husholdet 
HVIS IO HAR EGNE BARN (FAM01=5 ELLER 6) 

bar10 Vi har snakket om barna dine. I tillegg til de [ANTALL BARN] har du andre egne barn som ikke 
er nevnt? DET KAN F.EKS. VÆRE BARN SOM IKKE LENGER ER I LIVE  

1. JA   bar15     
2. NEI  bar21 

 
HVIS IO IKKE HAR EGNE BARN (SE FAM01) 

bar13 Vi har snakket om familien. Har du egne barn som ikke er nevnt? DET KAN F.EKS. VÆRE BARN SOM 
IKKE LENGER ER I LIVE 

1. JA  bar15 
2. NEI  bar21 

 
HVIS LAGT TIL PERSONER I BAR10 ELLER BAR13 

bar15 Hva er fødselsdatoen til barnet? KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, 
SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR  |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS LAGT TIL PERSONER I BAR10 ELLER BAR13 

bar19 Det hender at man mister et barn. Er dette barnet i live? HVIS IO ALLEREDE HAR SAGT AT BARNET ER 
DØD KRYSS AV UTEN Å SPØRRE 

1. JA  bar21 
2. NEI  bar20 

 
HVIS BARN DØD (BAR19=2) 

bar20 Når døde barnet?  KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, 
VINTER=01 
  MÅNED  |___|___|  ÅR  |___|___| 
 

Barn utenfor husholdet 
Jeg skal nå stille noen spørsmål om barna som du ikke bor sammen med 
 
HVIS DET ER LAGT TIL PERSONER I FAM06 OG IKKE BOR SAMMEN MED IO (FAM02=3) ELLER DET ER LAGT TIL 
PERSONER I BAR10/BAR13 OG SOM LEVER (BAR19=1) 

bar21 I hvilken kommune/bydel, eventuelt land bor [NAVN]? 
  KOMMUNE/BYDEL/LAND ________________ 
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HVIS DET ER LAGT TIL PERSONER I BAR15 OG IKKE BOR SAMMEN MED IO (FAM02=3)  

bar22 Når sluttet du og [NAVN PÅ HVERT AV BARNA SOM IKKE BOR SAMMEN MED IO] å bo 
sammen? KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|    ÅR          |___|___| 
 VET IKKE 

BODDE ALDRI SAMMEN 
 

Forhold til voksne barn  
Nå skal jeg stille noen spørsmål om ditt forhold til dine voksne barn 
 
KUN OM DET ELDSTE BARNET OVER 18 ÅR HVIS HAN/HUN BOR I HUSHOLDET. KUN EGET BARN 
bar08 Nå skal jeg stille noen spørsmål om ditt forhold til ditt eldste barn. Tenk på forholdet du har til 
[NAVN PÅ ELDSTE BARN]. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor 
enig er du i påstanden … 
bar08a .. vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
bar08b .. vi har ofte konflikter 
bar08c .. [hun/han] kritiserer meg ofte 
bar08d .. [hun/han] forstår meg når jeg har problemer 
 VERDI___________ 
 
KUN OM DET ELDSTE BARNET OVER 18 ÅR HVIS HAN/HUN BOR I HUSHOLDET. KUN EGET BARN 
bar09 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd",  
hvor fornøyd er du alt i alt med forholdet til [NAVN]? 
 VERDI____________ 
 
HVIS BARN UTENFOR HUSHOLDET SOM LEVER 

bar23a Er du sammen med [NAVN] ukentlig, månedlig, årlig eller sjeldnere? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 
4. SJELDNERE 
5. ALDRI  

 
HVIS SAMMEN MED BARN UTENFOR HUSHOLDET UKENTLIG, MÅNEDLIG ELLER ÅRLIG (BAR23A=1, 2 ELLER 3) 

bar23b Omtrent hvor mange ganger er dere sammen per [uke/måned/år]? 
 ____ __________GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR] 
 
HVIS ELDSTE BARN OVER 18 ÅR BOR UTENFOR HUSHOLDET. KUN OM EGET BARN 
bar24 Nå skal jeg stille noen spørsmål om ditt forhold til ditt eldste barn. Tenk på forholdet du har til 
[NAVN PÅ ELDSTE BARN]. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor 
enig er du i påstanden … 
bar24a .. vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
bar24b .. vi har ofte konflikter STERK UENIGHET 

bar24c .. [hun/han] kritiserer meg ofte 
bar24d .. [hun/han] forstår meg når jeg har problemer 
 VERDI___________ 
 
HVIS ELDSTE BARN OVER 18 ÅR BOR UTENFOR HUSHOLDET. KUN OM EGET BARN 
bar25 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du alt i alt med forholdet til [NAVN]? 
 VERDI___________ 
 

Forhold til voksne stebarn 
HVIS IO HAR [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER] SOM HAR BARN (SE HUS01) OG HVOR ETT AV DISSE 
BARNA ER 18 ÅR ELLER ELDRE (SE HUS04) - KUN OM DET ELDSTE. 

bar26 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] har barn fra tidligere forhold. 
Tenk på forholdet du har til [NAVN]. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært 
enig", hvor enig er du i påstanden… 
bar26a .. vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
bar26b .. vi har ofte konflikter STERK UENIGHET 
bar26c .. [hun/han] kritiserer meg ofte 
bar26d .. [hun/han] forstår meg når jeg har problemer 
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 VERDI___________ 

 
HVIS IO HAR [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER] SOM HAR BARN (SE HUS01) OG HVOR ETT AV DISSE 
BARNA ER 18 ÅR ELLER ELDRE (SE HUS04) - KUN OM DET ELDSTE. 

bar27 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du alt i alt med forholdet til [NAVN]? 
 VERDI____________ 

Barnebarn 
HVIS FØDT I 1935 ELLER TIDLIGERE 

bar28a Har du egne barnebarn? IKKE STEBARNEBARN 
1. JA  bar28b 
2. NEI  sam 

 
HVIS JA (BAR28A=1) 

bar28b Hvor mange? 
 ANTALL ______ 
 
HVIS 2 ELLER FLERE BARNEBARN (SE BAR28B) 

bar29a Hvor gammel er det eldste barnebarnet ditt? 
 ALDER_________ 
 
HVIS 2 ELLER FLERE BARNEBARN (SE BAR28B) 

bar29b Hvor gammel er det yngste barnebarnet ditt?  
 ALDER_________ 
 
HVIS 1 BARNEBARN (SE BAR28B) 

bar30 Hvor gammel er barnebarnet ditt? 
 ALDER_________ 
 
HVIS FØDT I 1935 ELLER TIDLIGERE OG HAR BARNEBARN (BAR28A=1) OG ELDSTE/ENESTE BARNEBARN ER 20 ÅR 
ELLER ELDRE ELLER VET IKKE ALDER PÅ ELDSTE/ENESTE BARNEBARNET (SE BAR29A ELLER BAR30) 

bar31a1 Har du egne oldebarn? IKKE STEOLDEBARN 
1. JA  bar31b 
2. NEI  sam 

 
HVIS FØDT FRA 1936 OG TIL OG MED 1947 OG HAR EGNE BARN FØDT 1967 ELLER TIDLIGERE 

bar31a2 Vi har registrert at du har voksne barn. Har du egne oldebarn? IKKE STEOLDEBARN. 
OPPLYSNINGER OM BARNEBARN VIL VI FÅ FRA REGISTRENE SENERE 

3. JA  bar31b 
4. NEI  sam 

 
HVIS JA (BAR32A=1) 

bar31b Hvor mange? 
 ANTALL________ 
 

Samliv 
Nåværende samboer  
 
HVIS SAMBOER  

sam01 Jeg skal nå stille deg noen spørsmål om din samboer. Når flyttet dere sammen for første gang?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 

 
HVIS SAMBOER IKKE VAR REGISTRERT MED PERSONNUMMER FRA REGISTER PÅ FORHÅND 

sam02a Er samboeren din født i Norge?  
1. JA  sam03a / sam04 
2. NEI  sam02b 

 
HVIS SAMBOER IKKE FØDT I NORGE (SAM02A=2) 

sam02b Hvilket land er [han/hun] født i? 
 LAND___________________ 
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HVIS SAMBOER IKKE FØDT I NORGE (SAM02A=2) 

sam02c Når bosatte [han/hun] seg i Norge?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___|      ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS SAMBOER IKKE VAR REGISTRERT MED PERSONNUMMER FRA REGISTER PÅ FORHÅND 

sam03a Er [hans/hennes] høyeste utdanningsnivå grunnskole, videregående skole eller 
høyskole/universitet?  

1. GRUNNSKOLE  sam04a 
2. VIDEREGÅENDE  sam04a 
3. HØYSKOLE ELLER UNIVERSITET  sam03b 
4. VET IKKE  sam04a 

 
HVIS UNIVERSITET ELLER HØGSKOLEUTDANNING (SAM03A=3) 

sam03b Er denne utdanningen av mer enn 5 års varighet? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS SAMBOER 

sam04a Har dere konkrete planer om å gifte dere i løpet av de neste 2 årene?  
1. JA  sam05 
2. NEI  sam04b 

 
HVIS IKKE PLANER OM Å GIFTE SEG NESTE 2 ÅR (SAM04A=2) 

sam04b Har dere planer om å gifte dere lenger frem i tid? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS SAMBOER 

sam05 Selv om du mener at det å gifte seg er opp til deg og din samboer, kan andre ha meninger om hva 
dere bør gjøre. På en skala fra 0 til 10 hvor 0 er "helt uenig" og 10 er "helt enig", hvor enig er du i 
påstanden … 
HVIS FORELDRE I LIVE 

sam05a ..mine foreldre synes det er på tide at vi gifter oss  
HVIS BARN OVER 6 ÅR 

sam05b ..mine barn synes det er på tide at vi gifter oss 
sam05c ..de fleste slektningene mine synes det er på tide at vi gifter oss 
sam05d ..de fleste vennene mine synes det er på tide at vi gifter oss 

VERDI____________ 
 

Kjæreste 
HVIS IKKE SAMBOER, GIFT ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

sam06 Jeg skal nå stille noen spørsmål om din sivilstatus. Har du for tiden en kjæreste du ikke bor 
sammen med?   

1. JA  sam07 
2. NEI  sam18a 

 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam07 Når startet dette forholdet?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam08 Er kjæresten din mann eller kvinne? 
1. MANN 
2. KVINNE 

 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam09 Hvor gammel er [han/hun]?  
 ALDER __________________ 
 



16 

HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam10a Er [han/hun] født i Norge? 
1. JA  sam11a 
2. NEI  sam10b 
3. VET IKKE  sam11a 

 
HVIS FØDT I UTLANDET (SAM10A=2) 

sam10b Hvilket land er [han/hun] født i?  
 LAND ___________________ 
 
HVIS FØDT I UTLANDET (SAM10A=2) 

sam10c Når bosatte [han/hun] seg i Norge?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam11a Er [hans/hennes] høyeste utdanningsnivå grunnskole, videregående skole eller 
høyskole/universitet?  

1. GRUNNSKOLE  sam12 
2. VIDEREGÅENDE  sam12 
3. HØYSKOLE ELLER UNIVERSITET   sam11b 
4. VET IKKE  sam12 

 
HVIS UNIVERSITET ELLER HØGSKOLEUTDANNING (SAM11A=3) 

sam11b Er denne utdanningen av mer enn 5 års varighet? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam12  I hvilken kommune/bydel, eventuelt land bor [han/hun] for tiden? 
 KOMMUNE/BYDEL/LAND ___________ 
 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam13a1 Er du sammen med [ham/henne] én eller flere ganger i uken? 
1. JA 
2. NEI  sam13a2 

 
HVIS IKKE SAMMEN MED KJÆRESTE UKENTLIG (SAM13A1=2) 

sam13a2 Er du sammen med [ham/henne] månedelig eller årlig? 
1. MÅNEDLIG 
2. ÅRLIG 

 
HVIS SAMMEN MED KJÆRESTE UKENTLIG, MÅNEDLIG ELLER ÅRLIG (SAM13A1=1 ELLER SAM13A2=1 ELLER 2) 

sam13b Omtrent hvor mange ganger er dere sammen per [uke/måned/år]? 
  _____ GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR] 
 
HVIS KJÆRESTE (SAM06=1) 

sam14a Er kjæresten din på noen måte begrenset i sine daglige gjøremål på grunn av dårlig helse, 
psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne?  MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, 
HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA  sam14b 
2. NEI  sam15 

 
HVIS KJÆRESTE BEGRENSET (SAM14A=1) 

sam14b Begrenses [han/hun] i stor grad, i noen grad eller i liten grad? 
1. I STOR GRAD 
2. I NOEN GRAD 
3. I LITEN GRAD 

 
HVIS KJÆRESTE BEGRENSET (SAM14A=1) OG OVER 65 ÅR (SAM09) 

sam14c Har [han/hun] problemer med hukommelsen? 
1. JA  sam14d 
2. NEI  sam14h 
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HVIS JA (SAM14C=1, 2 ELLER 3) 

sam14d Har [NAVN] så store problemer med hukommelsen at det går ut over evnen til å klare daglige 
gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 
HER ER VI KUN UTE ETTER BEGRENSNINGER SOM ER ET RESULTAT AV PROBLEMER MED HUKOMMELSEN  

1. JA  sam14e 
2. NEI  sam14h 

 
HVIS JA SAM14D  

sam14e Har [NAVN] vært hos lege for hukommelsesproblemene? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS JA SAM14D 

sam14f Vet du hva som er årsaken til hukommelsesproblemene? 
1. JA  sam14g 
2. NEI  sam14h 

 
HVIS JA (SAM14F=1) 

sam14g Skyldes det demens, hjerneslag eller annet? 
1. DEMENS/ALZHEIMER 
2. HJERNESLAG/INFARKT 
3. ANNET  

 
HVIS KJÆRESTE BEGRENSET (SAM14A=1)  

sam14h Har [han/hun] behov for hjelp til daglige gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. 
HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA 
2. NEI 

 
HVIS KJÆRESTE BEGRENSET (SAM14A=1)  

sam14i Har [han/hun] behov for hjelp til personlig pleie? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS JA SAM14H OG/ELLER JA SAM14I 

sam14j Hvem hjelper? FLERE SVAR MULIGE 
1. INGEN HJELP 
2. IO HJELPER 
3. HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIE (EL ANNEN OFF HJELP) 
4. PERSONLIG ASSISTENT 
5. FAMILIE 
6. BOR I INSTITUSJON 
7. ANDRE 

 
HVIS KJÆRESTE 

sam15 Har du planer om å flytte sammen med kjæresten din i løpet av de neste 3 årene? 
1. JA 
2. NEI 

 

Samlivshistorier 
 
HVIS GIFT ELLER REGISTRERT PARTNER  

sam16 Jeg skal nå stille noen spørsmål om din [ektefelle/registrert partner]. Var dere samboere før dere 
[giftet dere/ble registrerte partnere]? 

1. JA  sam17 
2. NEI  sam18a 

 
HVIS JA (SAM16=1) 

sam17 Når flyttet dere sammen? 
OPPGI MÅNED OG ÅR FOR FØRSTE GANG DERE FLYTTET SAMMEN  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
VET IKKE 
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HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

sam18a Nå skal jeg stille noen spørsmål om tidligere samliv. Har du noen gang tidligere vært samboer 
eller gift/registrert partner utenom ditt nåværende [samboerskap/ekteskap/registrerte partnerskap]?  

1. JA  sam19a 
2. NEI  sam31a / par01 

 
HVIS IKKE SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 
sam18b Nå skal jeg stille noen spørsmål om tidligere samliv. Har du noen gang tidligere vært samboer 
eller gift/registrert partner?  

1. JA  sam19a 
2. NEI  sam31a / par04a 

 
HVIS TIDLIGERE SAMLIV (SAM18A=1 ELLER SAM18B=1) 

sam19a Vi ønsker å tidfeste tidligere samliv. Begynn med ditt forrige samliv. Når flyttet dere sammen?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS MER ENN ETT TIDLIGERE SAMLIV (SAM30A=1 ELLER SAM30B=1) 

sam19b Når flyttet dere sammen?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
FOR HVER PERSON I SAM19A ELLER SAM19B 

sam20 Var dette samlivet med en mann eller kvinne? 
1. MANN 
2. KVINNE 

 
FOR HVER PERSON I SAM19A ELLER SAM19B  

sam21a Var dere [gift/reg.partnere] uten å ha vært samboere først, først samboere så [gift/reg. partnere] 
eller kun samboere? 

1. GIFT/REG.PARTNERE UTEN Å HA VÆRT SAMBOERE FØRST  sam21b 
2. FØRST SAMBOERE, SÅ GIFT/REG.PARTNERE  sam21b 
3. KUN SAMBOERE  sam22a 

 
HVIS GIFT/REGISTRERT PARTNER MED TIDLIGERE PARTNER (SAM21A=1 ELLER 2) 

sam21b Når ble dere [gift/registrerte partnere]?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
FOR HVER PERSON I SAM19A ELLER SAM19B 

sam22a Da dere flyttet sammen, hadde [han/hun] barn fra tidligere forhold? 
1. JA  sam22b 
2. NEI  sam23 

 
HVIS JA (SAM22A=1) 

sam22b Hvor mange barn hadde [han/hun] fra tidligere forhold? 
 ANTALL ___________ 
 
HVIS TIDLIGERE SAMLIV (SAM18A=1 ELLER SAM18B=1) 

sam23 Hvordan tok samlivet slutt? VI TENKER HER PÅ OM DE FLYTTET FRA HVERANDRE ELLER OM DET VAR 
ANDRE GRUNNER TIL AT SAMLIVET TOK SLUTT 

1. FORTSATT SAMMEN, MEN FLYTTET FRA HVERANDRE  sam24 
2. FORHOLDET TOK SLUTT OG FLYTTET FRA HVERANDRE  sam24 
3. [SAMBOER/EKTEFELLE/ REG. PARTNER] DØDE  sam28 

 
HVIS FLYTTET FRA HVERANDRE (SAM23=1 ELLER 2) 

sam24 Når flyttet dere fra hverandre?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
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HVIS FORHOLDET  TOK SLUTT OG FLYTTET FRA HVERANDRE (SAM23=2) 

sam25 Hvem tok initiativ til bruddet? 
1. IO 
2. BEGGE SAMMEN 
3. [SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER] 

 
HVIS FORHOLDET TOK SLUTT OG FLYTTET FRA HVERANDRE (SAM23=2) OG HVIS IO HAR EGNE BARN 

sam26a Fikk du barn med [ham/henne]? 
1. JA  sam26b 
2. NEI  sam27 

 
HVIS JA (SAM26A=1) 

sam26b Hvem bodde barna hovedsakelig sammen med det første året etter at dere flyttet fra hverandre?  
1. MED DEG 
2. MED [EKSSAMBOER/EKSEKTEFELLE/EKSREG. PARTNER] 
3. DELTE MELLOM DERE 
4. MED SLEKTNINGER 
5. MED ANDRE 
6. PÅ BARNE-/FOSTERHJEM  
7. BEGYNTE Å BO FOR SEG SELV 
8. BODDE ALLEREDE FOR SEG SELV  
9. ANNET 

 
HVIS FLYTTET FRA HVERANDRE (SAM23=1) 

sam27 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ingen konflikt" og 10 er "mye konflikt", hvor mye konflikt var 
det mellom dere i forbindelse med bruddet? 
 VERDI_____________ 
 
HVIS TIDLIGERE PARTNER DØDE (SAM23=2) 

sam28 Når døde [han/hun]?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS TIDLIGERE PARTNER DØDE (SAM23=2) OG HVIS EGNE BARN 

sam29 Fikk du barn med [ham/henne]? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS TIDLIGERE SAMLIV OG HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

sam30a Har du hatt andre samliv etter dette bortsett fra ditt nåværende 
[samboerskap/ekteskap/registrerte partnerskap]? 

1. JA  sam19b for neste person 
2. NEI  sam31a 

 
HVIS TIDLIGERE SAMLIV OG HVIS IKKE SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

sam30b Har du hatt andre samliv før dette? 
1. JA  sam19b for neste person 
2. NEI  sam31a 

Barnebidrag 
HVIS EGET BARN I HUSHOLDET UNDER 18 ÅR (FAM02=1 ELLER 2) MED ANNEN ENN EVENTUELL NÅVÆRENDE 
SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER (FAM01=6) 

sam31a Du har tidligere sagt at du ikke bor sammen med [moren/faren] til barnet ditt/barna dine. Mottar 
du barnebidrag for dette barnet/disse barna? NOEN KAN HA BARN MED FLERE OG KAN MOTTA BIDRAG FRA 
FLERE ELLER KUN EN. HVIS IO SIER HAN/HUN IKKE MOTTAR FRA ALLE 'BIDRAGSFORELDRENE' KRYSSES DET AV FOR 
DELVIS. 

1. JA  sam31b 
2. NEI  sam32a1 
3. DELVIS  sam31b 
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HVIS MOTTAR BARNEBIDRAG (SAM31A=1) 

sam31b Omtrent hvor mye mottar du i bidrag per måned? VI ER HER UTE ETTER DET SAMLEDE LØPENDE 
MÅNEDLIGE BIDRAGET SOM IO MOTTAR. BETALING AV BIDRAGSGJELD OG TILLEGGSBIDRAG HOLDES UTENFOR
 _________________ KR PER MÅNED 
 
HVIS IKKE MOTTAR BIDRAG FOR BARN I HUSHOLDET (SAM31A=2) 

sam32a1 Betaler du bidrag for [ham/henne/dem]? 
1. JA  sam32b 
2. NEI  par01 

 
HVIS EGET BARN UNDER 18 ÅR IKKE BOR I HUSHOLDET (FAM02=3) 

sam32a2 Du har tidligere sagt at du ikke bor sammen med barnet ditt/barna dine. Betaler du bidrag for 
dette barnet/disse barna? NOEN KAN HA BARN MED FLERE OG KAN BETALE BIDRAG TIL FLERE ELLER KUN EN. 
HVIS IO SIER HAN/HUN IKKE BETALER TIL ALLE KRYSSES DET AV FOR DELVIS. 

1. JA  sam32b 
2. NEI  par01 
3. DELVIS  sam32b 

 
HVIS BETALER BARNEBIDRAG (SAM32A1=1 ELLER SAM32A2=1) 

sam32b Omtrent hvor mye betaler du i bidrag per måned? VI ER HER UTE ETTER DET SAMLEDE LØPENDE 
MÅNEDLIGE BIDRAGET SOM IO BETALER. BETALING AV BIDRAGSGJELD OG TILLEGGSBIDRAG HOLDES UTENFOR 
 _______________ KR PER MÅNED 
 

Organisering av husholdet og om parforholdet  
Organisering av husholdet 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

par01 Jeg skal nå nevne noen vanlige arbeidsoppgaver i hjemmet. For hver av oppgavene vil jeg at du 
skal si om det er du eller din partner som vanligvis gjør denne oppgaven. Vi begynner med [matlaging]. 
Er det…  
par01a ..matlaging 
par01b ..oppvask INKLUSIVE RYDDE INN/UT AV OPPVASKMASKIN 

par01c ..vasking og stryking av tøy 
par01d ..innkjøp av dagligvarer 
par01e ..rengjøring, rydding av bolig 
par01f ..vedlikehold og småreparasjoner i og rundt boligen 

1. alltid du 
2. vanligvis du 
3. du og [samboer/ ektefelle/ registrert partner] omtrent like mye 
4. vanligvis [samboer/ ektefelle/ registrert partner] 
5. alltid [samboer/ ektefelle/ registrert partner] 
6. alltid eller vanligvis annen person, spesifiser: ________[REF. NR. HUSHOLDET/REF. NR GIVERE OG MOTTAKERE] 

 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

par02 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med denne arbeidsdelingen?         
 VERDI ______________ 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

par03a Har husholdet jevnlig betalt, privat hjelp til rengjøring av boligen eller annet husarbeid? MED 
JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN FRA SAMME PERSON/FIRMA 
KOMMUNAL HJEMMEHJELP REGNES IKKE MED HER. VI SPØR OM DETTE SENERE 

1. JA  par03b 
2. NEI  par06 

 
HVIS JA (PAR03A=1) 

par03b Omtrent hvor mange ganger er dette per måned?   
 ANTALL GANGER PER MÅNED __________ 
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HVIS IKKE SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 

par04a Nå skal jeg stille deg et spørsmål om hjelp til husarbeid. Har du jevnlig betalt, privat hjelp til 
rengjøring av boligen eller annen husarbeid? MED JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN FRA SAMME 
PERSON/FIRMA. KOMMUNAL HJEMMEHJELP REGNES IKKE MED HER. VI SPØR OM DETTE SENERE 

1. JA  par04b 
2. NEI  for 

 
HVIS JA (PAR04A=1) 

par04b Omtrent hvor mange ganger er dette per måned?   
 ANTALL GANGER PER MÅNED __________ 
 

Om parforholdet 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 
par06 Tenk på forholdet du har til din [samboer/ektefelle/registrerte partner]. På en skala fra 0 til 10, 
hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor enig er du i påstanden … 
par06a ..vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
par06b ..vi har ofte konflikter STERK UENIGHET 
par06c ..[hun/han] kritiserer meg ofte 
par06d ..[hun/han] forstår meg når jeg har problemer 
  VERDI___________ 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 
par07 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med forholdet til din [samboer/ektefelle/registrerte partner]? 
 VERDI____________ 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 
par08 Par kan være uenige om flere områder i livet. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "aldri" og 10 
"veldig ofte", hvor ofte har du og din [samboer/ektefelle/registrerte partner] i løpet av det siste året vært 
uenige om… 
par08a ..husarbeid 
par08b ..penger 
par08c ..bruk av fritid 
par08d ..seksuelt samliv 
par08e ..forhold til venner 
HVIS ÉN ELLER BEGGE FORELDRE I LIVE 

par08f  ..forhold til foreldre og svigerforeldre 
HVIS BARN I HUSHOLDET 18 ÅR ELLER YNGRE 

par08g ..barneoppdragelse 
HVIS IO ER UNDER 50 ÅR ELLER KVINNELIG [SAMBOER/EKTEFELLE/ REG. PARTNER] ER UNDER 50 ÅR 

par08h ..å få barn 
par08i  ..alkohol 
 VERDI___________ 
 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER I HUSHOLDET 
par10 Har du i løpet av det siste året vurdert å gjøre slutt på forholdet? 

1. JA 
2. NEI 

 

Foreldre og oppveksthjemmet 
Foreldres livssituasjon 
 
Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om dine foreldre. 
 
HVIS IO IKKE BOR SAMMEN MED MOR OG HVIS IO FØDT I 1952 ELLER TIDLIGERE ELLER HVIS MOR IKKE ER 
REGISTRERT I REGISTERET FOR IO FØDT ETTER 1952 

for01 Lever din mor? 
1. JA  for06 
2. NEI  for04 



22 

3. JEG VET IKKE OM HUN LEVER  for05 
4. JEG VET IKKE NOE OM MIN MOR  for07 

 
HVIS MOR IKKE LEVER (FOR01=2) 

for04 I hvilket år døde hun? 
 ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS MOR IKKE LEVER (FOR01=2) ELLER IO VET IKKE OM MOR LEVER (FOR01=3) 

for05 I hvilket år ble hun født? 
 ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS MOR LEVER (FOR01=1) 

for06 I hvilket år ble hun født? 
ÅR |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS IO IKKE BOR SAMMEN MED FAR OG HVIS IO FØDT I 1952 ELLER TIDLIGERE ELLER HVIS MOR IKKE ER 
REGISTRERT I REGISTERET FOR IO FØDT ETTER 1952 

for07 Lever din far? 
1. JA  for12 
2. NEI  for10 
3. JEG VET IKKE OM HAN LEVER  for11 
4. JEG VET IKKE NOE OM MIN FAR  for15a 

 
HVIS FAR IKKE LEVER (FOR07=2) 

for10 I hvilket år døde han? 
ÅR |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS FAR IKKE LEVER (FOR07=2) ELLER IO VET IKKE OM FAR LEVER (FOR07=3) 

for11 I hvilket år ble han født? 
 ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS FAR LEVER (FOR07=1) 

for12 I hvilket år ble han født? 
ÅR |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS IO IKKE BOR SAMMEN MED VERKEN MOR ELLER FAR OG HVIS BEGGE LEVER 

for13 Bor dine foreldre sammen? 
1. JA  for19a 
2. NEI  for14a 

 
HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN (FOR13=2) ELLER IO BOR SAMMEN MED EN AV FORELDRENE ELLER EN ELLER 
BEGGE FORELDRENE ER DØDE 

for14a Ble dine foreldre noen gang skilt? 
1. JA  for14b 
2. NEI  for15a 
3. NEI, DE BODDE ALDRI SAMMEN  for15a 
4. NEI, ANNEN SITUASJON  for15a 

 
HVIS JA (F0R14A=1) 
for14b I hvilket år skilte de lag? 
 ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS MOR LEVER OG HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN ELLER IO BOR SAMMEN MED FAR 

for15a Bor din mor alene?  
1. JA  for17a 
2. NEI  for15b 
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HVIS NEI (FOR15A=2) 

for15b Hvem bor hun sammen med? FLERE SVAR MULIGE 
1. SAMBOER/EKTEFELLE  for16 
2. SIN(E) SØNN(ER)  for16 
3. SIN(E) DATTER(DØTRE)  for16 
4. SLEKTNING  for16 
5. INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG  for15c 
6. ANDRE  for16 

 
HVIS INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG (FOR15B=5) 

for15c Hva slags tilrettelagt bolig/institusjon er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 
HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN (FOR13=2) OG MOR IKKE ER REGISTRERT I REGISTER (FOR06=DATO)  

for15d I hvilken kommune/bydel, eventuelt land, bor hun? 
  KOMMUNE/BYDEL/LAND ________________ 
 
HVIS FAR LEVER OG HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN ELLER IO BOR SAMMEN MED MOR 

for17a Bor din far alene?  
1. JA  for21a 
2. NEI  for17b 

 
HVIS NEI (FOR17A=2) 

for17b Hvem bor han sammen med? FLERE SVAR MULIGE 
1. SAMBOER/EKTEFELLE  for18 
2. SIN(E) SØNN(ER)  for18 
3. SIN(E) DATTER(DØTRE)  for18 
4. SLEKTNING  for18 
5. INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG  for17c 
6. ANDRE  for18 

 
HVIS INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG (FOR17B=5) 

for17c Hva slags tilrettelagt bolig/institusjon er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 
HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN (FOR13=2) OG FAR IKKE ER REGISTRERT I REGISTER (FOR12=DATO)  

for17d I hvilken kommune/bydel, eventuelt land bor han? 
  KOMMUNE/BYDEL/LAND ________________ 
 
HVIS FORELDRE BOR SAMMEN (FOR13=1) 

for19a Bor dine foreldre — bare de to sammen?  
1. JA  for20 
2. NEI  for19b 

 
HVIS NEI (FOR19A=2) 

for19b Hvem bor de sammen med? FLERE SVAR MULIGE 
1. SIN(E) SØNN(ER)  for20 
2. SIN(E) DATTER(DØTRE)  for20 
3. SLEKTNING  for20 
4. PÅ INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG  for19c 
5. ANDRE  for20 

 
HVIS INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG (FOR19B=4) 

for19c Hva slags tilrettelagt bolig/institusjon er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 
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HVIS FORELDRE BOR SAMMEN (FOR13=1) OG FORELDRE IKKE ER REGISTRERT I REGISTER (FOR06=DATO OG 
FOR12=DATO)  

for19d I hvilken kommune/bydel, eventuelt land bor de? 
  KOMMUNE/BYDEL/LAND ________________ 
 

Foreldres helse 
 
Jeg skal nå stille noen spørsmål om [din mors/fars /dine foreldres] helse. 
 
HVIS MOR LEVER OG IO IKKE BOR SAMMEN MED MOR 

for21a Er din mor på noen måte begrenset i sine daglige gjøremål på grunn av  dårlig helse, psykiske 
problemer eller nedsatt funksjonsevne? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER 
TRANSPORT 

1. JA  for21b 
2. NEI  for22a 

 
HVIS MOR BEGRENSET (FOR21A=1) 

for21b Begrenses hun i stor grad, i noen grad eller i liten grad? 
1. I STOR GRAD 
2. I NOEN GRAD 
3. I LITEN GRAD 

 
HVIS MOR BEGRENSET (FOR21A=1) OG OVER 65 ÅR 

for21c Har hun problemer med hukommelsen? 
1. JA  for21d 
2. NEI  for21h 

 
HVIS JA (FOR21C=1, 2 ELLER 3) 

for21d Har din mor så store problemer med hukommelsen at det går utover evnen til å klare daglige 
gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT. HER ER VI KUN UTE 
ETTER BEGRENSNINGER SOM ER ET RESULTAT AV PROBLEMER MED HUKOMMELSEN 

1. JA  for21e 
2. NEI  for21h 

 
HVIS JA FOR21D 

for21e Har hun vært hos lege for hukommelsesproblemene? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS JA FOR21D  

for21f Vet du hva som er årsaken til hukommelsesproblemene? 
1. JA  for21g 
2. NEI  for21h 

 
HVIS JA (FOR21F=1) 

for21g Skyldes det demens, hjerneslag eller annet? 
1. DEMENS/ALZHEIMER 
2. HJERNESLAG/INFARKT 
3. ANNET  

 
HVIS MOR BEGRENSET (FOR21A=1) 
for21h Har din mor behov for hjelp til daglige gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, 
HANDLING ELLER TRANSPORT. HER ER VI UTE ETTER BARNAS VURDERING AV BEHOV FOR HJELP 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
HVIS MOR BEGRENSET (FOR21A=1) 

for21i Har din mor behov for hjelp til personlig pleie? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 
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HVIS JA FOR21H OG/ELLER JA FOR21I 

for21j Hvem hjelper din mor? FLERE SVAR MULIGE 
1. INGEN HJELP 
2. IO HJELPER 
3. HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIE  
4. PERSONLIG ASSISTENT 
5. FAMILIE 
6. BOR PÅ INSTITUSJON  
7. ANDRE 

 
HVIS MOR LEVER OG HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN (FOR13=02) OG HVIS IKKE SVART 'INSTITUSJON ELLER 
TILRETTELAGT BOLIG' I FOR15B (=5) OG HVIS MOR ER BEGRENSET (FOR21A=1) ELLER HVIS MOR ER OVER 60 ÅR 

for22a Bor din mor i en spesielt tilrettelagt bolig? 
1. JA  for22b 
2. NEI  for23a 

 
HVIS JA (FOR22A=1) 

for22b Hva slags [tilrettelagt bolig/institusjon] er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 
HVIS FAR LEVER OG IO IKKE BOR SAMMEN MED FAR 

for23a Er din far på noen måte begrenset i sine daglige gjøremål på grunn av dårlig helse, psykiske 
problemer eller nedsatt funksjonsevne? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER 
TRANSPORT 

1. JA  for23b 
2. NEI  for24a 

 
HVIS FAR BEGRENSET (FOR23A=1) 

for23b Begrenses han i stor grad, i noen grad eller i liten grad? 
1. I STOR GRAD 
2. I NOEN GRAD 
3. I LITEN GRAD 

 
HVIS FAR BEGRENSET (FOR23A=1) OG OVER 65 ÅR 

for23c Har han problemer med hukommelsen? 
1. JA  for23d 
2. NEI  for23h 

 
HVIS JA (FOR23C=1) 

for23d Har din far så store problemer med hukommelsen at det går utover evnen til å klare daglige 
gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT. HER ER VI KUN UTE 
ETTER BEGRENSNINGER SOM ER ET RESULTAT AV PROBLEMER MED HUKOMMELSEN 

1. JA  for23e 
2. NEI  for23h 

 
HVIS JA FOR23D 

for23e Har han vært hos lege for hukommelsesproblemene? 
1. JA  
2. NEI  

 
HVIS JA FOR23D 
for23f Vet du hva som er årsaken til hukommelsesproblemene? 

1. JA  for23g 
2. NEI  for23h 

 
HVIS JA (FOR23F=1) 
for23g Skyldes det demens, hjerneslag eller annet? 

1. DEMENS/ALZHEIMER 
2. HJERNESLAG/INFARKT 
3. ANNET  
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HVIS FAR BEGRENSET (FOR23A=1) 
for23h Har din far behov for hjelp til daglige gjøremål? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, 
HANDLING ELLER TRANSPORT. HER ER VI UTE ETTER BARNAS VURDERING AV BEHOV FOR HJELP 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
HVIS FAR BEGRENSET (FOR23A=1) 
for23i Har  din far behov for hjelp til personlig pleie? 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
HVIS JA FOR23H OG/ELLER JA FOR23I 

for23j Hvem hjelper din far? FLERE SVAR MULIGE 
1. INGEN HJELP 
2. IO HJELPER 
3. HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIE  
4. PERSONLIG ASSISTENT 
5. FAMILIE 
6. BOR PÅ INSTITUSJON  
7. ANDRE 

 
HVIS FAR LEVER OG HVIS FORELDRE IKKE BOR SAMMEN (FOR13=2) OG HVIS IKKE SVART 'INSTITUSJON ELLER 
TILRETTELAGT BOLIG I FOR17B (=5) OG HVIS FAR ER BEGRENSET (FOR23A=1) ELLER HVIS FAR ER OVER 60 ÅR 

for24a Bor din far i en spesielt tilrettelagt bolig? 
1. JA  for24b 
2. NEI  for26a 

 
HVIS JA (FOR24A=1) 

for24b Hva slags tilrettelagt bolig/institusjon er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 
HVIS FORELDRE BOR SAMMEN (FOR13=1) OG HVIS IKKE SVART 'INSTITUSJON ELLER TILRETTELAGT BOLIG I  FOR19B 
(=4) OG HVIS MOR ER BEGRENSET (FOR21A=1) OG/ELLER FAR ER BEGRENSET (FOR23A=1) ELLER HVIS MOR ER OVER 60 
ÅR OG/ELLER FAR ER OVER 60 ÅR 

for25a Bor dine foreldre i en spesielt tilrettelagt bolig? 
1. JA  for25b 
2. NEI  for26a 

 
HVIS JA (FOR25A=1) 

for25b Hva slags [tilrettelagt bolig/institusjon] er dette?  
1. ALDERS- OG SYKEHJEM  
2. OMSORGSBOLIG MED HELDØGNSBEMANNING (TILSYN PÅ NATTA VED BEHOV) 
3. SERVICEBOLIG, TRYGDEBOLIG, ANDRE ALDERSBOLIGER (UTEN HELDØGNSBEMANNING) 
4. ANNEN INSTITUSJON 

 

Forhold til foreldre 
 
Nå skal jeg stille noen spørsmål om ditt forhold til [dine foreldre/din mor/din far]. 
 
HVIS MOR LEVER OG IO IKKE BOR SAMMEN MED MOR 

for26a Er du sammen med din mor ukentlig, månedlig, årlig eller sjeldnere? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 
4. SJELDNERE 
5. ALDRI 
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HVIS SAMMEN MED MOR UKENTLIG, MÅNEDLIG ELLER ÅRLIG (FOR26A=1, 2 ELLER 3) 

for26b Omtrent hvor mange ganger er dere sammen per [uke/måned/år]? 
 ANTALL GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR]_____________ 
 
HVIS FAR LEVER OG IO IKKE BOR SAMMEN MED FAR 

for27a Er du sammen med din far ukentlig, månedlig, årlig eller sjeldnere? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. ÅRLIG 
4. SJELDNERE 
5. ALDRI 

 
HVIS SAMMEN MED FAR UKENTLIG, MÅNEDLIG ELLER ÅRLIG (FOR27A=1, 2 ELLER 3) 

for27b Omtrent hvor mange ganger er dere sammen per [uke/måned/år]? 
 ANTALL GANGER PER [UKE/MÅNED/ÅR]_____________ 
 
HVIS MOR LEVER OG HVIS TREFFER MOR (FOR26A=1,2,3 ELLER 4) 

for28 Tenk på forholdet du har til din mor. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er 
"svært enig", hvor enig er du i påstanden … 
for28a ..vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
for28b ..vi har ofte konflikter STERK UENIGHET 
for28c ..hun kritiserer meg ofte 
for28d ..hun forstår meg når jeg har problemer 
 VERDI___________ 
 
HVIS MOR LEVER OG HVIS SER MOR (FOR26A=1,2,3 ELLER 4) 

for29a På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du alt i alt med forholdet til din mor? 
 VERDI____________         
 
HVIS MOR LEVER OG HVIS IKKE SER MOR (FOR26A=5) 

for29b Du har sagt at du aldri treffer din mor, kan vi likevel spørre deg: På en skala fra 0 til 10, hvor 0 
betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", hvor fornøyd er du alt i alt med 
forholdet til din mor? 
 VERDI____________         
 
HVIS FAR LEVER OG HVIS SER FAR (FOR27A=1,2,3 ELLER 4) 

for30 Tenk på forholdet du har til din far. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært 
enig", hvor enig er du i påstanden … 
for30a ..vi tenker likt om hva som er viktig i livet 
for30b ..vi har ofte konflikter STERK UENIGHET 

for30c ..han kritiserer meg ofte 
for30d ..han forstår meg når jeg har problemer 
 VERDI___________ 
 
HVIS FAR LEVER OG HVIS SER FAR (FOR27A=1,2,3 ELLER 4) 

for31a På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du alt i alt med forholdet til din far? 
 VERDI____________       
 
HVIS FAR LEVER OG HVIS IKKE SER FAR (FOR27A=5) 

for31b Du har sagt at du aldri treffer din far, kan vi likevel spørre deg: På en skala fra 0 til 10, hvor 0 
betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", hvor fornøyd er du alt i alt med 
forholdet til din far? 
 VERDI____________       
 

Brødre, søstre, besteforeldre  
 
HVIS FØDT 1952 ELLER TIDLIGERE 

for32a Hvor mange brødre og søstre har du? Regn kun med hel- og halvsøsken. TA OGSÅ MED SØSKEN SOM 
IKKE LENGER ER I LIVE  
 ____________BRØDRE 
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 ____________SØSTRE 
 
HVIS BRØDRE OG SØSTRE (1 ELLER FLERE I FOR32A) 

for32b Hvor mange av dine brødre og søstre er i live? 
 ____________BRØDRE 
 ____________SØSTRE 
 
HVIS FØDT 1960 ELLER SENERE 

for33a Hvor mange av dine besteforeldre er i live? 
ANTALL__________  for33b 

 
HVIS BESTEFORELDRE I LIVE (1 ELLER FLERE I FOR33A) 

for33b Hvem av dine besteforeldre er dette? FLERE SVAR MULIGE 
1. MORMOR 
2. MORFAR 
3. FARMOR 
4. FARFAR 

 
HVIS FØDT 1980 ELLER SENERE 

for34 Hvor mange av dine oldeforeldre er i live? 
ANTALL__________  
 

Oppveksthjemmet  
 
Nå skal jeg stille noen spørsmål om ditt oppveksthjem. 
 
ALLE 

for35_1 Hvor bodde du det meste av tiden før du fylte 15 år?  
1. Norge  for35_2 
2. Utlandet  for35_3 

 
HVIS BODDE I NORGE (FOR35_1=1) 

for35_2 Hvilken kommune? 
 __________________ 
 
HVIS BODDE I UTLANDET (FOR35_1=2) 
for35_3 Hvilket land? 
 __________________ 
  
ALLE 

for36 Hvem bodde du sammen med under mesteparten av din barndom, det vil si fram til du var 15 år? 
FLERE SVARALTERNATIV MULIGE. SØSKEN KODES IKKE 

1. SAMMEN MED BEGGE FORELDRE 
2. BARE SAMMEN MED MOR 
3. BARE SAMMEN MED FAR 
4. SAMMEN MED MOR OG STEFAR 
5. SAMMEN MED FAR OG STEMOR 
6. SAMMEN MED BESTEFORELDRE/EN BESTEFORELDER 
7. SAMMEN MED ANNEN/ANDRE SLEKTNING(ER) 
8. SAMMEN MED FOSTERFORELDRE/EN FOSTER FORELDER 
9. PÅ INTERNATSKOLE 
10. PÅ BARNEHJEM 
11. PÅ ANNEN BARNE-/UNGDOMSINSTITUSJON  
12. ANNET 

 
HVIS BODDE SAMMEN MED FAR (for36=1, 3 eller 5) 

for37 Hvilket yrke hadde din far da du var 15? 
1. YRKE:________________ 
2. VAR IKKE YRKESAKTIV 
3. VET IKKE 
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HVIS FØDT 1952 ELLER TIDLIGERE 

for38 [Er/var] din fars høyeste utdanningsnivå grunnskole, videregående skole eller høyskole/universitet?  
1. GRUNNSKOLE INKLUSIVE FOLKESKOLE, FRAMHALD- ELLER FORSETTELSESSKOLE  
2. VIDEREGÅENDE INKLUSIVE GYMNASUTDANNING, REAL- ELLER MIDDELSKOLE, FOLKEHØGSKOLE  
3. UNIVERSITET ELLER HØGSKOLE 
4. VET IKKE 

 
HVIS BODDE SAMMEN MED MOR (FOR36=1, 2 ELLER 4) 

for39 Hvilket yrke hadde din mor da du var 15? 
1. YRKE________________ 
2. VAR IKKE YRKESAKTIV 
3. VET IKKE 

  
HVIS FØDT 1952 ELLER TIDLIGERE 

for40 [Er/var] din mors høyeste utdanningsnivå grunnskole, videregående skole eller 
høyskole/universitet?  

1. GRUNNSKOLE INKLUSIVE FOLKESKOLE, FRAMHALD- ELLER FORSETTELSESSKOLE  
2. VIDEREGÅENDE INKLUSIVE GYMNASUTDANNING, REAL- ELLER MIDDELSKOLE, FOLKEHØGSKOLE  
3. UNIVERSITET ELLER HØYSKOLEUTDANNING 
4. VET IKKE 

 
HVIS IO IKKE BOR SAMMEN MED VERKEN MOR ELLER FAR OG BODDE MESTEPARTEN AV OPPVEKSTEN SAMMEN MED 
MINST ÉN FORELDER (FOR36= 1,2,3,4 ELLER 5) 

for41 Når flyttet du hjemmefra for første gang? 
HER TENKER VI PÅ NÅRIO BODDE  ATSKILT FRA SINE FORELDRE I MINST 3 MÅNEDER?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE 

for42a Har du noen gang bodd atskilt fra dine foreldre i minst 3 måneder? 
1. JA  for42b 
2. NEI  for43 

 
HVIS JA (FOR42A=1) 

for42b Når flyttet du for første gang?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 

Flytte hjemmefra 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 24 ÅR ELLER YNGRE  

for43 Har du planer om å flytte hjemmefra i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 24 ÅR ELLER YNGRE  

for44 La oss si at du flytter hjemmefra i løpet av de neste 3 årene. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "mye 
verre" og 10 er "mye bedre", hvordan vil det påvirke … 
for44a ..muligheten til å gjøre som du vil 
for44b ..dine jobbmuligheter 
for44c ..din økonomiske situasjon 
for44d ..ditt seksualliv 
for44e ..hva andre mener om deg 
for44f  ..din generelle livskvalitet 

VERDI__________ 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 24 ÅR ELLER YNGRE  

for45 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ikke i det hele tatt" og 10 er "veldig mye", i hvor stor grad vil din 
avgjørelse om å flytte hjemmefra være påvirket av … 
for45a ..din økonomiske situasjon 
for45b ..ditt arbeid 
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for45c ..dine boforhold 
for45d ..din helse 
for45e ..dine foreldres helse 
for45f  ..at du har kjæreste 

VERDI____________ 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 24 ÅR ELLER YNGRE  

for46 Selv om du mener at det å flytte hjemmefra er opp til deg, kan andre ha meninger om hva du bør 
gjøre. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor enig er du i påstanden 
… 
for46a ..mine foreldre synes det er på tide at jeg flytter hjemmefra 
for46b ..de fleste slektningene mine synes det er på tide at jeg flytter hjemmefra 
for46c ..de fleste vennene mine synes det er på tide at jeg flytter hjemmefra 

VERDI____________ 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 25ÅR ELLER ELDRE  

for47 Har du planer om å bo atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre] i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 25ÅR ELLER ELDRE  

for48 La oss si at du bor atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre]i løpet av de neste 3 årene. På en skala 
fra 0 til 10, hvor 0 er "mye verre" og 10 er "mye bedre", hvordan vil det påvirke … 
for48a ..muligheten til å gjøre som du vil 
for48b ..dine jobbmuligheter 
for48c ..din økonomiske situasjon 
for48d ..ditt seksualliv 
for48e ..hva andre mener om deg 
for48f  ..din generelle livskvalitet 

VERDI__________ 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 25ÅR ELLER ELDRE  

for49 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ikke i det hele tatt" og 10 er "veldig mye", i hvor stor grad vil din 
avgjørelse om å bo atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre]være påvirket av … 
for49a ..din økonomiske situasjon 
for49b ..ditt arbeid 
for49c ..dine boforhold 
for49d ..din helse 
for49e ..dine foreldres helse 
for49f  ..at du har kjæreste 

VERDI____________ 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ENTEN MOR ELLER FAR ELLER BEGGE FORELDRE OG 25ÅR ELLER ELDRE  

for50 Selv om du mener at det å bo atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre]er opp til deg, kan likevel 
andre ha meninger om hva du bør gjøre. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært 
enig", hvor enig er du i påstanden … 
for50a .. [din mor/din far/dine foreldre]synes det er på tide at jeg bor atskilt fra [henne/han/dem] 
for50b ..de fleste slektningene mine synes det er på tide at jeg bor atskilt fra mine foreldre 
HVIS BARN 12 ELLER ELDRE 

for50c ..mine barn synes det er på tide at jeg bor atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre] 
for50d ..de fleste vennene mine synes det er på tide at jeg bor atskilt fra [din mor/din far/dine foreldre] 

VERDI____________ 
 

Fruktbarhet 
Nåværende graviditet  
 
HVIS KVINNE, 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru01 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om det å få barn. Er du for tiden gravid ? 
1. JA  fru03 
2. NEI  fru13 
3. KANSKJE, VET IKKE ENNÅ  fru13 
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HVIS MANN OG SAMBOER (KVINNE), EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE (KVINNE) SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru02 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om det å få barn. Er din [samboer/ektefelle/kjæreste] for tiden 
gravid? 

1. JA  fru03 
2. NEI  fru13 
3. KANSKJE, VET IKKE ENNÅ  fru13 

 
HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) 

fru03 Når har [du/hun] termin?   
MÅNED  |___|___| ÅR |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) 

fru04 Da du oppdaget at [du/hun] var gravid, ønsket du å ha (flere) barn ? 
1. JA  fru05 
2. NEI  fru06 
3. VET IKKE  fru05 

 
HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) 

fru05 Kommer denne graviditeten tidligere enn, senere enn eller omtrent til ønsket tid? 
1. TIDLIGERE ENN 
2. SENERE ENN 
3. OMTRENT TIL ØNSKET TID 

 
HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) OG SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE 

fru06 Par er ikke alltid enige om hvor mange barn de ønsker seg og når. Like før du oppdaget at dere 
ventet barn, ville din [samboer/ektefelle/kjæreste] da ha (flere) barn? 

1. JA  fru07 
2. NEI  fru10a 
3. [SAMBOER/EKTEFELLE/KJÆRESTE] VAR IKKE SIKKER 
4. IO VET IKKE 

 
HVIS ØNSKET BARN (FRU04=1 OG FRU06=1) OG SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru07 Mange som aktivt prøver å bli gravide vil oppleve at det kan ta ganske lang tid før de lykkes. 
Omtrent fra når forsøkte dere å bli gravid?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___| ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS ØNSKET BARN (FRU04=1 OG FRU06=1) OG SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru08a Har du eller din [samboer/ektefelle/kjæreste] benyttet noen former for medisinsk hjelp for å bli 
gravid? 

1. JA  fru08b 
2. NEI  fru10a 

 
HVIS JA (FRU08=1) 

fru08b Hva slags medisinsk hjelp var dette? FLERE SVAR MULIGE  
1. MEDISINER 
2. HJELP MED Å TIDFESTE EGGLØSNING 
3. PRØVERØR 
4. OPERASJON 
5. INSEMINASJON (INNSPRØYTING AV SÆD) 
6. ANNET, SPESIFISER________________ 

 
HVIS JA (FRU08=1) 

fru09 Når begynte du for første gang med noen av disse formene for medisinsk hjelp før denne 
graviditeten?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
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HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) OG IKKE SVART AT BEGGE ØNSKET BARN (FRU04=2 ELLER 3 OG FRU06=2, 3 
ELLER 4) OG SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  
fru10a Benyttet du eller din [samboer/ektefelle/kjæreste] noen former for prevensjon da [du /din 
samboer/ektefelle/kjæreste] ble gravid?  

1. JA  fru10b 
2. NEI  fru11 

 
HVIS JA (FRU10A=1) 

fru10b Hvilke prevensjonsmetoder var det? FLERE SVAR MULIGE 
1. KONDOM 
2. P-PILLER  
3. MINIPILLE 
4. P-RINGEN 
5. P-PLASTER 
6. P-SPRØYTE 
7. SPIRAL 
8. PESSAR 
9. SKUM, STIKKPILLE, KREM 
10. IMPLANTAT  
11. REGISTRERING AV HORMONSVINGNINGER  
12. ANGREPILLE (DAGEN-DERPÅ-PILLE) 
13. AVBRUTT SAMLEIE 
14. SIKRE PERIODER 

 
HVIS IKKE BENYTTET PREVENSJON (FRU10A=2) 

fru11 Når var sist gang du/dere brukte prevensjon eller gjorde noe for å unngå graviditet?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
VET IKKE 
ALDRI BRUKT PREVENSJON ELLER GJORT NOE FOR Å UNNGÅ GRAVIDITET 

 
HVIS GRAVID (FRU01=1 ELLER FRU02=1) 

fru12 Dersom vi tar med barnet [du/dere] nå venter, hvor mange barn regner du med å få alt i alt?  
 ________ BARN 
 

Fertilitet 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE  
ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE UTEN SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE   
ELLER HVIS MANN HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru13 Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om ønsker og planer om å få barn. Ønsker du barn nå? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE MED SAMBOER ELLER EKTEFELLE  
ELLER HVIS MANN HAR SAMBOER (KVINNE) ELLER EKTEFELLE SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru14 Par er ikke alltid enige om hvor mange barn de ønsker seg og når. Ønsker din 
[samboer/ektefelle/kjæreste] å få (flere) barn nå? 

1. JA 
2. NEI 
3. [SAMBOER/EKTEFELLE/KJÆRESTE] ER IKKE SIKKER 
4. IO VET IKKE 

 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE  
ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE UTEN SAMBOER ELLER EKTEFELLE    
ELLER HVIS MANN MED SAMBOER (KVINNE) ELLER EKTEFELLE SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru15 For noen er det fysisk umulig å få barn. Tror du det er fysisk mulig for deg å få barn nå eller 
senere?  

1. JA  fru17 
2. NEI  fru16 
3. VET IKKE  fru17 
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HVIS IKKE MULIG Å FÅ BARN (FRU15=1 ELLER 2) 

fru16 Når fikk du vite at du (sannsynligvis) ikke kan få (flere) barn?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
VET IKKE 

 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE MED SAMBOER ELLER EKTEFELLE   
ELLER HVIS MANN HAR SAMBOER (KVINNE) ELLER EKTEFELLE SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE 

fru17 Tror du det er fysisk mulig for din [samboer/ektefelle] å få barn nå eller senere?  
1. JA  
2. NEI  
3. VET IKKE  

 
HVIS IO ØNSKER BARN OG SAMBOER/EKTEFELLE ØNSKER BARN(FRU13=1 OG FRU14=1) 

fru18a Mange som aktivt prøver å bli gravide vil oppleve at det kan ta ganske lang tid før de lykkes. Har 
du og din [samboer/ektefelle] forsøkt å bli gravid uten at det har lykkes? 

1. JA  fru18b  
2. NEI  fru21a 

 
HVIS FORSØKT Å BLI GRAVID UTEN Å LYKKES (FRU18A=1) 

fru18b Omtrent fra når har dere forsøkt å bli gravid?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED  |___|___| ÅR |___|___| 
VET IKKE 
 

HVIS FORSØKT Å BLI GRAVID UTEN Å LYKKES (FRU18A=1) 

fru19a Benytter du eller din [samboer/ektefelle] noen former for medisinsk hjelp for å bli 
gravid? 

1. JA  fru19b 
2. NEI  fru21a 

 
HVIS BENYTTER MEDISINSK HJELP (FRU19A=1) 

fru19b Hva slags medisinsk hjelp er dette?  FLERE SVAR MULIGE.  
1. MEDISINER 
2. HJELP MED Å TIDFESTE EGGLØSNING 
3. PRØVERØR 
4. OPERASJON 
5. INSEMINASJON (INNSPRØYTING AV SÆD) 
6. ANNET, SPESIFISER_______________ 

 
HVIS BENYTTER MEDISINSK HJELP (FRU19A=1) 

fru20 Når begynte du/din [samboer/ektefelle] for første gang med noen av disse metodene?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) OG 
HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE MED SAMBOER ELLER EKTEFELLE   
ELLER HVIS MANN HAR SAMBOER (KVINNE) ELLER EKTEFELLE SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE OG HVIS MULIG Å BLI 
GRAVID  FOR SEG ELLER SAMBOER/EKTEFELLE (FRU15=1 ELLER 3, ELLER FRU17=1 ELLER 3) 
HVIS KVINNE 49 ÅR ELLER YNGRE MED KJÆRESTE   
ELLER HVIS MANN HAR KJÆRESTE (KVINNE) SOM ER 49 ÅR ELLER YNGRE OG HVIS MULIG Å BLI GRAVID  FOR SEG 
(FRU15=1 ELLER 3) 
ELLER IKKE FORSØKT Å BLI GRAVID UTEN Å LYKKES (FRU18A=2) 

fru21a Benytter du eller din [samboer/ektefelle/kjæreste] for tiden noen prevensjonsmetode? 
1. JA  fru21b 
2. NEI  

 
HVIS JA (FRU21A=1) 

fru21b Hvilke metoder er dette? FLERE SVAR MULIGE 
1. KONDOM 
2. P-PILLER  
3. MINIPILLE 
4. P-RINGEN 
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5. P-PLASTER 
6. P-SPRØYTE 
7. SPIRAL 
8. PESSAR 
9. SKUM, STIKKPILLE, KREM 
10. IMPLANTAT  
11. REGISTRERING AV HORMONSVINGNINGER  
12. ANGREPILLE (DAGEN-DERPÅ-PILLE) 
13. AVBRUTT SAMLEIE 
14. SIKRE PERIODER 
15. STERILISERING 
16. ANNET 

 
HVIS IKKE BENYTTET PREVENSJON (FRU21A=2) 

fru22a Har dere brukt prevensjon eller gjort noe for å unngå graviditet tidligere? 
1. JA  fru22b 
2. NEI 

 
HVIS BRUKT PREVENSJON ELLER GJORT NOE FOR Å UNNGÅ GRAVIDITET TIDLIGERE (FRU22A=1) 

fru22b Når var sist gang du/dere brukte prevensjon eller gjorde noe for å unngå graviditet?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 

MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
VET IKKE 
 

Fruktbarhetsintensjoner 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 46 ÅR ELLER YNGRE HVIS MULIG Å BLI GRAVID (FRU15=1 ELLER 3) 
ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER ELDRE SOM HAR SAMBOER (KVINNE), 
EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE (KVINNE) SOM ER 46 ÅR ELLER YNGRE OG HVIS MULIG Å BLI GRAVID  FOR 
SAMBOER/EKTEFELLE (FRU17=1 ELLER 3) OG HVIS IKKE STERILISERT (FRU21B=15) 

fru23 Regner du med å få (flere) barn i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA  
2. NEI 

 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 46 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER 
ELDRE SOM HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 46 ÅR ELLER YNGRE 

fru24 Regner du med å adoptere et barn i løpet av de neste 3 årene?   
1. JA  
2. NEI 

 
HVIS IKKE BARN I LØPET AV NESTE 3 ÅR (FRU23=2, OG FRU24=2) 
OG HVIS KVINNE 43 ÅR ELLER YNGRE ELLER HVIS MANN 46 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER ELDRE 
SOM HAR SAMBOER (KVINNE), EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE (KVINNE) SOM ER 43 ÅR ELLER YNGRE 
SAMBOER/EKTEFELLE (FRU17=1 ELLER 3) OG HVIS IKKE STERILISERT (FRU21B=15) 

fru25 La oss si at du ikke får barn i løpet av de neste 3 årene. Regner du likevel med å få (flere) barn?  
1. JA  fru26a 
2. NEI  fru28 

 
HVIS REGNER MED Å FÅ BARN (FRU23=1  ELLER FRU24=1 ELLER FRU25=1) 

fru26a Ville du foretrekke at ditt (neste) barn har et bestemt kjønn? 
1. JA  fru26b 
2. NEI  fru27 

 
HVIS FORETREKKE BESTEMT KJØNN (FRU26A=1) 

fru26b Er det  gutt eller jente? 
1. GUTT 
2. JENTE 

 
HVIS REGNER MED Å FÅ BARN (FRU23=1  ELLER FRU24=1 ELLER FRU25=1) 

fru27 Hvor mange barn regner du med å få i alt [medregnet dem du allerede har]? 
 ANTALL BARN ________  
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HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 46 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER 
ELDRE SOM HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 46 ÅR ELLER YNGRE 
HVIS REGNER MED Å FÅ BARN I LØPET AV DE NESTE 3 ÅRENE (FRU23=1 ELLER FRU24=1) OG HVIS IKKE STERILISERT 
(FRU21B=15) 

fru28 La oss si at du får (flere) barn i løpet av de neste 3 årene. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "mye 
verre" og 10 er "mye bedre", hvordan vil det påvirke … 
fru28a ..muligheten til å gjøre som du vil 
fru28b ..dine jobbmuligheter 
fru28c ..din økonomiske situasjon 
fru28d ..ditt seksualliv 
fru28e ..hva andre mener om deg 
fru28f  ..din generelle livskvalitet 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru28g ..kontakten mellom deg og din [samboer/ektefelle/kjæreste] 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru28h ..din [samboer/ektefelle/kjærestes] jobbmuligheter 
fru28i ..omsorg og trygghet på dine eldre dager 
HVIS MINST EN FORELDER I LIVE 
fru28k.. kontakten mellom deg og dine foreldre 

VERDI___________ 
 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3) 
OG HVIS KVINNE 46 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER 
ELDRE SOM HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 46 ÅR ELLER YNGRE 
HVIS REGNER MED Å FÅ BARN I LØPET AV DE NESTE 3 ÅRENE (FRU23=1, ELLER FRU24=1) OG HVIS IKKE STERILISERT 
(FRU21B=15) 

fru29 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ikke i det hele tatt" og 10 er "veldig mye", i hvor stor grad vil din 
avgjørelse om å få (flere) barn i løpet av de neste 3 årene være påvirke av … 
fru29a ..din økonomiske situasjon 
fru29b ..din jobb 
fru29c ..dine boforhold 
fru29d ..din helse 
fru29e ..at du har en passende partner 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru29f  ..din [samboers/ektefelles/kjærestes] jobb 
HVIS SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE  

fru29g ..din [samboers/ektefelles/kjærestes] helse 
fru29h ..tilgang til barnetilsyn 
fru29i ..dine muligheter til å ta fødsels- eller omsorgspermisjon 
HVIS MINST EN FORELDER I LIVE 
fru29j ..dine foreldres livssituasjon 

VERDI_________ 
 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3)  
OG HVIS REGNER MED Å FÅ BARN I LØPET AV DE NESTE 3 ÅRENE  (FRU23=1, ELLER FRU24=1 OG HVIS KVINNE 46 ÅR 
ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 49 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER ELDRE SOM HAR SAMBOER, 
EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 46 ÅR ELLER YNGRE 
ELLER 
HVIS IKKE GRAVID NÅ (FRU01=2 ELLER 3 ELLER FRU02=2 ELLER 3)  
OG HVIS REGNER MED Å FÅ FLERE BARN I LØPET AV DE NESTE 3 ÅRENE (FRU23=2, ELLER FRU24=2) 
OG HVIS KVINNE 43 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 46 ÅR ELLER YNGRE, ELLER HVIS MANN 50 ÅR ELLER 
ELDRE SOM HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER KJÆRESTE SOM ER 43 ÅR ELLER YNGRE OG HVIS IKKE STERILISERT 
(FRU21B=15) 

fru30 Selv om du mener at det å få (flere) barn eller ikke er opp til deg, kan andre ha meninger om hva du 
bør gjøre. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor enig er du i 
påstanden … 
HVIS MINST EN FORELDER I LIVE 
fru30a ..mine foreldre synes jeg bør få (flere) barn i løpet av de neste 3 årene 
fru30b ..de fleste slektningene mine synes at jeg bør få (flere) barn i løpet av de neste 3 årene 
fru30c ..de fleste vennene mine synes jeg bør få (flere) barn i løpet av de neste 3 årene 

VERDI_________________________________ 
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Helse og velvære 

Helse generelt 
ALLE 

hel01 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om helsen din. Vil du si at din helse nå stort sett er ... ?  
1. utmerket 
2. meget god 
3. god 
4. nokså god 
5. dårlig 

 
ALLE 

hel02a Har du noen langvarig sykdom, kronisk helseproblem eller varig funksjonshemning? 
1. JA  hel02b 
2. NEI  hel03a 

 
HVIS SYKDOM, KRONISK HELSEPROBLEM ELLER FUNKSJONSHEMMING (HEL02A=1 ELLER 2) 

hel02b Hvilken sykdom, kronisk helseproblem eller funksjonshemming er dette primært?  
NOTER OPP TIL 3 SYKDOMMER, KRONISKE HELSEPROBLEM ELLER FUNKSJONSHEMMINGER. SKRIV NED DET IO SIER, 
ENTEN DET ER ET MEDISINSK UTTRYKK ("DIAGNOSE"), ELLER EN MER FOLKELIG BETEGNELSE. SYKDOMMENE/ 
KRONISKE HELSEPROBLEMET/FUNKSJONSHEMMINGENE SKAL KODES AUTOMATISK I ETTERKANT AV INTERVJUET. 
SYSTEMET LESER BARE DE TO FØRSTE ORDENE DU SKRIVER INN.  PRØV DERFOR Å BESKRIVE 
SYKDOMMEN/LIDELSEN/ FUNKSJONSHEMMINGEN MED TO ORD HVIS MULIG.  
 [01] __________________________ 
 [02] __________________________ 
 [03] __________________________ 
 
HVIS SYKDOM, KRONISK HELSEPROBLEM ELLER FUNKSJONSHEMMING (HEL02A=1 ELLER 2). STILLES FOR HVERT AV 
SVARENE I HEL02B. 

hel02c Når fikk du denne sykdommen/kroniske helseproblemet/funksjonshemmingen? 
1. SISTE FIRE UKER 
2. MEDFØDT 
3. ANNET TIDSPUNKT:  MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 

KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 VET IKKE 

 
ALLE 

hel03a Begrenses du i dine daglige gjøremål på grunn av dårlig helse, psykiske problemer eller 
funksjonshemming? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA  hel03b 
2. NEI  hel05 / hel25a / hel26a 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) 

hel03b Hvor lenge har du hatt disse begrensningene? 
1. SISTE FIRE UKER 
2. MEDFØDT 
3. ANNET TIDSPUNKT:  MÅNED |___|___| ÅR |___|___| 

KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 VET IKKE 
 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) 

hel04a Er boligen spesielt tilrettelagt i forhold til disse begrensningene?  
1. JA  hel05 
2. NEI  hel04b 

 
HVIS NEI (HEL04A=2) 

hel04b Er det behov for spesiell tilrettelegging? 
1. JA 
2. NEI 
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HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel05 Jeg skal nå stille noen mer detaljerte spørsmål om helsen din. Er din helse i dag slik at den 
begrenser deg mye eller litt i å…  
VI ER HER UTE ETTER IOS SUBJEKTIVE FORMENING OM HVA SOM ER NOE ELLER MYE. HVIS IO HAR SAGT AT 
HAN/HUN SITTER I RULLESTOL KRYSSES DET AV FOR JA, MYE PÅ BEGGE SPØRSMÅLENE UTEN Å LESE SPØRSMÅLET 
HØYT  

hel05a  ..utføre aktiviteter som f.eks. å flytte et bord, støvsuge, gå tur eller drive med hagearbeid? 
hel05b  ..gå opp trapper flere etasjer? 

1. JA, MYE 
2. JA, LITT/NOE 
3. NEI 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel06 Nå følger noen spørsmål om hvordan du har hatt det de siste 4 ukene. Har du på grunn av din 
fysiske helse... 
MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT, OG - FOR YRKESAKTIVE - OGSÅ 
ARBEID 

hel06a ..hatt problemer med daglige gjøremål slik at du har utrettet mindre enn du skulle ønske? 
hel06b ..hatt problemer med å utføre enkelte typer gjøremål? 

1. JA 
2. NEI 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel07 Har du på grunn av psykiske problemer hatt vansker med daglige gjøremål slik at du har utrettet 
mindre enn du skulle ønske? MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. JA 
2. NEI 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel08 Har du på grunn av psykiske problemer ikke utført disse gjøremålene så grundig som vanlig? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel09 I løpet av de siste fire ukene, har smerte begrenset deg i dine daglige gjøremål? Har det begrenset 
deg .. MED DAGLIGE GJØREMÅL MENES F.EKS. HUSARBEID, HANDLING ELLER TRANSPORT 

1. svært mye 
2. mye 
3. en del 
4. litt 
5. ikke i det hele tatt 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel10 Hvor stor del av de siste fire ukene har du...  
hel10a ..følt deg rolig og harmonisk 
hel10b ..vært full av energi 
hel10c ..følt deg nedfor og trist 

1. hele tiden 
2. det meste av tiden 
3. mye av tiden 
4. en del av tiden 
5. litt av tiden 
6. ikke i det hele tatt 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel11 I løpet av de siste fire ukene, hvor stor del av tiden har din fysiske helse eller psykiske problemer 
begrenset din sosiale omgang? Har den begrenset deg…  

1. hele tiden 
2. det meste av tiden 
3. mye av tiden 
4. en del av tiden 
5. litt av tiden 
6. ikke i det hele tatt 
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HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel12 Sammenlignet med for ett år siden, vil du si at din helse nå stort sett er ...  
1. mye bedre 
2. noe bedre 
3. omtrent den samme  
4. noe verre 
5. mye verre 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel13 Har du problemer med synet?  
1. JA  hel14 
2. NEI  hel16  

 
HVIS PROBLEMER MED SYNET (HEL13=1) 

hel14 Kan du uten problemer lese teksten i en avis? EVT MED BRILLER 
1. ja 
2. av og til vanskelig 
3. svært vanskelig 
4. nei 

 
HVIS PROBLEMER MED SYNET (HEL13=1) 

hel15 Har du problemer med å ta deg frem innendørs på fremmede steder på grunn av synet?  
1. nei 
2. vanligvis ikke 
3. av og til 
4. ofte 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel16 Har du problemer med hørselen?  
1. JA  hel17 
2. NEI  hel18 

 
HVIS PROBLEMER MED HØRSEL (HEL16=1) 

hel17 Er det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt når det er mange tilstede, f.eks. når du er i selskap?  
1. nei 
2. ja, av og til 
3. ja, ofte 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER HVIS 40 ÅR ELLER ELDRE 

hel18 Omtrent hvor langt er det lengste du kan gå til fots uten pause?  
1. KAN IKKE GÅ 
2. BARE NOEN SKRITT 
3. RUNDT 10–100 M 
4. RUNDT 100-500 M 
5. RUNDT 500–1000 M 
6. FRA 1–5 KM 
7. MER ENN 5 KM 

 

Personlig pleie 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER DÅRLIG FYSISK HELSE (HEL05A=1 ELLER 2, ELLER HEL05B=1 ELLER 2) 
hel19 Jeg kommer nå til å lese opp noen aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Vi 
ønsker å vite om du vanligvis kan utføre aktiviteten uten hjelp fra andre, med noe hjelp fra andre, eller 
om du ikke kan utføre aktiviteten. Kan du...  
HVIS MAN KAN GJØRE DET UTEN HJELP FRA ANDRE, MEN MED HJELPEMIDLER REGNES DET SOM "UTEN HJELP" 

hel19a ..handle mat 
hel19b ..gjøre lettere husarbeid som å vaske opp, tørke støv og re opp senger 
hel19c ..gjøre tyngre husarbeid som å støvsuge, vaske gulv og flytte møbler 
hel19d ..vaske klær 
hel19e ..benytte offentlige transportmidler 
FORTSETT HVIS IO IKKE SVARTE 1 'UTEN HJELP' PÅ ALLE HEL19A-E 

Du har sagt du trenger hjelp til ulike gjøremål. Jeg skal nå stille noen flere spørsmål om hjelp til mer 
personlige ting.  
hel19f ..dusje eller vaske deg 
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hel19g ..kle på deg 
hel19h ..bevege deg fra seng til stol 
hel19i ..spise oppskåret mat 
hel19j ..gå på toalettet 

1. UTEN HJELP 
2. TRENGER NOE HJELP 
3. KAN IKKE UTFØRE 

 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER DÅRLIG FYSISK HELSE (HEL05A=1 ELLER 2, ELLER HEL05B=1 ELLER 2) 
hel20 Du har sagt at du er begrenset i dine daglige gjøremål. Får du hjelp fra hjemmehjelp, 
hjemmesykepleie, personlig assistent eller lignende? FLERE SVAR MULIGE 

1. JA, HJEMMEHJELP  hel21a 
2. JA, HJEMMESYKEPLEIE  hel21a 
3. JA, ANNET (PERSONLIG ASSISTENT EL.)  hel21a 
4. NEI  hel23a 

 
HVIS FÅR HJELP (HEL20=1, 2 ELLER 3). STILLES FOR HVER AV SVARENE HVIS FLERE KRYSS I HEL20 

hel21a Får du slik hjelp av ukentlig eller månedlig? 
1. UKENTLIG 
2. MÅNEDLIG 
3. SJELDNERE 

 
HVIS FÅR HJELP UKENTLIG ELLER MÅNEDLIG (HEL21=1 ELLER 2). STILLES FOR HVER AV SVARENE I HEL20=1,2 OG 3 
HVIS FLERE KRYSS  

hel21b Omtrent hvor mange timer per [uke/måned] dreier det seg om? 
 TIMER PER [UKE/MÅNED]___________ 
 
HVIS BEGRENSNINGER (HEL03A=1) ELLER DÅRLIG FYSISK HELSE (HEL05A=1 ELLER 2, ELLER HEL05B=1 ELLER 2) 
hel23a Mottar du også jevnlig hjelp til personlig pleie - slik som å spise, stå opp, påkledning eller gå på 
toalettet - fra personer som ikke har det som sin jobb? MED JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN 
FRA SAMME PERSON 

1. JA  hel23b 
2. NEI  hel25a 

 
HVIS MOTTAR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL23A=1) 

hel23b Hvem fikk du hjelp av? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
HVIS MOTTAR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL23A=1). STILLES FOR HVER PERSON I HEL23B 

hel23c Fikk [REF. PERSON] betalt for å hjelpe deg? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS MOTTAR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL23A=1). STILLES FOR HVER PERSON I HEL23B 

hel24 Omtrent hvor mange ganger per måned mottar du slik hjelp? HER TENKER VI PÅ I LØPET AV EN 
NORMAL MÅNED 
 ANTALL GANGER PER MÅNED ____________ 
 
Jeg skal nå stille noen spørsmål om å gi hjelp til andre. 
 
HVIS IO BOR SAMMEN MED ANDRE 

hel25a Har du i løpet av det siste året gitt jevnlig hjelp til personlig pleie til noen du bor sammen med, slik 
som å spise, stå opp, påkledning, eller gå på toalettet? Regn ikke med omsorg for små barn. MED JEVNLIG 
MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN TIL SAMME PERSON 

1. JA  hel25b 
2. NEI  hel26a 

 



40 

HVIS GIR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL25A=1). 
hel25b Hvem har du hjulpet? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BE NYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE  
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
HVIS GIR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL25A=1). STILLES FOR HVER PERSON I HEL25B 

hel25c Omtrent hvor mange ganger per måned har du gitt slik hjelp? HER TENKER VI PÅ I LØPET AV EN 
NORMAL MÅNED 
 ANTALL GANGER PER MÅNED_________________ 
 
ALLE 
hel26a Har du i løpet av det siste året gitt jevnlig hjelp til personlig pleie til noen du ikke bor sammen 
med, slik som å spise, stå opp, påkledning, eller gå på toalettet? Regn ikke med omsorg for små barn. MED 
JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN TIL SAMME PERSON 

1. JA  hel26b 
2. NEI  hel27 

 
HVIS GIR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL26A=1). 
hel26b Hvem har du hjulpet? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
HVIS GIR HJELP TIL PERSONLIG PLEIE (HEL26A=1). STILLES FOR HVER PERSON I HEL26B 

hel26c Omtrent hvor mange ganger per måned har du gitt slik hjelp? HER TENKER VI PÅ I LØPET AV EN 
NORMAL MÅNED 
 ANTALL GANGER PER MÅNED_________ 
 
Emosjonell støtte og praktisk hjelp 
 
Nå skal jeg stille noen spørsmål om venner og om hjelp og støtte fra dine nærmeste. 
 
ALLE 

hel27 Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen gode venner på stedet der du bor? 
1. JA  
2. NEI  

 
ALLE 

hel28 Har du noen gode venner andre steder? 
1. JA 
2. NEI 

 
ALLE 

hel29 Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store personlige problemer?  
Regn ikke med nærmeste familie 

1. INGEN 
2. 1 ELLER 2 
3. 3-5 
4. 6 ELLER FLERE 

 
ALLE 

hel30 Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du trenger praktisk hjelp? SOM F.EKS. 

HJELP TIL HUS OG HAGE, TRANSPORT, INNKJØP OL. Regn ikke med nærmeste familie  
1. INGEN 
2. 1 ELLER 2 
3. 3-5 
4. 6 ELLER FLERE  

 
I de følgende spørsmålene vil jeg at du også regner med familien din. 
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ALLE 
hel31a Har du snakket fortrolig med noen i løpet av det siste året? PROFESJONELLE SOM LEGER ELLER 
PSYKOLOGER REGNES IKKE MED 

1. JA  hel31b 
2. NEI  hel32a 

 
HVIS SNAKKET FORTROLIG MED NOEN (HEL31A=1) 

hel31b Hvem har du snakket med? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE  
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
ALLE 
hel32a Har noen snakket fortrolig med deg i løpet av det siste året?  
HVIS DET Å HØRE PÅ ANDRES PROBLEMER ER EN DEL AV IOS YRKE, TA KUN MED DE SAMTALENE SOM ER UTENOM 
ARBEIDSTIDEN 

1. JA  hel32b 
2. NEI  hel33a 

 
HVIS ANDRE SNAKKET FORTROLIG MED IO (HEL32A=1) 

hel32b Hvem var det? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE  
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
ALLE 

hel33a Har du i løpet av det siste året jevnlig mottatt praktisk hjelp fra personer som ikke har det som sin 
jobb og som du ikke bor sammen med?  SOM F.EKS. HJELP TIL HUS OG HAGE, TRANSPORT, INNKJØP OL. MED 
JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN FRA SAMME PERSON 

1. JA  hel33b 
2. NEI  hel34a 

 
HVIS MOTTATT PRAKTISK HJELP (HEL33A=1) 

hel33b Hvem fikk du hjelp av? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE  
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
HVIS MOTTATT PRAKTISK HJELP (HEL33A=1). STILLES OM HVER PERSON I HEL33B 

hel33c Omtrent hvor mange ganger per måned har du mottatt slik hjelp? HER TENKER VI PÅ I LØPET AV EN 
NORMAL MÅNED 
 ANTALL GANGER PER MÅNED_________ 
 
ALLE 

hel34a Har du i løpet av det siste året jevnlig gitt praktisk hjelp til  andre som du ikke bor sammen med? 
SOM F.EKS. HJELP TIL HUS OG HAGE, TRANSPORT, INNKJØP OL. MED JEVNLIG MENER VI MINST ÉN GANG I MÅNEDEN 
TIL SAMME PERSON 

1. JA  hel34b 
2. NEI  hel35 

 
HVIS GITT PRAKTISK HJELP (HEL34A=1) 

hel34b Hvem har du hjulpet? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON]  
 
HVIS GITT PRAKTISK HJELP (HEL34A=1). STILLES OM HVER PERSON I HEL34B 

hel34c Omtrent hvor mange ganger per måned har du gitt slik hjelp? HER TENKER VI PÅ I LØPET AV EN 
NORMAL MÅNED 
 ANTALL GANGER PER MÅNED_________ 
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Mestring og velvære 
ALLE 

hel39 Jeg skal nå lese opp noen utsagn om hvordan du kan ha det nå for tiden og hvordan du forholder 
deg til livet. Hvor enig er du i utsagnet [det er mange jeg kan støtte meg til hvis jeg har problemer].   
hel39a ..det er mange jeg kan støtte meg til hvis jeg har problemer 
hel39b ..jeg opplever en generell følelse av tomhet 
hel39c ..jeg savner å ha mennesker rundt meg 
hel39d ..det er mange jeg kan stole helt og fullt på 
hel39e ..jeg føler meg ofte avvist 
hel39f ..jeg er nært knyttet til mange nok mennesker 
hel39g ..jeg savner å ha en virkelig nær venn 
hel39h ..min vennskapskrets er for liten 
hel39i ..jeg har lite kontroll over det som hender meg 
hel39j ..hva som kommer til å hende meg i framtiden er først og fremst avhengig av meg selv 
hel39k ..jeg føler meg like verdifull som andre mennesker 
hel39l ..jeg syns ikke jeg har mye å være stolt av 
Da har vi fire utsagn igjen 
hel39m ..jeg er stort sett fornøyd med meg selv 
hel39n ..av og til føler jeg meg helt verdiløs 
hel39o ..jeg er tilfreds med livet mitt 
hel39p ..hvis jeg kunne leve livet om igjen, ville jeg ikke forandre på nesten noen ting 

1. svært enig 
2. nokså enig 
3. verken eller 
4. nokså uenig 
5. svært uenig 

 
ALLE 

hel40 Jeg vil nå lese opp tre utsagn om hvordan du kan ha følt deg den siste uken. Hvor ofte har du  …  
hel40a .. hatt dårlig appetitt 
hel40b .. sovet urolig 
hel40c .. vært deprimert 

1. aldri eller nesten aldri 
2. litt av tiden 
3. en del av tiden 
4. hele eller nesten hele tiden 

 
ALLE 

hel41 Hender det at du føler deg ensom?  
1. ofte 
2. av og til 
3. sjelden 
4. aldri 

 

Arbeidssituasjon og inntekt 
ALLE 

arb01 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om din arbeidssituasjon og daglige aktiviteter. Betrakter du deg 
hovedsakelig som.. 

ALLE 
1. yrkesaktiv 
ALLE 
2. student, skoleelev eller lærling 
HVIS UNDER 67 ÅR 
3. arbeidsledig 
HVIS UNDER 67 ÅR 
4. uføretrygdet/ uførepensjonist 
HVIS 62 ÅR  T.O.M. 66 ÅR 
5. AFP pensjonist (=AVTALEFESTET PENSJON) 
HVIS 55 ÅR T.O.M. 66 ÅR 
6. pensjonist i tjenestepensjonsordning (PENSJONSORDNING FRA TIDLIGERE ARBEID) 
HVIS OVER 67 ÅR 
7. alderspensjonist  
ALLE 
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8. hjemmearbeidende 
HVIS MANN OG UNDER 30 ÅR 
9. er inne til militærtjeneste eller siviltjeneste  
10. annet 

 
ALLE UNNTATT DE I MILITÆRTJENESTE ELLER SIVILTJENESTE (ARB01=1-8+10) 

arb02a Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet siste uke?  
1. JA  arb07 
2. NEI  arb02b 

 
HVIS IKKE UTFØRTE INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARB02A=2) 

arb02b Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste uken? 
SOM PERMISJON, SYKEMELDING, FERIE 

1. JA  arb02c 
2. NEI  arb03 

 
HVIS MIDLERTIDIG BORTE FRA ARBEID (ARB02B=1) 

arb02c Hvorfor var du midlertidig borte fra arbeidet? 
1. FERIE/AVSPASERING/FLEKSIBEL ARBEIDSTID 
2. EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
3. SYKDOM I HUSHOLDET  
4. SVANGERSKAPSPERMISJON/FØDSELSPERMISJON/ADOPSJONSPERMISJON 
5. PERMISJON PGA BARNEOMSORG 
6. PERMISJON PGA ANDRE PERSONLIGE FORHOLD 
7. ARBEIDSTIDSORDNING 
8. UTDANNING ELLER OPPLÆRING 
9. ANDRE GRUNNER 

 

Ikke i arbeid  
HVIS IKKE UTFØRTE INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARB02A=2) OG HVIS IKKE MIDLERTIDIG BORTE FRA JOBB 
(ARB02B=2) 

arb03 Når var du sist i inntektsgivende arbeid?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___| ÅR |___|___| 
 0 ALDRI 
 VET IKKE 
 
HVIS IKKE UTFØRTE INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARB02A=2) OG HVIS IKKE MIDLERTIDIG BORTE FRA JOBB 
(ARB02B=2) 

arb04 Ønsker du i dag deltids- eller heltidsarbeid?  
1. DELTID 
2. HELTID 
3. ØNSKER IKKE ARBEID 

 
HVIS VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB03=MÅNED/ÅR) OG HVIS ALLE BARN FØDT I 1991 ELLER TIDLIGERE 

arb05a1 Jeg skal nå stille noen spørsmål om bruk av fødselspermisjon og arbeid da barna var små. Har 
du noen gang hatt fødsels- eller omsorgspermisjon? 

1. JA   arb05b 
2. NEI  arb06a 

 
HVIS VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB03=MÅNED/ÅR) OG HVIS ETT ELLER FLERE BARN FØDT I 1991 ELLER 
TIDLIGERE, MEN OGSÅ BARN FØDT I 1992 OG SENERE 

arb05a2 Jeg skal nå stille noen spørsmål om bruk av fødselspermisjon og arbeid da [NAVN PÅ BARN 
FØDT 1991 ELLER TIDLIGERE] var liten.  Bruk av fødselspermisjon for barn født i 1992 eller senere 
kan vi få kjennskap til gjennom registre. Hadde du fødsels- eller omsorgspermisjon etter at [NAVN PÅ 
BARN FØDT 1991 ELLER TIDLIGERE] ble født? 

1. JA   arb05b 
2. NEI  arb40 

 
HVIS VÆRT I PERMISJON (ARB05A1=1 ELLER ARB05A2=1) 

arb05b Omtrent hvor mange måneder var dette i alt?   
 ANTALL MÅNEDER ___________  
 VET IKKE 
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HVIS VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB03=MÅNED/ÅR) OG HVIS BARN FØDT I 1991 ELLER TIDLIGERE 

arb06a  Har du noen gang hatt redusert arbeidstid på grunn av omsorg for barn?  
1. JA  arb06b 
2. NEI  

 
HVIS HATT REDUSERT ARBEIDSTID (ARB06A=1) 

arb06b Dreier dette seg om mer enn ett år til sammen? 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS HATT REDUSERT ARBEIDSTID (ARB06A=1) 

arb06c Omtrent hvor mange [måneder/år] var det til sammen? SAMMENLAGT HVIS FLERE GANGER/PERIODER 
  ANTALL [MÅNEDER/ÅR]___________  
 VET IKKE 

 

I arbeid 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb07 Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om ditt nåværende arbeid. Hva er ditt nåværende yrke? HVIS IO 
HAR TO ELLER FLERE JOBBER, SKAL HAN/HUN SVARE UT FRA DEN JOBBEN HAN/HUN BRUKER MEST ARBEIDSTID PÅ 

YRKE__________________________ 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb08 Når begynte du i denne jobben?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___| ÅR |___|___| 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb09 Hvor mange timer per uke arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke? Regn med overtidstimer og 
ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS. 37,5 TIMER 
REGISTRERES SOM 38  
 ANTALL TIMER PER UKE _____________  
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 
HVIS IO HAR SVART 37 TIMER ELLER MER PÅ ARB09 KAN INTERVJUER KRYSSE AV FOR HELTID UTEN Å SPØRRE  

arb10a Er dette deltids- eller heltidsarbeid? 
1. DELTID  arb10b 
2. HELTID  arb11 
3. VET IKKE  arb11 

 
HVIS DELTID (ARB10A=2) 

arb10b Hva er den viktigste grunnen til at du arbeider deltid og ikke heltid?  
1. SKOLEGANG/STUDIER 
2. EGEN SYKDOM, UFØRHET 
3. OMSORG FOR EGNE BARN 
4. OMSORG FOR ANDRE PLEIETRENGENDE (VOKSNE SLEKTNINGER) 
5. OMSORG FOR BARN OG ANDRE PLEIETRENGENDE 
6. ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE GRUNNER 
7. KUNNE IKKE FÅ HELTIDSARBEID 
8. ARBEIDET ER FOR KREVENDE/BELASTENDE 
9. ØNSKER IKKE JOBBE HELTID 
10. ANDRE GRUNNER 

 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb11 Hvilket av de følgende utsagn beskriver ditt arbeidssted best?  
1. Jeg arbeider vanligvis på et fast sted utenfor hjemmet 
2. Jeg arbeider vanligvis hjemme 
3. Jeg arbeider vanligvis deler av uken hjemme og deler av uken utenfor hjemmet 
4. Jeg arbeider vanligvis flere ulike steder utenfor hjemmet 
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HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb12 Er du i denne jobben …  
"FRILANSERE" KAN HA KONTRAKTER MED FLERE ARBEIDSGIVERE SAMTIDIG OG MOTTA LØNN FRA DISSE, MEN UTEN 
Å HA ET FAST ANSETTELSESFORHOLD I VANLIG FORSTAND. I SKATTEMESSIG SAMMENHENG BEHANDLES DE 
LIKEVEL SOM ANSATTE (LØNNSMOTTAKERE) OG SKAL KODES SOM ANSATTE 

1. ansatt/frilanser  arb13 
2. selvstendig næringsdrivende  arb23 
3. lærling eller trainee  arb13 
4. familiemedlem uten fast avtalt lønn  arb13 

Ansatte 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb13 Hvilken av følgende arbeidstidsordninger har du vanligvis?  
1. Dagarbeid mellom kl 0600 og 1800 
2. Arbeid som starter før kl 0600 og slutter før kl 1800 
3. Arbeid som starter i vanlig dagtid, men som slutter etter kl 1800 
4. Fast kveldsarbeid, mellom kl 1800 og 2100 
5. Fast nattarbeid, mellom kl 2100 og 0600 
6. 2-skiftarbeid 
7. Helkontinuerlig skiftarbeid HELE UKA INKLUSIVE LØRDAG OG SØNDAG 
8. Døgnkontinuerlig skiftarbeid HELE UKA MINUS LØRDAG OG SØNDAG 
9. Turnusarbeid 
10. Annen arbeidstidsordning 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb14  På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med jobben du har nå? 
 VERDI ______________ 
 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb15 Leder eller koordinerer du andres arbeid 
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb16 Om du tenker på de arbeidsoppgaver du utfører på jobben, er de av dine kollegaer som utfører 
omtrent samme slags arbeid…. 

1. bare kvinner 
2. for det meste kvinner 
3. omtrent like mange kvinner og menn 
4. for det meste menn 
5. bare menn 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb17 Arbeider du i .. 
HVIS ANSATT VIA ET VIKARBYRÅ ELLER UTLEIEFIRMA (BEMANNINGSSELSKAP), ER DET EIEFORMEN TIL DETTE SOM 
SKAL OPPGIS HER 

1. et personlig eid firma 
2. et aksjeselskap, organisasjon eller lignende 
3. kommunal virksomhet 
4. fylkeskommunal virksomhet 
5. eller statlig virksomhet 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb18 Gir din arbeidsgiver mulighet for .. 
arb18a ..at du jobber redusert arbeidstid? DELTID 
arb18b .. fleksibel arbeidstid? INNEBÆRER AT MAN KAN KOMME SENERE ELLER GÅ TIDLIGERE  
arb18c .. å organisere arbeidstiden slik at du kan ta fri hele dager?  

1. JA 
2. NEI 
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HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb19 Har du fast eller midlertidig ansettelse? 
MED MIDLERTIDIG ANSETTELSE MENES AT DEN ER TIDSBEGRENSET. 

1. FAST, IKKE TIDSBEGRENSET 
2. MIDLERTIDIG 
3. VET IKKE 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) 

arb21 Har du planer om å skifte jobb eller starte for deg selv i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS ANSATT (ARB12=1, 3 ELLER 4) OG HVIS 49 ÅR ELLER YNGRE 

arb22 Har du planer om å slutte å jobbe i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA  arb29 
2. NEI  arb29 

Selvstendig næringsdrivende 
HVIS SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) 

arb23 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med jobben du har nå? 
 VERDI ______________ 
 
HVIS SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) 

arb24 Hvor mange ansatte er det i din bedrift, inkludert familiemedlemmer som får betaling? 
 ANTALL ANSATTE _____________ 
 
HVIS SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) 

arb25 Hvordan forventer du at bedriften eller virksomheten vil utvikle seg de neste 3 årene? 
Tror du din bedrift eller virksomhet vil  … 

1. vokse og ekspandere 
2. fortsette som i dag 
3. innskrenke 
4. trolig avvikles 
5. annet 
6. vet ikke 

 
HVIS SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) 

arb26 Har du planer om å starte en ny virksomhet eller ta annet arbeid i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) OG HVIS 49 ÅR ELLER YNGRE 

arb27 Har  du planer om å slutte å jobbe i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

Alle i arbeid 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb29 I hvor stor grad er arbeidet ditt preget av ...  
arb29a ..en oppjaget og masete arbeidssituasjon 
arb29b ..lite varierte arbeidsoppgaver DVS. ENSFORMIGE ARBEIDSOPPGAVER 
arb29c ..datasystemer som er vanskelig å lære 
arb29d ..uregelmessig arbeidstid 

1. i stor grad 
2. i noen grad 
3. i liten grad 
4. slett ikke 
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HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb30 I hvor stor grad opplever du i ditt arbeid at …  
IKKE HVIS IO ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE MED INGEN ANSATTE (ARB24=0) 

arb30a ..kolleger spør deg om råd 
IKKE HVIS IO ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARB12=2) 

arb30b ..ledelsen verdsetter det du gjør 
arb30c ..du får mulighet til å lære nye ting 
arb30d ..du har selvbestemmelse i jobben 

1. i stor grad 
2. i noen grad 
3. i liten grad 
4. slett ikke 

 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1)OG 
HVIS ALLE BARN FØDT I 1991 ELLER TIDLIGERE 

arb31a1 Jeg skal nå stille noen spørsmål om bruk av fødselspermisjon og arbeid da barna var små. Har 
du noen gang hatt fødsels- eller omsorgspermisjon? 

1. JA   arb31b 
2. NEI  arb33 

 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1)OG 
HVIS ETT ELLER FLERE BARN FØDT I 1991 ELLER TIDLIGERE, MEN OGSÅ BARN FØDT I 1992 OG SENERE 

arb31a2 Jeg skal nå stille noen spørsmål om bruk av fødselspermisjon og arbeid da [NAVN PÅ BARN 
FØDT 1991 ELLER TIDLIGERE] var liten.  Bruk av fødselspermisjon for barn født i 1992 eller senere 
kan vi få kjennskap til gjennom registre. Hadde du fødsels- eller omsorgspermisjon etter at [NAVN PÅ 
BARN FØDT 1991 ELLER TIDLIGERE] ble født? 

1. JA   arb31b 
2. NEI  arb33 

 
HVIS VÆRT I PERMISJON (ARB31A1=1 ELLER ARB31A2=1) 

arb31b Omtrent hvor mange måneder var dette i alt?   
 ANTALL MÅNEDER___________  
 VET IKKE 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 
OG HVIS HAR BARN FØDT I 1991 ELLER TIDLIGERE 

arb32a Har du noen gang hatt redusert arbeidstid på grunn av omsorg for barn?  
1. JA  arb32b 
2. NEI  arb33 

 
HVIS REDUSERT ARBEIDSTID (ARB32A=1) 

arb32b Dreier dette seg om mer enn ett år til sammen? 
1. JA  arb32c 
2. NEI  arb33 

 
HVIS REDUSERT ARBEIDSTID (ARB32b=1) 

arb32c Omtrent hvor mange [måneder/år] var dette til sammen? SAMMENLAGT HVIS FLERE 
GANGER/PERIODER 

ANTALL [MÅNEDER/ÅR]___________  
VET IKKE 

 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) OG 
HVIS YRKESAKTIV (ARB01=1) OG HVIS 50 ÅR ELLER ELDRE 

arb37a Jeg skal nå stille noen spørsmål om pensjonering. Har du tenkt noe på når du vil gå av med 
pensjon?   

1. JA  arb37b1 
2. NEI  arb37b2 

 
HVIS TENKT PÅ ALDER FOR PENSJON (ARB37A=1) 

arb37b1 Ved hvilken alder kunne du tenke deg å gå av med pensjon hvis du selv kunne velge helt fritt?   
 ALDER  _________ 
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HVIS IKKE TENKT PÅ ALDER FOR PENSJON (ARB37A=2) 

arb37b2 Kan jeg likevel få spørre ved hvilken alder du kunne tenke deg å gå av med pensjon hvis du selv 
kunne velge helt fritt?   
 ALDER  _________ 
 
HVIS TENKT PÅ ALDER FOR PENSJON (ARB37A=1) 

arb37c Har du bestemt deg for ved hvilken alder du vil slutte i arbeid og bli pensjonist? 
1. JA  arb37d 
2. NEI  arb34 

 
HVIS BESTEMT ALDER FOR PENSJON (ARB37C=1) 

arb37d Hvilken alder er dette?   
 ALDER_________ 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 
OG HVIS YRKESAKTIV (ARB01=1) OG HVIS 50 ÅR ELLER ELDRE 

arb34 La oss si at du pensjonerer deg så snart du har anledning til det. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 
"mye verre" og 10 er "mye bedre", hvordan tror du det ville påvirke … 
arb34a ..muligheten til å gjøre det du vil 
arb34b ..din økonomiske situasjon 
arb34c ..hva andre mener om deg 
arb34d ..din generelle livskvalitet 
arb34e ..din helse 
HVIS IO HAR SAMBOER, EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER 

arb34f ..kontakten mellom deg og din [samboer/ektefelle/registrerte partner] 
HVIS IO HAR BARN OVER 18 ÅR  

arb34g ..nærheten mellom deg og dine barn [og barnebarn] 
 VERDI __________ 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) OG 
HVIS YRKESAKTIV (ARB01=1) OG HVIS 50 ÅR ELLER ELDRE 

arb35 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ikke i det hele tatt" og 10 er "veldig mye", i hvor stor grad ville 
din avgjørelse om å pensjonere deg så snart du har anledning til det være påvirket av … 
arb35a ..din økonomiske situasjon 
arb35b ..din jobb 
arb35c ..din helse 
arb35d ..ditt familieliv 
 VERDI __________ 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARB. SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARB. (ARB02B=1) OG HVIS 
YRKESAKTIV (ARB01=1) OG HVIS 50 ÅR ELLER ELDRE 

arb36 Selv om du mener at det å pensjoneres er opp til deg, kan andre ha meninger om hva du bør gjøre. 
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "svært uenig" og 10 er "svært enig", hvor enig er du i påstanden … 
HVIS IO HAR SAMBOER, EKTEFELLE/REGISTRERTE PARTNER 

arb36a ..min [samboer/ektefelle/registerte partner] synes jeg bør pensjonere meg så snart jeg har 
anledning til det 
HVIS IO HAR BARN OVER 18 ÅR 
arb36b ..mine barn synes at jeg bør pensjonere meg så snart jeg har anledning til det 
arb36c ..de fleste vennene mine synes jeg bør pensjonere meg så snart jeg har anledning til det 
arb36d ..min arbeidsgiver synes jeg bør pensjonere meg så snart jeg har anledning til det 
arb36e ..de fleste kollegaene mine synes jeg bør pensjonere meg så snart jeg har anledning til det 
 VERDI __________ 
 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) OG 
HVIS YRKESAKTIV (ARB01=1) OG HVIS 50 ÅR ELLER ELDRE 

arb37e Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon?  
1. JA  arb39a 
2. NEI  arb38a 
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HVIS IKKE TENKE SEG Å FORTSETTE I ARBEID ETTER RETT TIL PENSJON (ARB37E=2) 

arb38 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ville helt sikkert ikke fortsette" og 10 er "ville helt sikkert 
fortsette", hvor stor er sannsynligheten for at du allikevel ville fortsette i arbeid om du fikk … 
arb38a ..bedre tilpasset arbeidstid 
arb38b ..større selvbestemmelse i arbeidet 
arb38c ..høyere lønn 
arb38d ..mer interessante arbeidsoppgaver 
arb38e ..mindre belastende arbeidsoppgaver 
arb38f ..betraktelig høyere pensjon når du slutter 
arb38g ..bedre mulighet til å kombinere deltidsarbeid med pensjon 
arb38h ..oppfordring om å fortsette fra din nærmeste overordnede  
 VERDI __________ 

Ekstraarbeid 
HVIS UTFØRTE INNT.G. ARBEID SIST UKE (ARB02A=1) ELLER HVIS MIDLERTIDIG FRA INNT.G. ARBEID (ARB02B=1) 

arb39a Noen har flere jobber. Har du for tiden en bi-jobb? HER TENKER VI PÅ INNTEKTSGIVENDE ARBEID 
1. JA  arb39b 
2. NEI  

 
HVIS BI-JOBB (ARB39A=1) 

arb39b Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i din bi-jobb? Regn med overtidstimer og 
ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS. 37,5 TIMER 
REGISTRERES SOM 38  
 ANTALL TIMER PER UKE _____________  
 VET IKKE 
 
Andre aktiviteter 

Svangerskaps-, fødsels-,  adopsjons-, eller omsorgspermisjon 
HVIS I PERMISJON (ARB02C =4 ELLER 5) 

arb40 Du sa tidligere at du var borte fra jobben fordi du er i permisjon. Er du i … 
SVARALTERNATIV 1 KUN HVIS IO ER KVINNE 

1. svangerskapspermisjon PERMISJON FØR FØDSEL  
2. fødselspermisjon PERMISJON ETTER FØDSEL, INKL. PAPPAPERMISJON OG FORELDREPERMISJON 
3. adopsjonspermisjon  
4. omsorgspermisjon ULØNNET PERMISJON ETTER FØDSELSPERMISJON 

 
HVIS I PERMISJON (ARB02C =4 ELLER 5) 

arb41 Når gikk du ut i permisjon?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS I PERMISJON (ARB02C =4 ELLER 5) 

arb42 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med å være i 
[svangerskapspermisjon/fødselspermisjon/adopsjonspermisjon/omsorgspermisjon]? 
 VERDI  ______________ 
 
HVIS I PERMISJON (ARB02C =4 ELLER 5) 

arb43a Har du mulighet til å gå tilbake til jobben din etter endt permisjon? 
1. JA  arb43b 
2. NEI  arb44 

 
HVIS MULIGHET TIL Å GÅ TILBAKE TIL JOBB ETTER PERMISJON (ARB43A=1) 

arb43b Har du planer om å gå tilbake til jobben din når permisjonstiden er over? 
1. JA 
2. NEI 
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HVIS IKKE MULIGHET TIL Å GÅ TILBAKE TIL JOBB ETTER PERMISJON (ARB43A=2) 

arb44 Ønsker du å jobbe etter endt permisjon? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

Arbeidsledige 
HVIS ARBEIDSLEDIG (ARB01=3) 

arb45 Du sa tidligere at du betrakter deg som arbeidsledig. Når ble du arbeidsledig? KAN BRUKE ÅRSTID 
OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS ARBEIDSLEDIG (ARB01=3) 

arb46 Var du  i arbeid rett før du ble arbeidsledig? 
1. JA  arb60 
2. NEI  arbp01 / eie01 

Studenter 
HVIS STUDENT (ARB01=2) 

arb47 Du sa tidligere at du betrakter deg som student/skoleelev/lærling. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 
betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", hvor fornøyd er du med å være student, 
skoleelev eller lærling? 
 VERDI ______________ 
 
HVIS STUDENT (ARB01=2) 

arb48 Har du planer om å fullføre utdanningen i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS STUDENT (ARB01=2) OG IKKE SVARTE ALDRI VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB02=ALDRI) 

arb49 Var du i arbeid rett før du begynte å studere? 
1. JA  arb60 
2. NEI  arbp01 / eie01 

Pensjonister/uføretrygdede 
HVIS PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARB01=4,5,6,7) 

arb50 Du sa tidligere at du betrakter deg som [uførepensjonist/uføretrygdet/AFP pensjonist/pensjonist i 
tjenesteordning/alderspensjonist]. Fra når fikk du pensjon?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
HVIS IO HAR VÆRT I ULIKE ORDNINGER - BRUK SISTE GANG IO GIKK INN I EN AV ORDNINGENE.  
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARB01=4,5,6,7) 

arb51 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", 
hvor fornøyd er du med å være [pensjonert/uføretrygdet/uførepensjonert]? 

VERDI ______________ 
 
HVIS PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARB01=4,5,6,7) OG HVIS IKKE HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE 
(ARB02A=2 OG ARB02B=2) OG HVIS ØNSKER ARBEID (ARB04=1 ELLER 2) 

arb52 Har du planer om å ta en jobb eller starte for deg selv i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 
 

HVIS PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARB01=4,5,6,7) OG IKKE SVARTE ALDRI VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID 
(ARB02=ALDRI) 

arb53a Var du i arbeid rett før du [gikk av med pensjon/ble uføretrygdet]? 
1. JA  arb60 
2. NEI  arb53b 
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HVIS IKKE I ARBEID FØR [GIKK AV MED PENSJON/BLE UFØRETRYGDET] 
arb53b Var du sykemeldt eller i rehabilitering/attføring rett før du [gikk av med pensjon/ble 
uføretrygdet/uførepensjonert]? 

1. JA  arb60 
2. NEI  arbp01 / eie01 

Hjemmearbeidende 
HVIS HJEMMEARBEIDENDE (ARB01=8) 

arb54 Du sa tidligere at du betrakter deg som hjemmearbeidende. Når ble du hjemmearbeidende?  KAN 
BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 
HVIS HJEMMEARBEIDENDE (ARB01=8) 

arb55 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd". 
Hvor fornøyd er du med å være hjemmearbeidende? 
 VERDI ______________ 
 
HVIS HJEMMEARBEIDENDE (ARB01=8) OG HVIS IKKE HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARB02A=2 OG 
ARB02B=2) OG HVIS ØNSKER ARBEID (ARB04=1 ELLER 2) 

arb56 Har du planer om å ta en jobb eller starte for deg selv i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS HJEMMEARBEIDENDE (ARB01=8) OG IKKE SVARTE ALDRI VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB02=ALDRI) 
arb57 Var du i arbeid rett før du ble hjemmearbeidende? 

1. JA  arb60 
2. NEI  arbp01 / eie01 

Militærtjeneste eller siviltjeneste 
HVIS VERNEPLIKTIG (ARB01=9) OG HVIS IKKE HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARB02A=2 OG ARB02B=2) 

arb58 Har du planer om å ta en jobb eller starte for deg selv i løpet av de neste 3 årene?  
1. JA 
2. NEI 

 
HVIS VERNEPLIKTIG (ARB01=9) OG IKKE SVARTE ALDRI VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID (ARB02=ALDRI) 
arb59 Var du i arbeid rett før du begynte i militærtjeneste eller siviltjeneste? 

1. JA  arb60 
2. NEI  arbp01 / eie01 

Tidligere arbeid 
HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARB49=1 ELLER ARB53A=1 ELLER ARB53B=1 
ELLER ARB57=1 ELLER ARB59=1) 

arb60 Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om tidligere arbeid. Hvis du hadde to eller flere jobber samtidig 
vil jeg at du skal svare ut fra den jobben du brukte mest arbeidstid på. Hva var ditt siste yrke?  
 YRKE________________________ 
 
HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARB49=1 ELLER ARB53A=1 ELLER ARB53B=1 
ELLER ARB57=1 ELLER ARB59=1) 

arb61 Var du i denne jobben …  
1. ansatt   
2. selvstendig næringsdrivende  
3. lærling eller trainee 
4. familiemedlem uten fast avtalt lønn  

 
HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARB49=1 ELLER ARB53A=1 ELLER ARB53B=1 
ELLER ARB57=1 ELLER ARB59=1) 

arb62 Hva var grunnen til at du sluttet i denne jobben? Oppgi hovedårsaken.. 
1. OPPSAGT ELLER PERMITTERT/ BEDRIFTEN NEDLAGT, NEDBEMANNING, BEDT OM Å TA TIDLIG 

PENSJONERING, GJORT OVERFLØDIG ETC.. 
2. NÅDDE PENSJONSALDER/ TVUNGEN PENSJONSALDER 
3. ARBEIDSKONTRAKTEN UTLØP/ JOBBEN VAR MIDLERTIDIG 
4. SALG/NEDLEGGELSE AV EGEN ELLER FAMILIEBEDRIFT 
5. EKTESKAP 
6. FØDSEL/OMSORG FOR BARN 
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7. FOR Å TA MEG AV EN ELDRE, UFØR ELLER SYK PERSON 
8. PARTNERS ARBEID KREVDE FLYTTING TIL ET ANNET STED 
9. STUDIER 
10. MILITÆRTJENESTE ELLER SIVILTJENESTE 
11. EGEN SYKDOM ELLER UFØRHET 
12. ØNSKET Å PENSJONERE MEG ELLER LEVE AV PRIVATE MIDLER, INKLUDERT AFP 
13. ANDRE ÅRSAKER___________________ 

 
HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARB49=1 ELLER ARB53A=1 ELLER ARB53B=1 
ELLER ARB57=1 ELLER ARB59=1) 

arb64 Savner du jobben din?  
1. JA  arb65a 
2. NEI  arbp01 

 
HVIS SAVNER JOBBEN (ARB64=1) 

arb65 Hva er det ved jobben du savner? Savner du… 
arb65a ..inntekt 
arb65b ..kolleger 
arb65c ..faglige utfordringer 
arb65d ..å ha noe fast å gjøre 
arb65e ..selve arbeidsoppgavene 

1. JA 
2. NEI 

 

 [Samboer/ektefelle/reg. partners] arbeidssituasjon og inntekt 
 
HVIS IO HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER 

arbp01 Jeg skal nå stille noen spørsmål om din [samboers/ektefelles/registrerte partners] arbeidssituasjon. 
Betrakter  din [samboer/ektefelle/registrerte partner] seg hovedsakelig som… 

ALLE 
1. yrkesaktiv 
ALLE 
2. student, skoleelev eller lærling 
HVIS UNDER 67 ÅR 
3. arbeidsledig 
HVIS UNDER 67 ÅR 
4. uføretrygdet/ uførepensjonist 
HVIS 62 ÅR T.O.M. 66 ÅR 
5. AFP pensjonist =AVTALEFESTET PENSJON 
HVIS 55 ÅR  T.O.M. 66 ÅR 
6. pensjonist i tjenestepensjonsordning PENSJONSORDNING FRA TIDLIGERE ARBEID 
HVIS OVER 67 ÅR 
7. alderspensjonist  
ALLE 
8. hjemmearbeidende 
HVIS MANN OG UNDER 30 ÅR 
9. er inne til militærtjeneste eller siviltjeneste  
10. annet 

 
HVIS IO HAR SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER, MEN SOM IKKE ER I MILITÆRTJENESTE ELLER 
SIVILTJENESTE (ARBP01=1-8+10) 

arbp02a Utførte din [samboer/ektefelle/registrerte partner] inntektsgivende arbeid av minst 1 times 
varighet sist uke?   

1. JA  arbp03 
2. NEI  arbp02b 

 
HVIS IKKE UTFØRTE INNTEKTSGIVENDE ARBEID SIST UKE (ARBP02A=2) 

arbp02b Har din [samboer/ektefelle/registrerte partner] inntektsgivende arbeid som han/hun var 
midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste uken? SOM PERMISJON, SYKEMELDING, FERIE 

1. JA  arbp02c 
2. NEI  evt. arbp17  

 
HVIS MIDLERTIDIG BORTE FRA ARBEID (ARBP02B=1) 

arbp02c Hvorfor var [han/hun] midlertidig borte fra arbeidet? 
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1. FERIE/AVSPASERING/FLEKSIBEL ARBEIDSTID 
2. EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
3. SYKDOM I HUSHOLDET  
4. SVANGERSKAPSPERMISJON/FØDSELSPERMISJON/ADOPSJONSPERMISJON 
5. PERMISJON PGA BARNEOMSORG 
6. PERMISJON PGA ANDRE PERSONLIGE FORHOLD 
7. ARBEIDSTIDSORDNING 
8. UTDANNING ELLER OPPLÆRING 
9. ANDRE GRUNNER 

 

I arbeid 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARB02B=1) 

arbp03 Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om din [samboer/ektefelle/registrerte partners] nåværende 
arbeid. Hva er [NAVN]s nåværende yrke? HVIS HAN/HUN HAR TO ELLER FLERE JOBBER, SKAL IO SVARE UT FRA 
DEN JOBBEN [HAN/HUN] BRUKER MEST ARBEIDSTID PÅ  
 YRKE ____________________ 
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARB02B=1) 

arbp04 Hvor mange timer per uke arbeider [han/hun] vanligvis i sitt  hovedyrke? Regn også med 
overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS. 
37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38  
 ANTALL TIMER PER UKE _____________  
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARB02B=1) 

arbp05a Er dette deltid eller heltidsarbeid? 
1. HELTID  arbp06 
2. DELTID  arbp05b 
3. VET IKKE  arbp06 

 
HVIS DELTID (ARBP05A=2) 

arbp05b Hva er den viktigste grunnen til at [han/hun] arbeider deltid, og ikke heltid?  
1. SKOLEGANG/STUDIER 
2. EGEN SYKDOM, UFØRHET 
3. OMSORG FOR EGNE BARN 
4. OMSORG FOR ANDRE PLEIETRENGENDE (VOKSNE SLEKTNINGER) 
5. OMSORG FOR BARN OG ANDRE PLEIETRENGENDE 
6. ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE GRUNNER 
7. KUNNE IKKE FÅ HELTIDSARBEID 
8. ARBEIDET ER FOR KREVENDE/BELASTENDE 
9. ØNSKER IKKE JOBBE HELTID 
10. ANDRE GRUNNER 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARB02B=1) 

arbp06 Hvilken av de følgende utsagn beskriver [hans/hennes] arbeidssted best?  
1. [han/hun] arbeider vanligvis på et fast sted utenfor hjemmet 
2. [han/hun] arbeider vanligvis hjemme 
3. [han/hun] arbeider vanligvis deler av uken hjemme og deler av uken utenfor hjemmet 
4. [han/hun] arbeider vanligvis flere ulike steder utenfor hjemmet 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARB02B=1) 

arbp07 Er [han/hun] i denne jobben …  
"FRILANSERE" KAN HA KONTRAKTER MED FLERE ARBEIDSGIVERE SAMTIDIG OG MOTTA LØNN FRA DISSE, MEN UTEN 
Å HA ET FAST ANSETTELSESFORHOLD I VANLIG FORSTAND. I SKATTEMESSIG SAMMENHENG BEHANDLES DE 
LIKEVEL SOM ANSATTE (LØNNSMOTTAKERE) OG SKAL KODES SOM ANSATTE 

1. ansatt/frilanser  arbp08 
2. selvstendig næringsdrivende  arbp12 
3. lærling eller trainee  arbp08 
4. familiemedlem uten fast avtalt lønn  arbp08 
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Ansatte 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ANSATT (ARBP07=1, 3 ELLER 4) 
arbp08 Hvilken av følgende arbeidstidsordninger har [han/hun] vanligvis?  

1. Dagarbeid mellom kl 0600 og 1800 
2. Arbeid som starter før kl 0600 og slutter før kl 1800 
3. Arbeid som starter i vanlig dagtid, men som slutter etter kl 1800 
4. Fast kveldsarbeid, mellom kl 1800 og 2100 
5. Fast nattarbeid, mellom kl 2100 og 0600 
6. 2-skiftarbeid 
7. Helkontinuerlig skiftarbeid HELE UKA INKLUSIVE LØRDAG OG SØNDAG 
8. Døgnkontinuerlig skiftarbeid Hele uka minus lørdag og søndag 
9. Turnusarbeid 
10. Annen arbeidstidsordning 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ANSATT (ARBP07=1, 3 ELLER 4) 
arbp09 Leder eller koordinerer [han/hun] andres arbeid? 

1. JA 
2. NEI 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ANSATT (ARBP07=1, 3 ELLER 4) 
arbp10 Arbeider [han/hun] i .. 
HVIS ANSATT VIA ET VIKARBYRÅ ELLER UTLEIEFIRMA (BEMANNINGSSELSKAP), ER DET EIEFORMEN TIL DETTE SOM 
SKAL OPPGIS HER 

1. et personlig eid firma, 
2. et aksjeselskap, organisasjon eller lignende, 
3. kommunal virksomhet, 
4. fylkeskommunal virksomhet, 
5. eller statlig virksomhet 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ANSATT (ARBP07=1, 3 ELLER 4) 
arbp11 Gir [hans/hennes] arbeidsgiver mulighet for .. 
arbp11a ..at [han/hun] jobber redusert arbeidstid DELTID? 
arbp11b ..regulert fleksitid? 
arbp11c ..andre fleksible arbeidstidsordninger? 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

Selvstendig næringsdrivende 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ARBP07=2) 
arbp12 Hvor mange ansatte er det i [hans/hennes] bedrift, inkludert familiemedlemmer som får betaling? 
 ANTALL ANSATTE _____________ 

Ekstraarbeid 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I ARBEID (ARBP02A=1 ELLER ARBP02B=1) 

arbp13a Har [han/hun] for tiden en bi-jobb? HER TENKER VI PÅ INNTEKTSGIVENDE ARBEID 
1. JA  arbp13b 
2. NEI  

 
HVIS BI-JOBB (ARBP13A=1) 

arbp13b Hvor mange timer per uke arbeider [han/hun] vanligvis i sin bi-jobb? Regn også med 
overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS. 
37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38  
 ANTALL TIMER PER UKE _____________  
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Andre aktiviteter 

Svangerskaps-, fødsels-, adopsjons- eller omsorgspermisjon 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I PERMISJON (ARBP02C=4 ELLER 5) 

arbp14 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] er i permisjon. Er [hun/han] i..  
SVARALTERNATIV 1 KUN HVIS SAMBOER/EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER ER KVINNE 

1. svangerskapspermisjon PERMISJON FØR FØDSEL  
2. fødselspermisjon PERMISJON ETTER FØDSEL, INKL. PAPPAPERMISJON OG FORELDREPERMISJON 
3. adopsjonspermisjon  
4. omsorgspermisjon ULØNNET PERMISJON ETTER FØDSELSPERMISJON 

 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I PERMISJON (ARBP02C=4 ELLER 5) 

arbp15 Når gikk [han/hun] ut i permisjon?    
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] I PERMISJON (ARBP02C=4 ELLER 5) 

arbp16 Har [han/hun] mulighet til å gå tilbake til jobben etter endt permisjon? 
1. JA 
2. NEI 

Arbeidsledige 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ARBEIDSLEDIG (ARBP01=3) 

arbp17 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] betrakter seg som arbeidsledig. 
Når ble [han/hun] arbeidsledig?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] ARBEIDSLEDIG (ARBP01=3) 

arbp18 Var [han/hun] i arbeid rett før han/hun ble arbeidsledig? 
1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 

Studenter 
HVIS [SAMBOER UTEN PERSONNUMMER I HUSHOLDSBOKSEN] STUDENT (ARBP01=2) 

arbp19 Du har tidligere sagt at din samboer betrakter seg som student, skoleelev eller lærling. Når 
begynte [han/hun] som student, elev eller lærling?  
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS [SAMBOER UTEN PERSONNUMMER I HUSHOLDSBOKSEN] STUDENT (ARBP01=2) 

arbp20 Var [han/hun] i arbeid rett før [han/hun] begynte å studere? 
1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 

 
HVIS [SAMBOER MED PERSONNUMMER I HUSHOLDSBOKSEN, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] STUDENT 
(ARBP01=2) 

arbp21 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] betrakter seg som student, 
skoleelev eller lærling. Var [han/hun] i arbeid rett før [han/hun] begynte å studere? 

1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 
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Pensjonister/uføretrygdede  
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARBP01=4,5,6,7) 

arbp22 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] betrakter seg som 
[uførepensjonist/uføretrygdet/AFP pensjonist/pensjonist i tjenesteordning/alderspensjonist ]. Når fikk 
[NAVN] pensjon? HVIS HAN/HUN HAR VÆRT I ULIKE ORDNINGER - BRUK SISTE GANG HAN/HUN GIKK INN I EN AV 
ORDNINGENE.  
KAN BRUKE  ÅRSTID OM DU IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01  
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] PENSJONIST/UFØRETRYGDET (ARBP01=4,5,6,7) 

arbp23a Var [han/hun] i arbeid rett før [han/hun] [gikk av med pensjon/ble uføretrygdet]? 
1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp23b 

 
HVIS IKKE I ARBEID FØR GIKK AV MED PENSJON (ARBP23A=2) 

arbp23b Var [han/hun] sykemeldt eller i rehabilitering/attføring rett før [han/hun] [gikk av med 
pensjon/ble uføretrygdet/uførepensjonert]? 

1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 

Hjemmearbeidende 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] HJEMMEARBEIDENDE (ARBP01=8) 

arbp24 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] betrakter seg som 
hjemmearbeidende. Når ble [han/hun] hjemmearbeidende?   
KAN BRUKE ÅRSTID OM IKKE HUSKER RIKTIG MÅNED — VÅR=04, SOMMER=07, HØST=10, VINTER=01 
 MÅNED  |___|___|  ÅR |___|___| 
 VET IKKE 
 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] HJEMMEARBEIDENDE (ARBP01=8) 

arbp25 Var [han/hun] i arbeid rett før ble [han/hun] ble hjemmearbeidende? 
1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 

Militærtjeneste eller siviltjeneste 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] VERNEPLIKTIG (ARBP01=9) 

arbp26 Du har tidligere sagt at din [samboer/ektefelle/registrerte partner] er i militærtjeneste/sivilarbeid. 
Var [han/hun] i arbeid rett før [han/hun] begynte i militærtjeneste eller som sivilarbeider? 

1. JA  arbp27 
2. NEI  arbp30 

 

Tidligere arbeid 
HVIS [SAMBOER, EKTEFELLE ELLER REGISTRERT PARTNER] IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID 
TIDLIGERE (ARBP18=1 ELLER ARBP20=1 ELLER ARBP21=1 ELLER ARBP23A=1 ELLER ARBP23B=1 ELLER ARBP25=1 ELLER 
ARBP26=1 

arbp27 Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om din [samboers/ektefelles/registrerte partners] tidligere 
arbeid. Hvis din [samboer/ektefelle/registrerte partner] har hatt to eller flere jobber, vil jeg at du skal 
svare ut fra den jobben [han/hun] brukte mest tid på. Hva var [hans/hennes] siste yrke?  

YRKE _________________________ 
 
HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARBP18=1 ELLER ARBP20=1 ELLER 
ARBP21=1 ELLER ARBP23A=1 ELLER ARBP23B=1 ELLER ARBP25=1 ELLER ARBP26=1 

arbp28 Var [han/hun] i denne jobben …  
1. ansatt 
2. selvstendig næringsdrivende   
3. lærling eller trainee  
4. familiemedlem uten fast avtalt lønn   
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HVIS IKKE I ARBEID, MEN VÆRT I INNTEKTSGIVENDE ARBEID TIDLIGERE (ARBP18=1 ELLER ARBP20=1 ELLER 
ARBP21=1 ELLER ARBP23A=1 ELLER ARBP23B=1 ELLER ARBP25=1 ELLER ARBP26=1 

arbp29 Hva var grunnen til at [han/hun] sluttet i denne jobben? Oppgi hovedårsaken. 
1. OPPSAGT ELLER PERMITTERT/  BEDRIFTEN NEDLAGT, NEDBEMANNING, BEDT OM Å TA TIDLIG 

PENSJONERING, GJORT OVERFLØDIG ETC.. 
2. NÅDDE PENSJONSALDER/ TVUNGEN PENSJONSALDER 
3. ARBEIDSKONTRAKTEN UTLØP/ JOBBEN VAR MIDLERTIDIG 
4. SALG/NEDLEGGELSE AV EGEN ELLER FAMILIEBEDRIFT 
5. EKTESKAP 
6. FØDSEL/OMSORG FOR BARN 
7. FOR Å TA SEG AV EN ELDRE, UFØR ELLER SYK PERSON 
8. DITT ARBEID KREVDE FLYTTING TIL ET ANNET STED 
9. STUDIER 
10. MILITÆRTJENESTE ELLER SIVILTJENESTE 
11. EGEN SYKDOM ELLER UFØRHET 
12. ØNSKET Å PENSJONERE SEG ELLER LEVE AV PRIVATE MIDLER, INKLUDERT  
13. AFP 
14. ANNET 

 
Samboers inntekt 
HVIS SAMBOER IKKE ER REGISTRERT MED PERSONNUMMER I HUSHOLDSBOKSEN 

arbp30 Hva var din samboers samlede inntekt i 2006? Slå sammen inntekt [han/hun] får fra alle kilder. 
INNTEKT OMFATTER IKKE BARE LØNNINGER, MEN OGSÅ TILSKUDD FRA STATEN, PENSJONER, UTBYTTE FRA AKSJER 
OG RENTEINNTEKTER  
 KR_______________ 
 

Husholdets økonomiske situasjon og overføringer 
 
Økonomisk situasjon  
 
Vi skal nå stille noen spørsmål om din økonomiske situasjon 
 
HVIS BOR SAMMEN MED ANDRE 

eie01a Et hushold kan ha ulike inntektskilder, og flere av husholdsmedlemmene kan bidra til 
husholdsinntekten. Dersom vi tenker på ditt husholds samlede inntekt, hvor lett eller vanskelig er det for 
dere 'å få endene til å møtes'? Er det...  

1. svært vanskelig 
2. vanskelig 
3. litt vanskelig 
4. forholdsvis lett 
5. lett 
6. svært lett 

 
HVIS BOR SAMMEN ALENE 

eie01b Dersom vi tenker på din samlede inntekt, hvor lett eller vanskelig er det for deg 'å få endene til å 
møtes'? Er det...  

1. svært vanskelig 
2. vanskelig 
3. litt vanskelig 
4. forholdsvis lett 
5. lett 
6. svært lett 

 
ALLE 

eie04 Er det vanligvis noen penger til overs som dere kan spare etter at regninger og utgifter er betalt? 
1. JA 
2. NEI 
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HVIS SAMBOER ELLER EKTEFELLE/REGISTERTE PARTNER 

eie05 Hvordan fordeler du og din [samboer/ektefelle/registrerte partner] samlede månedlige utgifter til 
mat, bolig og eventuelt felles lån? 

1. likt mellom dere 
2. forholdsvis etter inntekt 
3. den som til enhver tid har penger betaler 
4. annet SPESIFISER_________ 

 
ALLE 

eie06 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært fornøyd", hvor 
fornøyd er du med din økonomiske situasjon nå for tiden? 
 VERDI _________________ 
 
Overføringer og arv 
 
ALLE 

ove01 Har du [eller din samboer/ektefelle/registrerte partner] mottatt penger eller gaver av betydelig 
verdi fra noen utenfor husholdet i løpet av det siste året? Ta også med eiendom eller arv. HER HAR VI INGEN 
DEFINISJON AV 'BETYDELIG VERDI'. DETTE ER NOE SOM VIL VARIERE ETTER IOS SUBJEKTIVE OPPFATNING.  

1. JA  ove02 
2. NEI  ove06 

  
HVIS JA (OVE01=1) 

ove02 Hvem ga [deg/dere] dette? NOTÉR INN TIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE  
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON] 
 
STILLES OM HVER PERSON OPPGITT I OVE02 
ove03 Var gaven fra [REF. PERSON]  arv eller forskudd på arv? 

1. JA  ove05 
2. NEI 

 

 
ALLE 

ove06 Har du [eller din samboer/ektefelle/registrerte partner] gitt penger eller gaver av betydelig verdi til 
noen utenfor husholdet i løpet av det siste året? Ta også med eiendom eller forskudd på arv. HER HAR VI 
INGEN DEFINISJON AV 'BETYDELIG VERDI'. DETTE ER NOE SOM VIL VARIERE ETTER IOS SUBJEKTIVE OPPFATNING.  

1. JA  ove07 
2. NEI  hol01 

 
HVIS JA (OVE06=1) 
ove07 Hvem ga [du/dere] dette til? NOTÉR INNTIL 5 PERSONER. BENYTT LISTE OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
01 [REF. PERSON] 
02 [REF. PERSON] 
03 [REF. PERSON] 
 

Holdninger og meninger 
 
Nå er vi snart ferdig intervjuet. Jeg skal stille noen få spørsmål om ganske ulike temaer.  
 
ALLE 

eie07a Har husholdningen noen kjæledyr? 
1. JA  eie07b 
2. NEI  ove01 

 
HVIS JA (EIE07A=1) 

eie07b Hva slags kjæledyr er dette? FLERE SVAR MULIGE 
1. HUND 
2. KATT 
3. ANNET 
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ALLE 

hol01 Hvilket trossamfunn eller livssynsamfunn tilhører du? 
1. DEN NORSKE KIRKE/STATSKIRKE 
2. DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE 
3. PINSEMENIGHET 
4. ISLAMSKE TROSSAMFUNN 
5. DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE I NORGE 
6. DET EVANGELISK LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 
7. UTENLANDSK EVANGELISK SAMFUNN 
8. JEHOVAS VITNER 
9. DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 
10. METODISTKIRKEN I NORGE 
11. DET NORSKE MISJONSFORBUND 
12. BUDDHISME 
13. ADVENTISTSAMFUNNET 
14. DEN ORTODOKSE KIRKEN 
15. KRISTNE SENTER 
16. KRISTENSAMFUNNET 
17. HINDUISTISKE TROSSAMFUNN 
18. SIKH 
19. DET MOSAISKE TROSSAMFUNN 
20. GUDS MENIGHET 
21. ANDRE TROSSAMFUNN 
22. HUMAN-ETISK FORBUND 
23. ANDRE LIVSSYNSAMFUNN 
24. INGEN TROS- ELLER LIVSSYNSAMFUNN 

 
ALLE 

hol02 Jeg skal lese opp fem påstander om hvem som bør ta seg av gamle foreldre. På en skala fra 0 til 10, 
hvor 0 betyr "helt uenig" og 10 betyr "helt enig", hvor enig er du i påstanden… 
hol02a .. barna bør ta ansvar for å gi omsorg når foreldre trenger det 
hol02b ..barna bør tilpasse jobb etter foreldres behov 
hol02c ..når foreldre trenger hjelp, bør døtre ta mer ansvar for omsorgen enn sønner 
hol02d ..barna bør gi økonomisk hjelp til foreldre med økonomiske vansker 
hol02e ..barna bør ha foreldre boende hos seg når foreldre ikke kan ta vare på seg selv 
 VERDI______________ 
 
hol03 Hvilket politisk parti stemte du ved siste Stortingsvalg? 

1. FREMSKRITTSPARTIET 
2. HØYRE 
3. SENTERPARTIET 
4. KRISTELIG FOLKEPARTI 
5. VENSTRE 
6. DET NORSKE ARBEIDERPARTI 
7. SOSIALISTISK VENSTREPARTI 
8. RØD VALGALLIANSE/AKP 
9. ANDRE PARTIER 
10. STEMTE IKKE 
11. HADDE IKKE STEMMERETT 
12. HUSKER IKKE 

 
hol04 Helt til slutt: På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyr "ikke fornøyd i det hele tatt" og 10 betyr "svært 
fornøyd", hvor fornøyd er du alt i alt med livet ditt  nå for tiden? 
 VERDI ___________ 
 

Takk for intervjuet. Håper du tar deg tid til å svare på postskjema. 
 
Evt. kommentarer fra IO____________________________________ 
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LISTE  OVER GIVERE OG MOTTAKERE 
 
01 SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER 
02 KJÆRESTE 
03  MOR 
04 FAR 
05 MOR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
06 FAR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
07 SØNN 
08 DATTER 
09 STESØNN 
10 STEDATTER 
11 SVIGERSØNN 
12 SVIGERDATTER 
13 VENNINNE 
14 VENN 
15 NABO 
16  KOLLEGA - KVINNE 
17 KOLLEGA - MANN 
18 SØSTER 
19 BROR 
20 MORMOR 
21 FARMOR 
22 MORFAR 
23 FARFAR 
24 MORMOR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
25 FARMOR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
26 MORFAR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
27 FARFAR TIL IOS SAMBOER, EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNER, KJÆRESTE 
28 BARNEBARN - JENTE/KVINNE 
29 BARNEBARN - GUTT/MANN 
30 OLDEBARN - JENTE/KVINNE 
31 OLDEBARN - GUTT/MANN 
32 TANTE 
33 ONKEL 
34 NIESE 
35 NEVØ 
36 ANNEN SLEKTNING 
37 ANNEN PERSON 
38 ORGANISASJON ELLER SELSKAP 

 



Nedenfor finner du en rekke påstander som passer mer eller mindre godt for ulike mennesker. Kryss av i
den ruten som passer best for deg slik du vanligvis er. Ikke tenk for mye på hver oppgave, men sett et
kryss i ruten du umiddelbart synes stemmer best. Sett ett kryss per linje.

1

Personlige egenskaper

Livsløp, Generasjon og Kjønn

Kontaktperson i SSB:

Maria Høstmark,
tlf.: 21 09 48 61, e-post: logg@ssb.no

Den norske undersøkelsen om

Underlagt taushetsplikt
Seksjon for intervjuundersøkelser

RA-0615-P Bokmål 12.2006 860

Er pratsom

Passer Passer
ikke helt

1 2 3 4 5 6 7

Kan være kald og fjern

Gjør en grundig jobb

Er deprimert, nedtrykt

Er original, kommer med nye ideer

Har en tendens til å være stillferdig

Er hjelpsom og uegoistisk overfor andre

Har en tendens til å være ustrukturert

Er avslappet, takler stress godt

Har livlig fantasi

Er utadvent og sosial

Passer Passer
ikke helt

1 2 3 4 5 6 7

Kan noen ganger være uhøflig

Legger planer og følger dem opp

Bekymrer meg mye

Liker å tenke, leke med ideer

Kan være sjenert og hemmet

Er hensynsfull og vennlig overfor de fleste

Kan være uforsiktig

Blir lett nervøs

Har få kunstneriske interesser

Vedlegg 7 

116



2

Nedenfor ser du en liste over egenskaper folk kan ha. Hvor godt stemmer dette for deg?
Sett ett kryss per linje.

2

Omtrent hvor ofte gjør du følgende? Sett ett kryss per linje.3

Aktiviteter og frivillig arbeid

Pågående

Forståelsesfull

Har lederegenskaper

Hengiven

Trøster gjerne andre

Forsvarer mine meninger

Viser medfølelse

Villig til å ta sjanser

Øm

Selvhevdende

Følsom for andres behov

Viljesterk

Stemmer
ikke i det
hele tatt

Stemmer
nokså
dårlig

Stemmer
delvis

Stemmer
nokså godt Stemmer

helt

Turer/trening utendørs (til fots/på sykkel/ski e.l.)

Trening innendørs (treningsstudio, aerobic, gymnastikk e.l.)

Lager middag

Gjør innkjøp

Renhold

Vedlikehold/reparasjon

Fritidsreiser utenlands

Bruker fritidsbolig/hytte

Hagearbeid (i sesongen)

Fiske/jakt

Hver uke,
men ikke

daglig

Hver
måned,

men ikke
hver uke

Noen
ganger
i året Sjeldnere AldriDaglig

Håndarbeid, snekring e.l.

Bruker Internett eller e-post

Leser aviser

Frivillig arbeid for foreninger/organisasjoner

Møter i foreninger, organisasjoner

Leser bøker

Deltar på kurs/foredrag

Går på kino/teater/konserter/utstillinger

Går på kafé/restaurant

Får besøk eller besøker andre
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...fortsetter fra forrige side3

Er du, eller har du vært aktiv medlem av noen forening eller organisasjon?4

Ja, nå

Ikke nå, men tidligere

Nei, aldri

Har du, eller har du hatt tillitsverv i foreninger eller organisasjoner?5

Ja, nå

Ikke nå, men tidligere

Nei, aldri

Nedenfor kommer en rekke påstander om hvordan du har det nå, og hvordan du forholder deg til ulike
sider ved livet. Hvor enig eller uenig er du når du tenker på deg selv nå for tiden?
Sett ett kryss per linje.

6

Trivsel og væremåte

Hver
måned,

men ikke
hver uke

Hjelper andre utenom nær familie (med f.eks. transport, innkjøp e.l.)

Tar meg av barnebarn

Mosjonerer så jeg blir andpusten og/eller svett

Deltar i gudstjeneste eller andre religiøse møter
Regn ikke med spesielle anledninger som bryllup, dåp e.l.

Hver uke,
men ikke

daglig

Noen
ganger
i året Sjeldnere AldriDaglig

Så langt har jeg fått det viktigste jeg ønsket meg i livet

På de fleste måter er livet mitt nær det ideelle

Mine livsforhold er utmerkede

Jeg har mange gode egenskaper

Alt i alt har jeg en tendens til å føle meg nokså mislykket

Jeg får til ting like godt som de fleste andre mennesker

Jeg har en positiv oppfatning av meg selv

I blant føler jeg virkelig at jeg ikke duger til noe

Jeg skulle ønske jeg hadde mer respekt for meg selv

Jeg har lite kontroll over det som hender meg

Hva som kommer til å hende meg i fremtiden er først og fremst
avhengig av meg selv

Noen av de problemene jeg har kan jeg rett og slett ikke løse

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Det er lite jeg kan gjøre for å forandre sider ved livet mitt som er viktige

Stilt overfor problemer i livet mitt føler jeg meg ofte hjelpeløs

Noen ganger føler jeg det som om jeg bare blir dyttet hit og dit her i livet

Hvis jeg virkelig bestemmer meg kan jeg gjøre nesten hva som helst

Jeg tenker ofte på at livet en gang tar slutt

Jeg engster meg for døden
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Nedenfor står en liste over ord som beskriver ulike følelser. I hvilken grad har du hatt hver av disse følel-
sene i løpet av de siste to ukene? Sett ett kryss per linje.

7

Nedenfor finner du noen beskrivelser av plager og problemer som man av og til har.  Hvor mye har du
vært plaget av hvert enkelt problem de siste to ukene? Sett ett kryss per linje.

8

Hender det at du føler deg ensom? Sett ett kryss.9

Ofte

Av og til

Sjelden

Aldri

Noen har opplevd problemer i oppveksten. Opplevde du noen av de følgende problemene før du fylte 16
år?

10

Oppvekst og livshendelser

Oppglødd

Bekymret

Begeistret

Oppskaket

Oppmerksom

Skremt

Irritert

Inspirert

Nervøs

Redd

Overhodet
ikke Litt

I noen
 grad

En hel
 del

I stor
grad

Målbevisst

Interessert

Nervøsitet, indre uro

Plutselig frykt uten grunn

Mye bekymret eller urolig

Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille

Anfall av angst eller panikk

Ikke
plaget

Litt
plaget

Ganske
mye plaget

Veldig mye
plaget

Nei Ja
Økonomiske problemer i barndomshjemmet

Konfliktfylt forhold mellom dine foreldre

Foreldre ble skilt

Foreldres misbruk av alkohol eller andre rusmidler

Seksuelt misbruk

Langvarig mobbing

Fysisk eller psykisk mishandling

Problemer med å følge med på skolen
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Gjennom livet har mange opplevd store påkjenninger. Har du opplevd noe av det følgende etter at du fylte
16 år? Angi omtrent hvor gammel du var da det sist skjedde.

11

Har du opplevd noe av det følgende i løpet av de siste 5 år?
Kryss av hvor lenge omtrent det er siden det skjedde. Hvis skjedd flere ganger, sett flere kryss

12

Fått eget barn med alvorlig og varig funksjonshemning/sykdom

Nei Ja
Hvor gammel

var du?

Nær venn døde

Familiemedlem døde

Mistet jobb

Alvorlige økonomiske tap

Livstruende sykdom/skade

Nære personer alvorlig syke

Familiemedlem alvorlig syk

Konfliktfylt arveoppgjør

Juridiske problem med rettssak

Utsatt for vold

Utsatt for seksuelle overgrep

Utsatt for grovt tyveri eller innbrudd

Barn flyttet hjemmefra

Byttet bolig

Større problemer i parforhold

Betalingsproblemer

Seksuelle problemer

Nei, ikke opplevd
siste 5 år

Siste
år

1-2 år
siden

3-5 år
siden

Problemer i forhold til egne foreldre

Problemer i forhold til egne barn

Problemer på jobben

Store omorganiseringer på jobben

Byttet jobb

Har sluttet å røyke

Har begynt å røyke

Mosjonerer mer

Spiser sunnere
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Omtrent hvor høy er du?13a

Helse og livsstil

cm

Omtrent hvor mye veier du?13b kg

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært...14

Bruker du, eller har du brukt noen av følgende typer tobakk/nikotin? Sett ett kryss per linje.15

Har du noen gang drukket alkohol?16

Tenk på ditt alkoholforbruk de siste 12 månedene. Sett ett kryss per linje.
Omtrent hvor ofte har du ...

17

Dersom du har drukket alkohol siste 12 måneder , hvor mange «drinker» har du vanligvis drukket per
gang? (Som en «drink» regnes en halvliter pils, et glass vin, et lite glass hetvin eller 4 cl. brennevin)

18

drinker

Ja

Nei 19Gå til

Sigaretter

Snus

Andre former for tobakk

Nikotintyggegummi

Andre nikotinpreparater

DagligAv og tilSjeldenAldri
Før, men
ikke nå

Antall enheter
per dag

hos lege

hos psykolog/psykiater

hos tannlege

innlagt på sykehus

Nei Ja

2-3
ganger
i uken

En gang i
uken

2-3
ganger i
måneden

En gang i
måneden Sjeldnere

Daglig/
nesten

hver dag
Ikke siste
12 mnd

Ikke
aktuelt

drukket alkohol? Regn også med de gangene
du bare drakk litt

drukket så mye at du har følt deg beruset?

drukket minst en mengde som tilsvarer enten
2 halvlitere pils eller 1/2 flaske vin eller
3 drinker brennevin?
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Har du i løpet av de siste fire ukene brukt noen av følgende medisiner? Sett ett kryss per linje.19

Under finner du en liste over hvordan du kan ha følt deg i det siste. Kryss av for hvor ofte du har følt det
på denne måten i løpet av den siste uka. Sett ett kryss per linje.

20

Sterke smertestillende midler på resept

Beroligende midler

Midler mot depresjon

Sovemedisin

Naturmedisin

Daglig/
nesten
daglig

2-3 ganger
i uken

En gang
i uken

2-3 ganger
siste

måned
Nei, ikke

brukt

Medisiner som fremmer potens/lyst

Jeg var plaget av ting som vanligvis ikke plager meg

Jeg hadde dårlig appetitt

Jeg var nedstemt og kunne ikke riste det av meg, til tross for støtte fra
familie og venner

Jeg følte meg like mye verdt som andre

Jeg hadde problemer med å konsentrere meg om det jeg holdt på med

Aldri eller
nesten aldri

Litt av
tiden

En del av
tiden

Hele eller
nesten

hele tiden

Jeg følte meg deprimert

Jeg følte at alt var et ork

Jeg så lyst på framtiden

Jeg tenkte at livet mitt hadde vært mislykket

Jeg følte meg engstelig

Jeg sov urolig

Jeg følte meg lykkelig

Jeg var mer taus enn vanlig

Jeg følte meg ensom

Folk var uvennlige

Jeg satte pris på livet

Jeg gråt

Jeg følte meg trist

Jeg følte at folk mislikte meg

Jeg var initiativløs
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Hvor gammel føler du deg vanligvis? .....................................................................................21

Endringer med alderen

år

Hvor gammel tror du andre vanligvis ser deg som? ..............................................................22 år

Mange føler seg yngre eller eldre enn de faktisk er.

Tenk deg at du kunne velge din alder. Hvor gammel ville du ønske å være?.......................23 år

Har du gjort, eller kan du tenke deg å gjøre noe av det følgende? Sett ett kryss per linje.24

Uansett hvor gammel man er, er man eldre enn tidligere i livet. Hvor enig eller uenig er du i hver av de
følgende påstandene når det gjelder livet ditt fram til i dag? Sett ett kryss per linje.

25

Sammenlignet med for 10 år siden, har du opplevd endringer på noen av disse områdene?
Sett ett kryss per linje.

26

Bruke anti-rynkekrem

Transplatasjon av hår

Fettsuging

Operasjon for å forbedre utseende

Har gjort
det

Kan tenke
meg det

Kan
kanskje
tenke

meg det

Kan ikke
tenke

meg det

Å bli eldre har hatt en positiv innvirkning på mitt liv

Jo eldre jeg blir, desto flere ting må jeg gi opp

Å bli eldre bringer med seg forandringer som jeg ikke liker

Etter hvert som jeg blir eldre, aksepterer jeg i større grad meg selv som jeg er

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Fysisk helse

Å huske navn

Å finne ord

Søvn

Kondisjon/fysisk form

Humør

Omtanke for andre mennesker

Evne til å forstå sammenhenger i livet

Selvinnsikt

Evne til å lære nye ting

Bedre
Omtrent
som nå Dårligere

Mye
dårligere

Ikke
aktuelt

Mye
bedre

Kontakt med andre

Arbeidsevne

Arbeidslyst
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Synes du det offentlige bør bruke mindre penger, omtrent som nå eller mer penger til følgende? Sett ett
kryss per linje.

27

Meninger om samfunnet vårt

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.28

Det er mange ulike syn på hvordan vi bør ta vare på menneskene i samfunnet.
For hver av oppgavene nedenfor ber vi deg oppgi om du synes den bør utføres av samfunnet, familien
eller begge? Sett ett kryss per linje.

29

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.30

Barnehager

Skole og utdanning

Helsetjenester og sykehus

Miljøvern

Alderspensjoner

Mer penger
Omtrent
som nå

Mindre
penger

Eldreomsorg/hjelp og pleie til eldre

Flyktninger og innvandrere

Kunst og kultur

Forsvaret

Distriktspolitikk

Voksne barn bør bo nær sine foreldre slik at de kan hjelpe dem

Voksne barn bør være villige til å ofre noe for å støtte sine gamle foreldre

Gamle foreldre burde kunne stole på å få hjelp fra sine voksne barn

Foreldre har krav på å få noe igjen for det de har ofret for sine barn

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Foreldre bør la det være noe igjen til etterkommerne

Omsorg for pleietrengende eldre som bor i hjemmet

Praktisk hjelp til eldre, som hjelp til renhold og klesvask

Pass av barn under skolealder

Pass av barn etter skoletid

Hoved-
sakelig
sam-

funnet

Sam-
funnet

mer enn
familien

Sam-
funnet og
familien
like mye

Familien
mer enn

sam-
funnet

Hoved-
sakelig
familien

Økonomisk støtte til fattige eldre

Økonomisk støtte til fattige unge foreldre

Besteforeldre bør ta seg av barnebarna hvis foreldrene ikke er i stand til

detteForeldre bør gi økonomisk hjelp til voksne barn som
har økonomiske problemer

Hvis voksne barn trenger hjelp bør foreldre tilpasse sitt liv for å hjelpe dem

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.
Religiøse seremonier er viktige...

31

Er det noen av disse som du i løpet av de siste 12 månedene har… Kryss av for alle aktuelle personer.33

Familie og tilhørighet

Er det noen av disse som… Kryss av for alle aktuelle personer.34

Har du noen innenfor familien du kan snakke fortrolig med? Kryss av for alle aktuelle personer.36

Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortro-
lig med?

35

Ja

Nei

Beste-
mor

Beste-
far Søster Bror

Andre
slektninger

Partners
foreldre

Barne-
barn Mor FarDatterPartner Sønn

Nei,
ingen

Anser du deg selv som... Sett ett kryss.32

overhodet ikke religiøs?

ganske religiøs?

svært religiøs?

vet ikke

for et barn når det er født (for eksempel dåp)

for et par som gifter seg

for en begravelse

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

vært på ferie sammen med?

feiret julaften sammen med?

feiret din fødselsdag sammen med?

Partners
foreldre

Beste-
foreldre Søsken Venner AndreForeldrePartner Barn Barnebarn

Nei,
 ingen

du føler virkelig setter pris på deg
som person?

helt sikkert ville stille opp for deg
i en krisesituasjon?

du ønsker mer kontakt med enn
du har i dag?

Partners
foreldre

Beste-
foreldre Søsken Venner AndreForeldrePartner Barn Barnebarn

Nei,
ingen
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Har du nære venner som er...37

Omtrent hvor ofte er du sammen med... Sett ett kryss per linje.

Hvor mange av dine naboer...  Sett ett kryss per linje.39

I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?  Sett ett kryss per linje.40

Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå?  Sett ett kryss per linje.41

38

Nei Ja

mye eldre enn deg? år

fra et annet vestlig land, men bosattt i Norge?

fra et ikke-vestlig land, men bosatt i Norge?

bosatt i et annet land enn Norge?

Hvor gammel (omtrent) er den
vennen du sist hadde kontakt med?

mye yngre enn deg? år

Daglig

Hver uke,
men ikke

daglig

Hver
måned,

men ikke
hver uke

Noen
ganger i

året Sjeldnere
Har ikke/

er ikke i live Aldri

venner?

søsken?

besteforeldre?

barnebarn?

partners foreldre?

partners barn?

andre slektninger?

er du på hils med?

snakker du med når dere møtes?

kan du låne ting av?

De fleste Mange Noen Én Ingen

har nøkkel til boligen din?

kan du be om å handle for deg hvis du er syk?

har du uoverensstemmelser med?

Jeg føler at jeg hører til på dette stedet

Folk her har svært ulike holdninger og verdier

Dette er et miljø med sterkt samhold

Stemmer
ikke i det
hele tatt

Stemmer
nokså
dårlig

Stemmer
delvis

Stemmer
nokså
godt

Stemmer
helt

Folk her ville gripe inn hvis de så ungdom gjøre hærverk

Folk her ville si i fra hvis de så at mindreårige drakk/ruset seg

Jeg føler meg trygg når jeg går utendørs her i området om kvelden

Naturen på stedet

Bygninger/bebyggelse

Boligen din

Familie og slekt (på stedet)

Ja, svært
mye

Ja, ganske
mye Ja, litt Nei

Venner eller naboer (på stedet)
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Hvor viktig vil du si at hvert av de følgende forhold er i livet ditt nå for tiden?  Sett ett kryss per linje.44

Eiendeler og økonomi

Hvordan vil du beskrive din økonomiske situasjon nå? Sett ett kryss.43

Veldig romslig

Romslig
Må være forsiktig, men klarer meg

Problemer med å få pengene til å strekke til

Svært vanskelig økonomisk situasjon

Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold? Regn med både det som eies og leies.
Sett ett kryss per linje.

42

Farge-tv

Video/dvd-spiller

Vaskemaskin

Mikrobølgeovn

Datamaskin

Nei, har
ikke rådJa, har

Nei, ønsker
ikke å ha

Oppvaskmaskin

Mobiltelefon

Privat bil

Bil nummer to

Fritidsbolig

Venner

Familie

Materiell levestandard

Ditt arbeid

Svært
viktig

Ganske
viktig

Litt
viktig

Ikke
viktig

Fritid

Helse

Din vekt

Tro og religion

Politikk

Natur og friluftsliv

Foreningsliv

Stedet du bor

Boligen din

Kunst og kultur

Ditt seksualliv

Ditt utseende
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.45

Holdninger og meninger

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.46

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Sett ett kryss per linje.47

Ekteskapet er en foreldet institu-

sjonDet er greit at et par bor sammen uten å ha planer om å gifte seg

En enslig kvinne bør kunne få barn selv om hun ikke vil ha et fast
forhold til en mann

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Ekteskapet varer livet ut og skal ikke brytes

Det er greit at et par som er ulykkelig gift skiller seg selv om de
har barn sammen

En kvinne må ha barn for å være fullverdig kvinne

En mann må ha barn for å være fullverdig mann

Et barn trenger et hjem med både mor og far for å få en lykkelig oppvekst

Når barn fyller 18-20 år bør de flytte for seg selv

Homofile par bør ha samme rettigheter som heterofile par

I et parforhold er det best at mannen er eldre enn kvinnen

Det er ikke bra for forholdet om kvinnen tjener mer enn mannen

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Stort sett er menn bedre politiske ledere enn kvinner

Kvinner bør få bestemme hvordan pengene de tjener skal benyttes
uten å spørre partneren om lov

Å ta vare på hjem og familie er like tilfredsstillende som å være i lønnet arbeid

Et barn under skolealder vil sannsynligvis lide hvis moren er yrkesaktiv

Barn lider ofte av at fedrene er for opptatt av jobben

Hvis foreldrene skiller seg har barnet det bedre hos moren enn hos faren

Når det er knapt med jobber, bør menn ha større rett til arbeid enn kvinner

Når det er knapt med jobber bør yngre ha større rett til arbeid enn eldre

Svært
enig

Nokså
enig

Verken
enig eller

uenig
Nokså
uenig

Svært
uenig

Når det er knapt med jobber bør foreldre ha større rett til arbeid enn barnløse
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Her er noen egenskaper som barn kan utvikle. Hvilke tre egenskaper mener du er spesielt viktige?
Nummerer inntil tre alternativer etter hva du mener er 1 - viktigst, 2 - nest viktigst og 3 - tredje viktigst.

48

Egenskaper

Her er noen egenskaper ved en jobb som noen mener er viktige. Hvilke tre egenskaper mener du er spesi-
elt viktige? Nummerer inntil tre alternativer etter hva du mener er 1 - viktigst, 2 - nest viktigst og 3 - tredje viktigst.

49

Veloppdragenhet

Selvstendighet

Hardt arbeid

Ansvarsfølelse

Fantasi/oppfinnsomhet

Toleranse og respekt
for andre

Sparsommelighet

Besluttsomhet

Religiøs tro

Uselviskhet/altruisme
ikke egoistisk

Lydighet

Det snakkes av og til om mål vi kan ha for landet vårt de neste ti årene. Hvilke to mål mener du er spesielt
viktige? Nummerer to mål etter hva du mener er 1 - viktigst og 2 - nest viktigst.

50

En stabil økonomi

Et mindre upersonlig og et mer menneskelig samfunn

Et samfunn der ideer er viktigere enn penger

Å bekjempe kriminalitet

Hvor fornøyd er du med...  Sett ett kryss per linje.51

Bra betalt

Ikke for mye arbeids-
press

God jobbsikkerhet

Et arbeid som respek-
teres av folk flest

Gunstige arbeidstider

Mulighet til å ta initiativ

Lang ferie

Et arbeid som gir fø-
lelse av å utrette noe

En ansvarsfull jobb

En interessant jobb

En jobb som er tilpasset
ens evner

din materielle levestandard?

din kontakt med familien?

Svært
fornøyd Fornøyd Både og

Mis-
fornøyd

Svært mis-
fornøyd

din kontakt med venner?

ditt utseende?

din vekt?

ditt seksualliv?
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Hvordan vil du beskrive din seksuelle orientering i dag? Sett ett kryss.

Er du seksuelt tiltrukket av...

52

det motsatte kjønn

samme kjønn
begge kjønn

usikker/vet ikke

Synes du generelt at folk flest er til å stole på eller at man bør være svært forsiktig når man har med andre
mennesker å gjøre?

53

Folk flest er til å stole på
Man må være svært forsiktig

Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen, eller vil de prøve å behandle deg rimelig og
rettferdig?

54

Folk flest vil utnytte
Folk flest vil være rimelige/rettferdige

Nedenfor beskriver vi ganske kort hva noen personer synes er viktig. Les hver beskrivelse og angi med et
kryss hvor lik eller ulik deg hver av personene er? Sett ett kryss per linje.
Det er viktig for denne personen…

55

å tenke ut nye ideer og gjøre ting på sin egen måte

å ha mange penger og dyre ting

å vise andre hva man kan og evner

å leve i trygge og sikre omgivelser

å gjøre mange nye og forskjellige ting i livet

at folk gjør som de blir fortalt og følger reglene

å lytte til og forstå mennesker som er forskjellige fra seg selv

å bestemme selv hvordan en skal leve sitt liv

å hjelpe og vise omsorg for andre mennesker

å ha suksess

Lik
meg

Nokså
lik meg

Bare litt
lik meg

Ikke lik
meg

Overhodet
ikke lik
meg

Svært lik
meg

å leve et spennende liv og ta risiko

å alltid oppføre seg skikkelig og ordentlig

å ta ledelsen og fortelle andre hva de skal gjøre

å være lojal og ta vare på sine venner

å ta vare på miljøet

at det er ordentlig og rent omkring seg

å følge den skikk og bruk en har blitt lært opp til

å kunne nyte livet og "skjemme seg selv bort"

å beskytte de svake og behandle alle rettferdig

å ha det moro

å være beskjeden og ikke peke seg ut



Side 16

Tusen takk for hjelpen!

Eventuelle kommentarer til skjemaet kan skrives her:
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Studien av livsløp,
generasjon og kjønn

Hvem er vi?
Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for offisiell
statistikk i Norge. Det er vår oppgave å gi allmennheten,
næringslivet og myndighetene kunnskap om samfunnets
struktur, utvikling og virkemåte gjennom statistikk og
analyse. Det er et krav at denne statistikken må utarbeides på
et uavhengig grunnlag, ha høy kvalitet og spres som et felles
gode for samfunnet.

Seksjon for demografi og levekårsforskning i Statistisk
sentralbyrå     har det faglige ansvaret for undersøkelsen
sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring – NOVA.

Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå
gjennomfører telefonintervjuene og utsendingen av de
postale skjemaer.

Undersøkelsen finansieres av Norges forskningsråd,
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og
likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og Kommunal- og regionaldepartementet, NOVA
og SSB.

Kontakt oss
Dersom du ønsker flere opplysninger om undersøkelsen og
om hva resultatene skal brukes til, kan du sende en e-post til
logg@ssb.no. Du kan også ringe gratis til
grønt nummer 800 83 028grønt nummer 800 83 028grønt nummer 800 83 028grønt nummer 800 83 028grønt nummer 800 83 028.

NOVA
Postboks 3223 Elisenberg
0208 Oslo
Telefon: 22 54 12 00
Telefaks: 22 54 12 01
www.nova.no
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Livsløp, generasjon og kjønn…
er en undersøkelse om muligheter og
begrensninger i ulike faser av livet.
Hvordan kombineres arbeid og familie?
Hvordan er helsen? Hva gir glede og
mening, og hva er vanskelig? Hvordan
er kontakten med familie og venner?
Er det forskjeller mellom kvinner og
menn, unge og gamle, mellom byer
og bygder?

Statistisk sentralbyrå (SSB) og forskningsinstituttet NOVA
gjennomfører en stor, landsdekkende undersøkelse av
kvinner og menn i alderen 18-79 år, som vil gi ny kunnskap
om familie, arbeid og helse i Norge.

Undersøkelsen har     egen informasjonsside     på Internett:::::
www.ssb.no/logg

Hva brukes undersøkelsen til?
Informasjonen vil gi nyttig kunnskap for planleggere og
politikere som utformer tiltak som berører bl.a. boforhold,
familieliv, helse- og omsorgstjenester, arbeidsforhold og
pensjonering. I tillegg vil resultatene bli brukt i forskning og
undervisning.

LOGG
LOGG er en del av det internasjonale forsknings-
programmet GGP (Generations and Gender Programme),
som organiseres av FNs Befolkningsenhet i Genève. Det
gjennomføres spørreundersøkelser i en rekke land, som
Frankrike, Tyskland, Ungarn og Japan.

Hvorfor kontakter vi deg?
Vi intervjuer et tverrsnitt av befolkningen i Norge. For at
undersøkelsen skal være pålitelig er det svært viktig at så
mange som mulig av de som er trukket ut deltar. Vi trenger
informasjon om alle typer livssituasjoner, både for de som
bor alene og de som bor sammen med andre, de som har
barn og de som ikke har det, gamle og unge, fattige og
rike, yrkesaktive og hjemmearbeidende, syke og friske. Vi
kan ikke erstatte deg med en annen person!

Alle som deltar er med i en trekning av
7 gavekort til en verdi av 10 000 kroner.

Slik gjennomføres undersøkelsen
Undersøkelsen gjennomføres i to runder:

1. Først blir du kontaktet på telefon av en av våre
intervjuere for avtale om intervju. Siden gjennomføres
intervjuet over telefon på det avtalte tidspunktet.

2. Etter intervjuet vil du få tilsendt et spørreskjema som
du fyller ut på egenhånd.

Statistisk sentralbyrå ivaretar personvernet
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler. Alle
som jobber i SSB og NOVA har taushetsplikt. Det vil aldri
bli kjent utenfor SSB hva den enkelte har svart. SSB har
utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.
Forskere i Norge og andre land får kun tilgang til
anonyme opplysninger fra undersøkelsen.

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte SSBs
personvernombud på tlf. 21 09 00 00 eller e-post:
personvernombudet@ssb.no.
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