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Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017

Forord
Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017. I notatet redegjøres det for
utvalget, spørreskjema og informasjonsmateriell samt gjennomføring av
datainnsamlingen. Vi gjør også en enkel frafallsanalyse og ser på kvalitet og
feilkilder i undersøkelsen.
Undersøkelsen er finansiert og utført på vegne av Norges Blindeforbund, og er
gjennomført blant Norges blindeforbunds medlemmer. Data fra undersøkelsen blir
gjort tilgjengelig for forskning gjennom NSD.
I Statistisk sentralbyrå (SSB) har Seksjon for levekårsstatistikk hatt det faglige
ansvaret for undersøkelsen, og vært ansvarlig for innholdet i spørreskjemaet og
analysearbeidet for undersøkelsen. Prosjektledere har vært Lotte Rustad Thorsen
og Mathias Killengreen Revold. Christoffer Holseter ved Seksjon for personundersøkelser har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av
datainnsamlingen. Jan Haslund ved seksjon for personundersøkelser har
programmert skjema og tilrettelagt filer. Thore Nafstad-Bakke ved seksjon for
næringsundersøkelser har hatt ansvar for utvalgsadministrasjon.

Statistisk sentralbyrå, 28. mai 2018
Bengt Oscar Lagerstrøm
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Sammendrag
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår for synshemmede og blinde.
Undersøkelsen ble gjennomført med samme spørreskjema som i Levekårsundersøkelsen EU-SILC. I tillegg ble grad av synshemming og synshemmingens
varighet kartlagt. Levekårsundersøkelsen for synshemmede dekker et bredt
levekårsområde. Den kartlegger økonomi, boforhold, bruk av barnepassordninger,
helse, materielle mangler, fritid og friluftsliv, politisk deltakelse, organisasjonsaktiviteter, sosial kapital, livskvalitet og arbeidsforhold.
Fra Norges Blindeforbunds medlemsregister ble det trukket et utvalg på 702
personer i alderen 16 år og over. Av disse var 31 personer ikke i målgruppen fordi
de ikke var synshemmet, var utvandret, bosatt på institusjon eller døde.
Svarprosenten blant de resterende var på 54,6 prosent.
Undersøkelsen ble gjennomført med telefonintervju (CATI). Innsamlingen ble
gjennomført i perioden 06. til 30. juni 2017. Den viktigste årsaken til frafall i
undersøkelsen er at vi ikke har kommet i kontakt med intervjuobjektene.
Vi har undersøkt om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder,
kjønn, utdanning og landsdel. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene stort sett er ganske små når vi ser hele utvalget under ett, men de med
høyere utdanning har større tilbøyelighet til å delta enn de med lav utdanning. Det
er også en klart høyre tilbøyelighet til å delta blant de i aldersgruppen 60-74 år enn
i de yngre aldersgruppene.
Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Det er koblet
på opplysninger om husholdningsmedlemmer, informasjon om inntekt, utdanning
og næringskode på fila.
Dataene benyttes av SSB til å undersøke synshemmedes levekår. Mikrodata stilles
til rådighet for forskere og studenter via Norsk senter for forskningsdata (NSD).
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1. Bakgrunn og formål
Formålet med undersøkelsen er å etablere et godt datagrunnlag for å kunne lage
statistikk om synshemmedes levekår. De ordinære levekårsundersøkelsene som
gjennomføres av SSB kartlegger ikke situasjonen spesifikt for synshemmede. For å
fremskaffe kunnskap om synshemmedes levekår er det derfor, på oppdrag fra
Norges Blindeforbund, gjennomført en egen undersøkelse blant Norges Blindeforbunds medlemmer. Data fra undersøkelsen skal gjøre det mulig å beskrive
synshemmedes levekår for de temaene undersøkelsen kartlegger.
Tema for undersøkelsen er økonomi, boforhold, bruk av barnepassordninger, helse,
materielle mangler, fritid og friluftsliv, politisk deltakelse, organisasjonsaktiviteter,
sosial kapital, livskvalitet og arbeidsforhold. Undersøkelsen har benyttet det
samme skjema som i SSBs ordinære levekårsundersøkelse EU-SILC med et tillegg
for kartlegging av synshemming.
Tabell 1.1

Nøkkeltall

Nøkkeltall 2017
Utvalg (personer trukket ut for intervju)
Avganger
Bruttoutvalg
Frafall
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)

Personer
702
31
671
305
366

Feltperiode
Gjennomsnittlig intervjutid

Prosent
4,4
100
45,4
54,6
06. – 30. juni
38,5 minutter

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

2. Populasjon og utvalg
Målpopulasjonen i undersøkelsen er synshemmede og blinde i Norge i alderen 16
år og over per 31.12.2016. For å identifisere personer i målgruppen fikk SSB
tilgang til Norges Blindeforbunds medlemsregister. Trekkgrunnlaget for
undersøkelsen består av alle medlemmer i Norges blindeforbund. Dette utgjorde på
trekketidspunktet 9 545 personer.
I første steg ble medlemslistene til Norges Blindeforbund kontrollert for ugyldige
fødselsnummer, dubletter og ufullstendige telefonnummer og epostadresser. Det
var viktig for gjennomføringen av datainnsamlingen å ha gode kontaktopplysninger
siden kommunikasjonen med respondentene skulle foregå digitalt. Videre ble
medlemsfilene ajourført mot personregisteret for å avdekke eventuelle flyttinger.
Etter denne bearbeidingen av medlemsmassen var det 2736 personer som var
bosatt i Norge og hadde kontaktopplysninger tilgjengelig for både epost og telefon.
Utvalget ble trukket stratifisert etter alder. De som kan lese punktskrift ble skilt ut i
en egen gruppe. Grunnen til at utvalget ble trukket stratifisert for alder er at
andelen med synshemming øker med økende alder. Flere får problemer med synet
når de blir eldre og hadde man trukket tilfeldig i medlemsmassen ville man fått
med svært få i de yngre aldersgruppene. Stratifiseringen på alder er også viktig for
å sikre et tilstrekkelig antall intervju i hver aldersgruppe for analyseformål. I tillegg
ble alle punktlesere med fullstendige kontaktopplysninger trukket ut til å delta i
undersøkelsen. Disse ble inkludert som en egen gruppe etter at Norges
Blindeforbund opplyste om at de som behersker punktskrift ofte er blitt
synshemmet i tidlig alder og at det derfor er mulig de skiller seg fra andre
synshemmede.
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Å trekke utvalg på denne måten kalles disproporsjonalt stratifisert utvalg. Dette er
en egnet trekkemåte for i dette tilfellet å kunne produsere omtrent like nøyaktig
statistikk i små som i store grupper. Når man trekker utvalg på denne måten må en
i senere analyser av hele utvalget vekte resultatene, slik at styrkeforholdet mellom
gruppene blir riktig. Beregningen av vekter blir omtalt i kapitel 7. Fordelen med
denne strategien er at vi får flere representanter i små grupper der vi vet at
svarprosenten er lav, dette gir rom for mer robuste analyser. Tabell 2.1 viser
hvordan utvalget ble stratifisert for de ulike aldersgruppene. Vi valgte å ta med alle
punktlesere fra medlemsregisteret når vi hadde fullstendige kontaktopplysninger
på.
Tabell 2.1

Oversikt over trekkbare enheter og utvalgsstratifisering

Medlemmer i alderen 16-29 år
Medlemmer i alderen 30-44 år
Medlemmer i alderen 45-59 år
Medlemmer i alderen 60-74 år
Medlemmer i alderen 75-100 år
Leser punktskrift (fulltelling)
Utvalg totalt

Trekkbare
personer
232
463
683
761
395
202

Utvalg
100
100
100
100
100
202
702

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

3. Datainnsamling
3.1. Innsamlingsmetode
Dataene ble samlet inn ved CATI-intervjuing (Computer Assisted Telephone
Interviewing). Utvalget ble delt inn i to perioder som startet datainnsamlingen med
en ukes mellomrom.

3.2. Informasjonskampanje
I forkant av undersøkelsen publiserte Norges Blindeforbund en informasjonsartikkel om undersøkelsen på sine hjemmesider. Før respondentene ble kontaktet
på telefon ble det sendt ut invitasjonsepost og invitasjons-sms med informasjon om
undersøkelsen til deltakerne (Vedlegg A og B). Det ble i tillegg sendt et
informasjonsbrev til foresatte for respondenter under 18 år (Vedlegg C).
Informasjon om undersøkelsen ble sendt til deltakerne skriftlig etter dialog med
Norges Blindeforbund. Vi antar at målgruppa har gode hjelpemidler for tekst til
tale og at informasjon tilsendt på epost er tilgjengelig for respondentene. Etter en
uke ble det sendt ut en påminnelse om undersøkelsen på sms til de vi ikke hadde
oppnådd kontakt med. (Vedlegg B).

3.3. Feltperiode
Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. til 30. juni 2017. Hovedtrekkene i
skjemainngangen går frem av figurene nedenfor. Figur 3.1. viser antallet intervjuer
som ble gjennomført gjennom feltperioden. De fleste intervjuene ble gjort i de to
første ukene av datainnsamlingen. Intervjuinngangen var god allerede fra første
dag i felt og de fleste intervjuene ble gjennomført i hver av de to periodene i den
uken vi begynte å ringe respondentene. Figuren viser også utviklingen i svarprosent
gjennom feltperioden. Allerede i uke 2 var svarprosenten over 50. Det var i forkant
av feltarbeidet satt en målsetning om 350 intervju. Det ble derfor ringt mindre i de
siste to ukene av datainnsamlingen da målsetningen for feltarbeidet var nådd. I de
to siste ukene ble det bare ringt personer det var gjort avtaler om intervju med i de
to første ukene av feltperioden.

Statistisk sentralbyrå
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4. Datakvalitet
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene av en rekke forhold. Her
beskrives noen av dem.

4.1. Utvalgsskjevhet
Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er
annerledes blant dem som ble trukket ut til undersøkelsen enn gruppa de er ment å
representere. Slik skjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen hvor tilfeldigheter kan
føre til at enkelte kjennemerker er ulikt fordelt i utvalget og populasjonen
(utvalgsvarians). Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter i trekkingen, og en kan
forvente at de personene som trekkes ikke skiller seg systematisk fra de som ikke
trekkes ut.
Det kan også oppstå skjevheter i forbindelse med avganger. Med avganger menes
personer som ikke lengre er i målgruppen for undersøkelsen. I dette tilfellet døde,
institusjonsbeboere, personer bosatt i utlandet i minst 6 måneder og personer som
ikke er synshemmet. Tabell 4.1 viser en oversikt over avgangsgrunnen i utvalget.
Tabell 4.1.

Fordeling på avgangsgrunner

Avgangsgrunn
Død
Bosatt i utlandet (6 måneder eller mer)
Bosatt på institusjon
Ikke synshemmet
Antall personer

Antall avgang
0
1
3
27
31

Prosentfordeling
på årsaker
0
3,2
9,7
87,1

Prosent av
utvalg
0
0,1
0,4
3,8
4,4

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Av de 702 personene som ble trukket ut var 31 personer ikke var i målgruppen for
undersøkelsen. Den hyppigste avgangsårsaken var at man ikke var svaksynt, men
er medlem i Norges Blindeforbund fordi man er pårørende til en person med
synshemming. 1 person var ikke lengre i målgruppen fordi personen hadde flyttet
fra Norge og 3 personer var bosatt på institusjon. Etter å ha fjernet avgangene stod
vi igjen med et utvalg på 671 personer.
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De personene som er igjen etter at avgangene er fjernet kalles bruttoutvalget. Disse
utgjør personene man forsøker å intervjue. Personene man oppnådde intervju med
kalles nettoutvalg. Differansen mellom brutto- og nettoutvalg utgjør frafall. Frafall
kan introdusere skjevheter i en utvalgsundersøkelse. Når fordelingen mellom
brutto- og nettoutvalget for et bestemt kjennemerke er ulikt blant de som svarte enn
blant de som ble forsøkt intervjuet kan det føre til skjevhet. Det innebærer at
nettoutvalget ikke er statistisk representativt for målgruppen. Skjevhet for ett
kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til
andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i
brutto- og nettoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget
ikke er skjevt på andre kjennemerker.
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene
mellom brutto- og nettoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen. I
denne undersøkelsen er utvalget stratifisert etter alder og evnen til å lese
punktskrift. Når det gjelder sammenlikninger mellom brutto- og nettoutvalget er
det alltid en risiko for at personene som faktisk har deltatt (nettoutvalget) skiller
seg systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet). Hvis temaene en
studerer har en særlig sterk sammenheng med kjennetegn som er skjevt fordelt i
utvalget, for eksempel kjønn, alder, landsdel eller utdanningsnivå, kan en vurdere å
vekte datamaterialet for å redusere effekten av skjevhetene. Da vil skjevhet med
hensyn til de variablene man vekter etter, bli rettet opp. Samtidig kan man aldri
forsikre seg om at nettoutvalget ikke er skjevt etter andre kjennemerker enn de vi
har tilgang til.
Tabell 4.2.

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, aldersgruppe, landsdel og
utdanningsnivå. Hele utvalget samlet. Prosent
Bruttoutvalg

Nettoutvalg

Differanse
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

44,1
55,9

42,4
57,6

-1,7
1,7

Aldersgrupper:
16-29 år
30-44 år
45-59 år
60-74 år
75 år eller mer

20,0
19,7
22,2
20,7
17,4

16,5
16,8
22,8
25,3
18,5

-3,5
-2,9
0,6
4,6
1,1

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

28,8
6,4
19,8
12,2
13,7
9,1
10,0

28,1
6,0
20,3
12,0
14,0
9,3
10,3

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

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

27,7
37,0
25,5
7,9
1,9
671

22,3
36,8
30,3
8,5
2,0
366

-5,4
-0,2
4,8
0,6
0,1

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.2 tar for seg kjennemerkene kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå og
viser fordelingen i brutto- og nettoutvalget. Personer med grunnskole som høyeste
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utdanning utgjør 5,4 prosentpoeng mindre av netto- enn av bruttoutvalget. Personer
med 3-årig høyere utdanning er overrepresentert med 4,8 prosentpoeng. Kvinner er
noe overrepresentert. Personer i aldersgruppene 16-29 og 30-44 år er noe
underrepresentert tilsvarende har de i aldersgruppen 60-74 år deltatt i noe større
grad enn resten av utvalget.
Tabell 4.3

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, aldersgruppe, landsdel og
utdanningsnivå. Prosent. Punktlesere
Bruttoutvalg

Nettoutvalg

Differanse
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

43,5
56,5

40,8
59,2

-2,7
2,7

Aldersgrupper:
16-29 år
30-44 år
45-59 år
60-74 år
75 år eller mer

20,0
19,5
29,0
22,5
9,0

18,4
20,0
28,0
26,4
7,2

-0,6
0,5
-1,0
3,9
-1,8

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

29,5
10,0
18,5
10,5
12,0
10,0
9,5

27,2
9,6
17,6
10,4
12,8
12,8
9,6

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

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

31,5
36,0
24,5
4,5
3,5
200

23,2
38,4
29,6
5,6
3,2
116

-8,3
2,4
5,1
1,1
-0,3

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

I tabell 4.3 presenteres de tilsvarende resultatene for utvalget trukket for
punktlesere. Vi ser de samme tendensen for punktlesere som når vi så hele utvalget
samlet. Personer med grunnskole som høyeste utdanning utgjør her 8,3
prosentpoeng mindre av netto- enn av bruttoutvalget. Personer med 3-årig høyere
utdanning er overrepresentert med 5,1 prosentpoeng. Kvinner er noe overrepresentert. Personer i aldersgruppene 16-29 og 30-44 år er noe underrepresentert
tilsvarende har de i aldersgruppen 60-74 år deltatt i noe større grad enn resten av
utvalget.
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Tabell 4.4

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, landsdel og utdanningsnivå.
Prosent. Aldersgruppe 16-29
Differanse
Bruttoutvalg
Nettoutvalg
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

40,4
59,6

41,9
58,1

1,5
-1,5

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

31,9
6,4
14,9
14,9
9,6
12,8
9,6

37,2
4,7
16,3
11,6
4,7
11,6
14,0

5,3
-1,7
1,4
-3,3
-4,9
-1,2
4,4

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

57,4
20,2
18,1
1,1
3,2
94

58,1
18,6
18,6
.
4,7
39

0,7
-1,6
0,5
-1,1
1,5

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.4 tar for seg kjennemerkene kjønn, landsdel og utdanningsnivå og viser
fordelingen i brutto- og nettoutvalget for utvalget svaksynte mellom 16-29. Menn
er noe overrepresentert kvinner i nettoutvalget. Det samme gjelder for personer
bosatt i Oslo og Akershus samt Nord-Norge. Personer bosatt på Vestlandet og I
Agder og Rogaland er underrepresentert.
Tabell 4.5

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, landsdel og utdanningsnivå.
Prosent. Aldersgruppe 30-44
Differanse
Bruttoutvalg
Nettoutvalg
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

37,6
62,4

40,5
59,5

2,9
-2,9

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

32,3
6,5
14,0
15,1
11,8
10,8
9,7

35,7
4,8
11,9
21,4
14,3
7,1
4,8

3,4
-1,7
-2,1
6,3
2,5
-3,7
-4,9

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

19,4
35,5
31,2
12,9
1,1
93

14,3
31,0
38,1
14,3
2,4
39

-5,1
-4,5
6,9
1,4
1,3

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.5 tar for seg kjennemerkene kjønn, landsdel og utdanningsnivå og viser
fordelingen i brutto- og nettoutvalget for utvalget svaksynte i alderen 30-44. Menn
er også her noe overrepresentert kvinner i nettoutvalget. Personer med grunnskole
og videregående utdanning er underrepresentert i nettoutvalget samtidig som
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personer med 3-årig universitets eller høyskoleutdanning er overrepresentert i
nettoutvalget med 6,9 prosentpoeng.
Tabell 4.6

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, landsdel og utdanningsnivå.
Prosent. Aldersgruppe 45-59
Differanse
Bruttoutvalg
Nettoutvalg
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

42,9
57,1

37,5
62,5

-5,4
5,4

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

24,2
3,3
30,8
13,2
14,3
6,6
7,7

26,8
3,6
32,1
8,9
14,3
7,1
7,1

2,6
0,3
1,3
-4,3
0
0,5
-0,6

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

26,4
34,1
26,4
12,1
1,1
91

23,2
26,8
35,7
12,5
1,8
50

-3,2
-7,3
9,3
0,4
0,7

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.6 tar for seg kjennemerkene kjønn, landsdel og utdanningsnivå og viser
fordelingen i brutto- og nettoutvalget for utvalget svaksynte i alderen 45-59. I
motsetning til de foregående tabellen er kvinner her 5,4 prosentpoeng
overrepresentert i nettoutvalget. Tendensen i utdanning er den samme som for
aldersgruppa 30-44. Personer med grunnskole og videregående utdanning er
underrepresentert i nettoutvalget samtidig som personer med 3-årig universitets
eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget med 9,3 prosentpoeng.
Tabell 4.7

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, landsdel og utdanningsnivå.
Prosent. Aldersgruppe 60-74
Differanse
Bruttoutvalg
Nettoutvalg
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

47,9
52,1

44,1
55,9

-3,8
3,8

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

22,3
3,2
23,4
11,7
16,0
7,4
16,0

20,6
2,9
22,1
14,7
16,2
7,4
16,2

-1,7
-0,3
-1,3
3,0
0,2
0,0
0,2

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

18,1
44,7
29,8
6,4
1,1
94

17,6
47,1
29,4
5,9
.
63

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

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 4.7 tar for seg kjennemerkene kjønn, landsdel og utdanningsnivå og viser
fordelingen i brutto- og nettoutvalget for utvalget svaksynte i alderen 60-74.
Kvinner er i dette utvalget 3,8 prosentpoeng overrepresentert i nettoutvalget.
Tabell 4.8

Bruttoutvalg og nettoutvalg totalt, etter kjønn, landsdel og utdanningsnivå.
Prosent. Aldersgruppe 75+
Differanse
Bruttoutvalg
Nettoutvalg
netto - brutto

Kjønn:
Menn
Kvinner

52,5
47,5

49,2
50,8

-3,3
3,3

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

31,3
5,1
19,2
10,1
20,2
6,1
8,1

27,7
6,2
21,5
9,2
20,0
6,2
9,2

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

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent
Antall personer

10,1
51,5
24,2
14,1
.
99

6,2
47,7
30,8
15,4
.
59

-3,9
-3,8
6,6
1,3
.

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.8 tar for seg kjennemerkene kjønn, landsdel og utdanningsnivå og viser
fordelingen i brutto- og nettoutvalget for utvalget svaksynte i alderen 75 år og over.
Kvinner er i dette utvalget 3,3 prosentpoeng overrepresentert i nettoutvalget. Når
det gjelder utdanning er de med lavere utdanninger som grunnskole og
videregående skole underrepresentert i nettoutvalget med 3,9 og 3,8 prosentpoeng.
Personer med treårig høyskole eller universitetsutdanning er tilsvarende
overrepresentert med 6,6 prosentpoeng.

4.2. Frafall
Spørreundersøkelser er heftet med frafall. Det vil alltid være personer som av ulike
årsaker ikke kan eller vil delta i intervjuundersøkelser. I SSB deles frafall inn etter
årsak i tre kategorier: 1) Personer som ikke ønsker å delta, 2) Personer som er
forhindret på grunn av språk, sykdom eller reiser, 3) Personer som SSB ikke
kommer i kontakt med i løpet av undersøkelsesperioden («ikke kontakt»). I tillegg
skulle det i denne undersøkelsen kartlegges om man var synshemmet og grad av
synshemming. Dette ble gjort ved at intervjuerne registrerte en egen spørsmålsbolk
om synshemming i slutten av intervjuet. Ikke alle ønsket å svare på disse
spørsmålene og det var også tilfeller av at spørsmålsbolken om synshemming ikke
ble stilt. Siden vi ikke vet om disse personene er synshemmet eller ikke og derfor
ikke kan vite om de er i undersøkelsens målgruppe, er disse intervjuene lagt som
frafall.
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Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Hele utvalget samlet. Prosent
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
54,6
12,7
4,9
23,0
4,9
671

Kjønn
Menn
Kvinner

52,0
56,5

7,4
16,8

4,4
5,3

31,1
16,5

5,1
4,8

296
375

Aldersgrupper
16-29 år
30-44 år
45-59 år
60-74 år
75 år +

42,5
47,7
55,0
69,1
58,1

11,9
10,6
13,4
14,4
12,8

4,5
8,3
4,0
1,4
6,8

34,3
30,3
21,5
11,5
17,1

6,7
3,0
6,0
3,6
5,1

134
132
149
139
117

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

51,8
53,5
52,6
56,1
59,8
55,7
56,7

14,0
14,0
12,8
13,4
14,1
9,8
7,5

5,2
2,3
3,8
2,4
7,6
3,3
9,0

22,8
27,9
22,6
25,6
17,4
26,2
22,4

6,2
2,3
8,3
2,4
1,1
4,9
4,5

193
43
133
82
92
61
67

41,4
55,6
64,9

17,2
11,3
11,1

5,4
3,6
3,5

29,6
25,8
14,6

6,5
3,6
5,8

186
248
171

62,3
53,8

9,4
7,7

9,4
23,1

17,0
7,7

1,9
7,7

53
13

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/
høyskole
Ingen eller ukjent

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 viser hvordan bruttoutvalget fordeler seg prosentvis på intervju og ulike
frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn, alder, landsdel og utdanning. I tabellen
ser vi at kvinner deltar i noe større grad enn menn, men det er også en større andel
kvinner som ikke ønsker å delta når det oppnås kontakt. Denne forskjellen kan
muligens forklares av at man kom i kontakt med langt flere av kvinnene i utvalget
enn menn. For menn var ikke kontakt den største årsaken til frafall.
Svarprosenten er lavest i aldersgruppene 16 til 24 og 25 til 44 år. Det skyldes i
hovedsak at det er spesielt vanskelig å få tak i personer i denne aldersgruppen. Det
er små forskjeller i frafallsårsaker mellom de ulike landsdelene.
Når det gjelder utdanning, er det høyere tilbøyelighet til å delta blant personer med
høyere utdanning. I gruppa med ingen eller ukjent utdanning var andelen som var
forhindret fra å delta langt høyere enn for de andre utdanningsgruppene. Dette
skyldes at mange i denne gruppa rapportere om helseproblemer i et slikt omfang at
de ikke kan delta i undersøkelsen.
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Tabell 4.10

I alt

Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Punktlesere
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
58,0
15,0
4,0
18,5
4,5
200

Kjønn
Menn
Kvinner

52,9
61,9

9,2
19,5

2,3
5,3

29,9
9,7

5,7
3,5

87
113

Aldersgrupper
16-29 år
30-44 år
45-59 år
60-74 år
75 år +

45,0
61,5
55,2
73,3
50,0

5,0
10,3
15,5
22,2
27,8

5,0
7,7
5,2
.
.

32,5
17,9
19,0
4,4
22,2

12,5
2,6
5,2
.
.

40
39
58
45
18

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

52,5
60,0
54,1
61,9
66,7
70,0
52,6

16,9
20,0
16,2
23,8
4,2
10,0
10,5

3,4
5,0
2,7
4,8
8,3
.
5,3

22,0
15,0
21,6
9,5
20,8
10,0
21,1

5,1
.
5,4
.
.
10,0
10,5

59
20
37
21
24
20
19

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent

41,3
65,3
67,3
77,8
42,9

17,5
16,7
12,2
.
14,3

7,9
1,4
2,0
.
14,3

28,6
15,3
10,2
22,2
14,3

4,8
1,4
8,2
.
14,3

63
72
49
9
7

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 viser hvordan bruttoutvalget for punktlesere fordeler seg prosentvis på
intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn, alder, landsdel og
utdanning. I tabellen ser vi at kvinner deltar i noe større grad enn menn, men det er
også en større andel kvinner som ikke ønsker å delta når det oppnås kontakt. For
menn var ikke kontakt den største årsaken til frafall.
Personer i aldersgruppa 16-29 år og 75+ var de som i lavest grad deltok i
undersøkelsen. Mens det i aldersgruppa 16-29 er det at vi ikke er kommet i kontakt
med personer i utvalget som er den største årsaken til frafall er det blant de eldste
det at de ikke ønsker å delta som resulterer i det meste av frafallet. Når det gjelder
utdanning, er det høyere tilbøyelighet til å delta blant personer med høyere
utdanning.
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I alt
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Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Utvalg 16-29 År
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
41,5
14,9
4,3
35,1
4,3
94

Kjønn
Menn
Kvinner

42,1
41,1

7,9
19,6

7,9
1,8

36,8
33,9

5,3
3,6

38
56

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

46,7
33,3
42,9
35,7
22,2
41,7
55,6

13,3
.
14,3
14,3
55,6
8,3
.

6,7
.
.
.
.
.
22,2

26,7
66,7
35,7
50,0
22,2
50,0
11,1

6,7
.
7,1
.
.
.
11,1

30
6
14
14
9
12
9

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent

38,9
42,1
47,1
.
66,7

13,0
15,8
23,5
.
.

5,6
.
.
.
33,3

35,2
42,1
29,4
100,0
.

7,4
.
.
.
.

54
19
17
1
3

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.11 viser hvordan bruttoutvalget for svaksynte i alderen 16-29 år fordeler
seg prosentvis på intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn,
landsdel og utdanning. I tabellen ser vi at menn deltar i marginalt noe større grad
enn kvinner, men det er også en større andel kvinner som ikke ønsker å delta når
det oppnås kontakt. For menn var ikke kontakt den største årsaken til frafall.
Også i denne aldersgruppa er det en tendens til at de med høyere utdanning er mer
tilbøyelig til å delta. Det at 66,7 prosent med ingen eller ukjent utdanning er
intervjuet skyldes at gruppa er liten og man har lykkes med å intervjue to av tre.
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Tabell 4.12

I alt

Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Utvalg 30-44 År
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
41,9
10,8
8,6
35,5
3,2
93

Kjønn
Menn
Kvinner

45,7
39,7

.
17,2

8,6
8,6

42,9
31,0

2,9
3,4

35
58

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

43,3
33,3
38,5
57,1
54,5
30,0
22,2

16,7
16,7
.
.
18,2
.
22,2

6,7
.
7,7
7,1
9,1
10,1
22,2

26,7
50,0
53,8
28,6
18,2
60,0
33,3

6,7
.
.
7,1
.
.
.

30
6
13
14
11
10
9

27,8
36,4
51,7

11,1
9,1
10,3

5,6
6,1
6,9

50,0
45,5
27,6

5,6
3,0
3,4

18
33
29

50,0
100,0

16,7
.

25,0
.

8,3
.

.
.

12
1

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/
høyskole
Ingen eller ukjent

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.12 viser hvordan bruttoutvalget for svaksynte i alderen 30-44 år fordeler
seg prosentvis på intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn,
landsdel og utdanning. I tabellen ser vi at menn deltar i noe større grad enn
kvinner, men det er også en større andel kvinner som ikke ønsker å delta når det
oppnås kontakt. For menn var ikke kontakt den største årsaken til frafall.
Også i denne aldersgruppa er det en tendens til at de med høyere utdanning er mer
tilbøyelig til å delta enn personer med lavere utdanning.
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Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Utvalg 45-59 År
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
54,9
12,1
3,3
23,1
6,6
91

Kjønn
Menn
Kvinner

53,8
55,8

10,3
13,5

.
5,8

35,9
13,5

.
11,5

39
52

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

59,1
66,7
53,6
41,7
53,8
66,7
57,1

9,1
.
14,3
25,0
7,7
.
14,3

.
.
.
.
15,4
16,7
.

22,7
33,3
21,4
33,3
15,4
16,7
28,6

9,1
.
10,7
.
7,7
.
.

22
3
28
12
13
6
7

45,8
41,9
79,2

20,8
9,7
4,2

.
6,5
4,2

25,0
35,5
8,3

8,3
6,5
4,2

24
31
24

54,5
100,0

18,2
.

.
.

18,2
.

9,1
.

11
1

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/
høyskole
Ingen eller ukjent

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.13 viser hvordan bruttoutvalget for svaksynte i alderen 45-59 år fordeler
seg prosentvis på intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn,
landsdel og utdanning. I tabellen ser vi at kvinner deltar i noe større grad enn
menn. Også i denne aldersgruppa er det en tendens til at de med høyere utdanning
er mer tilbøyelig til å delta enn personer med lavere utdanning.
Tabell 4.14

I alt

Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Utvalg 60-74 År
Ønsker
Ikke besvart
ikke
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju
delta
hindret
truffet synshemming personer
67,0
10,6
2,1
14,9
5,3
94

Kjønn
Menn
Kvinner

62,2
71,4

11,1
10,2

2,2
2,0

20,0
10,2

4,4
6,1

45
49

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

61,9
66,7
54,5
81,8
73,3
71,4
73,3

14,3
33,3
13,6
.
6,7
28,6
.

.
.
4,5
.
.
.
6,7

19,0
.
13,6
9,1
20,0
.
20,0

4,8
.
13,6
9,1
.
.
.

21
3
22
11
15
7
15

64,7
71,4
64,3

11,8
7,1
14,3

.
.
3,6

17,6
16,7
10,7

5,9
4,8
7,1

17
42
28

66,7
100,0

16,7
.

.
.

16,7
.

.
.

6
1

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/
høyskole
Ingen eller ukjent

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 4.14 viser hvordan bruttoutvalget for svaksynte i alderen 30-44 år fordeler
seg prosentvis på intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene kjønn,
landsdel og utdanning. I tabellen ser vi at kvinner deltar i noe større grad enn
menn. Skillet ser ut til å ligge i at vi kom i kontakt med flere kvinner enn menn, da
ikke kontakt er den største årsaken til frafall. Det er små forskjeller med tanke på
utdanning for både deltakelse og frafall i dette utvalget.
Tabell 4.15

I alt

Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå.
Bruttoutvalg. Prosent Utvalg 75+ År
Ikke besvart
Ønsker
ForIkke
spørsmål om
Antall
Intervju ikke delta hindret
truffet synshemming personer
59,6
10,1
8,1
16,2
6,1
99

Kjønn
Menn
Kvinner

51,9
68,1

3,8
17,0

7,7
8,5

26,9
4,3

9,6
2,1

52
47

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

51,6
60,0
63,2
60,0
65,0
50,0
75,0

9,7
.
10,5
10,0
15,0
16,7
.

12,9
.
10,5
.
10,0
.
.

19,4
20,0
5,3
30,0
10,0
16,7
25,0

6,5
20,0
10,5
.
.
16,7
.

31
5
19
10
20
6
8

Utdanningsnivå
Grunnskole
Videregående skole
3-årig universitet/ høyskole
4+-årig universitet/ høyskole
Ingen eller ukjent

30,0
54,9
75,0
71,4
.

50,0
7,8
4,2
.
.

10,0
7,8
4,2
14,3
.

.
23,5
8,3
14,3
.

10,0
5,9
8,3
.
.

10
51
24
14
.

Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 viser hvordan bruttoutvalget for svaksynte i alderen 75 år og eldre
fordeler seg prosentvis på intervju og ulike frafallsårsaker etter kjennemerkene
kjønn, landsdel og utdanning. I tabellen ser vi at kvinner deltar i noe større grad
enn menn. Skillet ser ut til å ligge i at vi kom i kontakt med flere kvinner enn
menn, da ikke kontakt er den største årsaken til frafall, men det er også en større
andel kvinner som ikke ønsker å delta når det oppnås kontakt.
Det er en tendens til at de med høyere utdanning er mer tilbøyelige til å delta i
undersøkelsen. Særlig blant de med grunnskoleutdanning hvor halvparten ikke
ønsket å delta.

5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved
utvalgsundersøkelser
Resultater som baserer seg på opplysninger om et utvalg av den befolkningen som
den enkelte undersøkelse dekker, vil alltid ha en viss usikkerhet knyttet til seg.
Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. Når utvalget blir trukket etter reglene for
tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor utvalgsvariansen kan ventes å bli.
Utvalget til Levekårsundersøkelsen blant svaksynte 2017 er trukket med
disproporsjonalt stratifisert utvalg basert på aldersgrupper fra Norges blindeforbunds medlemsregister. Denne trekkemåten gjør at vi kan se hver aldersgruppe
som et eget tilfeldig trukket sannsynlighetsutvalg. Fordi undersøkelsen bygger på
svar fra utvalg av synshemmede og ikke hele målgruppen, er det knyttet en viss
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usikkerhet til resultatene i den. Hvis vi antar frafallet er tilfeldig, kan vi betrakte
nettoutvalget som tilfeldig trukket fra populasjonen, og benytte vanlig utvalgsteori
til å illustrere størrelsen på usikkerheten.
Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette
standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er
trukket på og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i befolkningen.
Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå
standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen.
Tabell 5.1 viser likevel tilnærmet størrelse på standardavviket for observerte
prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser. Av tabell 5.1 går det fram at usikkerheten går mot null ved når antall observasjoner er lik den totale populasjonen,
usikkerheten øker når observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.
Tabell 5.2.
Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser
Antall
observasjoner
5/95
10/90
15/85
20/80
25/75
30/70
35/65
40/60
50/50
25
4,4
6,1
7,3
8,2
8,8
9,4
9,7
10,0
10,2
100
2,2
3,0
3,6
4,0
4,4
4,6
4,8
4,9
5,0
250
1,4
1,9
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
500
1,0
1,3
1,6
1,8
1,9
2,1
2,1
2,2
2,2
750
0,8
1,1
1,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1000
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1250
0,6
0,8
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1500
0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1750
0,5
0,7
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
2000
0,5
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
2300
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
2600
0,4
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
3000
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
3262
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9

Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en
bestemt sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den
verdien vi ville ha fått dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en
utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller hvis de er
konstruert på en bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et
anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet med grensene (M-2S) og
(M+2S), vil med omtrent 95 prosents sannsynlighet inneholde den sanne verdien.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 5.1 for å finne
konfidensintervaller: Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70
er 2,9 når antall observasjoner er 250. Konfidensintervallet for den sanne verdi får
grensene 70 ± 2 x 1,4. Det vil si at intervallet som strekker seg fra 64,2 til 75,8
prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den tallstørrelsen en ville fått om
hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen.
Konfidensintervall kan konstrueres for ulike sikkerhetsnivå. Et konfidensintervall
med grensene (M+S) og (M-S) vil med 68 prosent sannsynlighet inneholde
populasjonens sanne verdi. Et konfidensintervall med grensene (M+2,6S) og (M2,6S) 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
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konstruere konfidensintervall for den sanne verdi på samme måte som beskrevet
ovenfor.

6. Innsamlings- og bearbeidingsfeil
I enhver undersøkelse vil det forekomme feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse
med innsamlingen og under bearbeidingen av data. Innsamlingsfeil kan komme av
at respondenten avgir feil svar i forhold til spørsmålets intensjon. Det kan skyldes
at spørsmål eller svarkategorier misforstås; at de ikke gir respondenten kategorier i
hodet som de kjenner igjen, eller at spørsmålet misforståes.
Innsamlingsfeil kan også skyldes at man spør om informasjon som er vanskelig å
rekonstruere, for eksempel om forhold som ligger tilbake i tid. Feil kan også oppstå
fordi visse spørsmål oppfattes som ømtålige, støtende eller sensitive. Dette kan gi
svar av varierende kvalitet. Respondentene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige
svar, eller unnlate å svare.
Nedenfor presenterer vi feil som vi vet har eller kan ha oppstått i undersøkelsen, og
bakgrunnen for disse. Intervjuernes arbeid gjør at de er i en suveren posisjon til å
vurdere hvordan innsamlingsinstrumentene faktisk fungerer i praksis i
datainnsamlingen. Informasjonen er viktig for å forstå resultatene; både med
hensyn til svarprosent og frafall, men også når det gjelder svarkvalitet og tolking av
datamaterialet.

6.1. Innsamlingsmetode
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen ble gjort på telefon med pc-assistert
intervjuing (CATI). Intervjueren fulgte skjemaet på et dataprogram og fikk opp ett
spørsmål av gangen. Intervjueren leste opp spørsmålene fra dataskjermen og
registrerte svarene direkte på datamaskinen En viktig fordel med denne
innsamlingsmetoden er at alle filtre i spørreskjemaet programmeres på forhånd, og
vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil spørsmål til feil
personer. Samtidig ligger det farer i det at filtrene programmeres på forhånd.
Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål
blir verdiløse. I tillegg til CATI skjema for levekårsundersøkelsen ble det stilt
tilleggsspørsmål for å kartlegge graden av synshemming blant respondentene.
Skjemaet i undersøkelsen inneholdt en rekke filter og fungerte som intendert. Det
ble i etterkant av intervjuingen oppdaget at ikke alle respondentene hadde blitt stilt
spørsmålene om synshemming. Det ble gjort to runder med rekontakt til disse i
løpet av juli, men det var likevel 23 respondenter man ikke lyktes å fullføre
intervjuet med.
Elektronisk skjema gir også mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom
ulike spørsmål. For mange spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. En
del feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Andre ganger legges det inn
advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra. I dette skjemaet fikk man for
eksempel en advarsel dersom man oppga mer enn 50 000 i boutgifter per måned.

6.2. Populasjon og utvalgsfeil
I en utvalgsundersøkelse undersøker man kun et utvalg av enheter i den
populasjonen man ønsker å si noe om. Her gjelder det personer med synshemming.
Informasjonen fra disse enhetene benyttes til å si noe om hele populasjonen, siden
man kun henter informasjon fra en del av populasjonen, vil det alltid være knyttet
en viss usikkerhet til anslagene basert på utvalget. Utvalget i denne undersøkelsen
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ble laget ved å først dele medlemsmassen til Norges Blindeforbund inn i
aldersgrupper for deretter å trekke tilfeldig fra de ulike aldersgruppene.
I tillegg til utvalgsfeil kan også registerfeil være en utfordring når man skal
etablere utvalg. Dersom registeret utvalget trekkes fra ikke er en korrekt
gjengivelse av populasjonen som skal observeres, kan det oppstå over- eller
underdekning av enheter i utvalget. I gjennomføringen av denne undersøkelsen
rammes vi av begge disse registerfeilene. Vi oppdaget underveis i datainnsamlingen at flere av respondentene ikke selv var synshemmet, men hadde meldt
seg inn i Norges Blindeforbund fordi de hadde en ektefelle eller et familiemedlem
som var synshemmet. Disse personene tilhørte ikke målgruppen for undersøkelsen
og ble behandlet som avgang.
Samtidig er det en mulig underdekning i utvalget vi undersøker i form av at det kan
være personer som lever med synshemning i Norge som ikke er medlemmer av
Norges Blindeforbund. Siden utvalget er trukket fra Norges Blindeforbunds
medlemsregister har synshemmede som ikke er medlemmer ikke blitt invitert til å
delta i undersøkelsen.

6.3. Bearbeidingsfeil
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien
som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger
(omkodinger). Dataene fra undersøkelsen er kontrollert uten at det er oppdaget feil
som kan ha betydning for resultatene.
Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske
resultatene i de fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlings- og
bearbeidingsfeil. Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller.
Det gjelder særlig hvis feilen er systematisk, det vil si at den samme feilen gjøres
relativt ofte. Tilfeldige feil har forventningen 0, og medfører ikke skjevhet i
estimatene. En tenker seg at feil som ikke er systematiske trekker like mye i hver
retning, og at de derfor har svært liten effekt.

7. Vekter
For å beregne resultatene fra denne undersøkelsen må dataene i de fleste tilfeller
vektes. Det er to forhold som det er aktuelt å vekte for. For det første er utvalget
trukket disproposjonalt, små grupper er overrepresentert mens de store er
underrepresentert. Unge personer er overrepresentert mens eldre er
underrepresentert. Designvekten retter opp for dette forholdet.
For det andre bør det tas hensyn til frafall. Frafall kan føre til skjevheter i
nettoutvalget. Som det går fram av kapittel 4 er det en sammenheng mellom hvem
som svarer og hvilket stratum de tilhører. For eksempel svarer personer med høy
utdannelse oftere enn personer med lav utdannelse. For å korrigere for eventuelle
skjevheter som ble introdusert datainnsamlingen er det utarbeidet en frafallsvekt.
Designvektene er beregnet som forholdet mellom antall personer i populasjonen i
et visst stratum og den totale populasjonsstørrelsen uansett hvilket stratum det
tilhører, multiplisert med den totale størrelsen på utvalget. Produktet er til sist delt
på antall personer i utvalget for det bestemte stratumet.
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Designvektens formel er en modifisering av denne. Designvekten d i for et
element i, i stratum h blir:

d i = (( N h / N ) * n ) / nh
der

N h = antall element i populasjon for en viss undergruppe/strata
N = totalt antall element i populasjonen som vi trekker fra, uansett strata
tilhørighet
nh = antall element i utvalget for en viss undergruppe
n = totalt antall element som trekkes ut uansett gruppe eller strata tilhørighet
Designvektens størrelse for en undergruppe er avhengig av hvor mange personer
det finnes i den bestemte undergruppen i populasjonen, hvor stort utvalg vi trekker
totalt sett, og hvor mange i utvalget som skal trekkes fra den bestemte
undergruppen.

7.1. Totalvekt
Designvekten skal benyttes dersom man ønsker å justere for at utvalget er trukket
disproporsjonalt. Totalvekten er designvekt ganget med frafallsvekt. Denne
benyttes dersom man ønsker å justere både for at utvalget er trukket
disproporsjonalt og for frafallet i undersøkelsen. I de fleste tilfeller er det denne
vekten man ønsker å benytte. Denne vekten heter totalvekt på fila.
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Vedlegg A: Informasjonsbrev til respondentene

LKP <<ioNr>>
TIL <<navn>>

Vi ønsker å intervjue deg om levekår
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i samarbeid med Blindeforbundet en
levekårsundersøkelse for svaksynte og blinde. En av våre intervjuere vil i løpet av
kort tid ringe deg for å stille noen spørsmål om blant annet bolig, økonomi, helse
og fysisk aktivitet. Levekårsundersøkelsen er den samme som gjennomføres av
SSB mot et bredt utvalg av befolkningen. Svarene du gir brukes til å lage statistikk
og er viktig for å forstå og få kunnskap om synshemmedes levekår. SSBs statistikk
er tilgjengelig for alle og brukes blant annet av offentlig forvaltning, forskere,
mediene og interesseorganisasjoner.

Vi kommer snart til å ringe deg
En av våre intervjuere vil kontakte deg snart. Hvis du vil avtale tidspunkt for
intervju, eller har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte oss på tlf. 62 88 56
08 eller e-post levekaar@ssb.no.

Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Uansett hvilket forhold du har til temaene i undersøkelsen, trenger vi svarene dine.
Det er frivillig å delta, men vi får mindre sikker informasjon hvis vi ikke får svar fra
alle som er trukket ut. Til denne levekårsundersøkelsen er det trukket et utvalg på
700 personer tilfeldig fra Blindeforbundets medlemsregister.

Opplysningene dine er sikre hos oss
Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt.
Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre
intervjuet kortere benytter vi opplysninger om deg og din husstand fra registre SSB
har tilgang til. Dette gjelder utvalgte opplysninger fra folkeregisteret, utdanning fra
skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt, arbeid, trygder og stønader
fra Skatteetaten og NAV. Innen ett år etter at siste intervju er gjennomført, vil navn
og adresser bli slettet fra datamaterialet. Slettingen vil skje senest 30.06 2018.
Undersøkelsen er frivillig. Du kan lese mer om personvern på
http://www.ssb.no/omssb/personvern.
På http://www.ssb.no/levekaar kan du lese mer om undersøkelsen og statistikken
du bidrar til.
Med vennlig hilsen
Christine Meyer
administrerende direktør
Saksbehandler: Christoffer Holseter
Epost: levekaar@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl 9.00 – 21.00)
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Vi ønskjer å intervjue deg om levekår
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i samarbeid med Blindeforbundet ein
levekårsundersøking for svaksynte og blinde. Ein av intervjuarane våre vil om kort
tid ringje deg for å stille nokre spørsmål om blant anna bustad, økonomi, helse og
fysisk aktivitet. Svara du gjer brukast til å laga statistikk som er viktig for å forstå og
få kunnskap om levekåra til personar med synshemjing. Levekårsundersøkinga er
identisk med levekårsundersøkinga som gjennomførast av SSB mot eit breitt utval
av befolkninga. SSBs statistikk er tilgjengeleg for alle og brukast blant anne av
offentleg forvaltning, forskarar, media og interesseorganisasjonar.

Vi kommer snart til å ringje deg
Ein av intervjuarane våre vil kontakte deg snart. Om du vil avtale tidspunkt for
intervju, eller har spørsmål om undersøkinga, kan du kontakte oss på tlf 62 88 56
08 eller e-post levekaar@ssb.no.

Vi trenger akkurat dine svar for å lage god statistikk
Uansett kva forhold du har til tema i undersøkinga, treng vi svara dine. Det er
frivillig å delta, men vi får mindre sikker informasjon om vi ikkje får svar frå alle som
er trekt ut. Til denne levekårsundersøkinga er det trekt eit utval på 700 personar
tilfeldig frå Blindeforbundets medlemsregister.

Opplysningane dine er sikre hos oss
Vi har lovpålagd teieplikt og behandlar all informasjon om deg konfidensielt. Du kan
når som helst trekkje deg og krevje at svare dine blir sletta. For å gjere intervjuet
kortare, nyttar vi opplysningar om deg og ditt hushald frå register SSB har tilgang
til. Det gjeld opplysningar frå folkeregisteret, opplysningar om utdanning frå
skoleeigarar og Lånekassen og opplysningar om inntekt, arbeid, trygdar og
stønadar frå Skatteetaten og Nav. Innan eit år etter at siste intervju er gjennomført,
vil namn og adresse bli fjerna frå datamaterialet. Slettinga vil skje seinast
30.06.2018.Undersøkinga er frivillig. Du kan lese meir om personvern på
http://www.ssb.no/omssb/personvern.
På http://www.ssb.no/levekaar du lese meir om undersøkinga og statistikken du
bidreg til.
Med venleg helsing
Christine Meyer
administrerande direktør
Saksbehandlar: Christoffer Holseter
Epost:levekaar@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08 (kl 9.00 – 21.00)
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Vedlegg B: Kampanje SMS
SMS 1
Hei <<navn>>, Statistisk sentralbyrå gjennomfører i samarbeid med
Blindeforbundet en levekårsundersøkelse for svaksynte og blinde. Din deltakelse er
viktig for å få kunnskap om synshemmedes levekår. En av våre intervjuere vil
kontakte deg i løpet av kort tid. Om du selv ønsker å avtale tidspunkt for intervju
kan du ringe 62885608. Mvh Statistisk sentralbyrå
SMS 2
Hei <<navn>>, Statistisk sentralbyrå ønsker fortsatt å intervjue deg i
Levekårsundersøkelsen og håper du har anledning når vi kontakter deg igjen i
kveld. Om det passer dårlig i kveld kan du ringe 62885608 for å avtale tidspunkt
for intervju. Mvh Statistisk sentralbyrå
SMS 3
Hei. Vi i Statistisk sentralbyrå har forsøkt å kontakte deg, men ikke lykkes. Vi
forstår at det kanskje ikke har passet de siste to ukene, men kontakter deg igjen
denne uken. Passer det dårlig også denne uken? Send oss en e-post til
levekaar@ssb.no med dato og tidspunkt som passer for deg, så kontakter vi deg
heller da. Mvh Statistisk sentralbyrå
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Vedlegg C: Informasjonsbrev til foresatte
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Vedlegg D: Spørreskjema
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Innled
Innledningsspørsmålet
REGISTRER OM DU SKAL STARTE INTERVJUET ELLER
REGISTRERE EN OVERFØRING, FRAFALL ELLER AVGANG.
1.
2.
3.
4.

Start intervjuet
Overføring fra annen intervjuer
Frafall
Avgang

Samtykke1
Har du lest brevet og samtykker i å delta?
1. Ja, jeg har mottatt brevet og samtykker i å delta
2. Ja, jeg har fått referert innholdet av brevet og samtykker i å delta
3. Nei, og jeg samtykker ikke i å delta
KommNavn
I følge våre registeropplysninger bor du i <REGKOMM>.
Bor du fortsatt der?
Trykk <Enter> hvis IO fortsatt bor i <REGKOMM>. Hvis ikke, skriv nytt
kommunenavn.
Start1
Først kommer det noen spørsmål for å registrere husholdningen.
Nå starter husholdningskartleggingen. Tast <1> for å gå videre.

KARTLEGGING AV HUSHOLDNINGEN
*Nye
Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og
som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som
er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med.
Vi har registrert at følgende ^AntReg personer tilhører husholdningen/Ved
forrige intervju registrerte vi at følgende ^AntReg personer tilhørte
husholdningen (LISTE OVER HUSHOLDNINGSMEDLEMMER) i
tillegg til deg. Består husholdningen av de samme personene nå, eller er det
noen som skal legges til eller trekkes fra?
1. HUSHOLDNINGEN STEMMER
2. PERSONER SKAL BÅDE LEGGES TIL OG TREKKES FRA
3. PERSON(ER) SKAL LEGGES TIL
4. PERSON(ER) SKAL TREKKES FRA
Til aleneboere
EnPers
I følge registeret bor du alene i husholdningen. Stemmer dette?
JA/NEI
Hvis Nye = 2 eller 4
AntUt
Hvilke personer er det som ikke tilhører husholdningen?
Hvis Nye = 2 eller 3
AntNye
Hvor mange personer skal legges til i husholdningen?
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For hver person som ikke er hentet fra register:
OPPGI NAVN, FØDSELSDATO OG KJØNN
For alle unntatt IO (Slekt - SivStat):
*Slekt
Hvilket familieforhold har <NAVN> til deg? TRYKK <ENTER> OM
AVMERKET SVARALTERNATIV ER RIKTIG
1.
2. Ektefelle
3. Samboer
4. Sønn/datter
5. Stesønn/stedatter
6. Søsken/halvsøsken
7. Stesøsken
8. Foreldre
9. Steforeldre
10. Svigerforeldre
11. Svigersønn/-datter
12. Besteforeldre
13. Barnebarn
14. Annen slektning av IO
15. Annen ikke-slektning
Hvis alder > 15 år:
Siv
Er [han/hun/du] gift eller samboende?
1. Ja, gift/registrert partner
2. Ja, samboende
3. Nei
Hvis Siv ≠ gift/registrert partner:
*Sivstat
Hva er [hans/hennes/din] sivile status?
1. UGIFT
2. GIFT/REGISTRERT PARTNER
3. ENKE(MANN)/GJENLEVENDE PARTNER
4. SEPARERT/SEPARERT PARTNER
5. SKILT/SKILT PARTNER
*BoksKlar
Følgende er registrert i husholdningen:
LISTE MED HUSHOLDNINGSMEDLEMMER
Svar ”ja” hvis dette stemmer.
Fravaer
Er det noen i husholdningen som vil være borte fra hjemmet i hele
perioden mellom januar og juni 2016? MERK AV PÅ LISTEN. TRYKK
<ENTER> HVIS DET IKKE GJELDER NOEN
For hver person stilles ev. Mor - Partner:
Hvis Slekt [11..15] og under 70 år (Mor - Far)
Mor
Er noen i husholdningen ^navn sin mor?
DENNE LISTEN VISER ALLE KVINNER I HUSHOLDNINGEN SOM
ER MINST 15 ÅR ELDRE
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<Liste over personer>
Far
Er noen i husholdningen ^navn sin far?
DENNE LISTEN VISER ALLE MENN I HUSHOLDNINGEN SOM ER
MINST 15 ÅR ELDRE
<Liste over personer>
Hvis Siv = gift/samboer og Slekt = [4-15]
Partner
Hvem i husholdningen er ^navn sin [samboer/ektefelle]?
TRYKK <ENTER> OM ^ NAVN SIN ^EKTEF BOR UTENFOR
HUSHOLDNINGEN
DENNE LISTEN VISER ALLE I HUSHOLDNINGEN OVER 15 ÅR
SOM ER GIFT/SAMBOENDE. HVIS DU IKKE FINNER
VEDKOMMENDE PÅ LISTEN KAN DET SKYLDES AT DU HAR
SATT FEIL KODE I 'SIV'.
<Liste over gifte/samboende personer>

ENDRINGER I HUSHOLDNINGEN
Hvis Panel og intervju i fjor:
MidlerT
I løpet av 2016, har det bodd noen i din husholdning i minst tre måneder
som ikke er nevnt til nå og ikke bodde der <DATO FORRIGE
INTERVJU>?
<LISTE OVER HUSHOLDNINGEN>
JA/NEI
Hvis ja:
Midler
Hvor mange personer gjelder dette? HERETTER KALLES DISSE
PERSONENE 'PERSON A' OSV.
:1..10
IO som ble intervjuet i fjor: For hver person som har flyttet inn/ut av
husholdningen eller bodd der minst tre måneder stilles InnAar-MidAktiv
Hvis Ny
InnAar
Fra hvilket år har du bodd sammen med ^Navn?
Hvis Ny/Midlertidig
InnMnd
Fra hvilken måned i ^InnAar har du bodd sammen med ^Navn?
Hvis Ut:
hvor
BOR ^NAVN I UTLANDET, I EN ANNEN PRIVAT HUSHOLDNING I
NORGE, ELLER I EN INSTITUSJON ELLER ET KOLLEKTIV I
NORGE?
1. Utlandet
2. Privat husholdning i Norge
3. Institusjon eller kollektiv i Norge
4. PERSONEN DØDE
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Hvis Ut/Midlertidig:
UtAar
Fra og med hvilket år tilhørte ikke du og ^Navn samme husholdning?/
Hvilket år døde ^Navn?
Hvis Ut/Midlertidig:
UtMnd
Fra og med hvilken måned i ^ÛtAar tilhørte ikke du og ^Navn samme
husholdning?/ Hvilken måned i ^ÛtAar år døde ^Navn?
MidAktiv
Var ^Navn yrkesaktiv, arbeidsledig, pensjonert, under utdanning eller
annet mesteparten av 2016?
1. YRKESAKTIV
2. ARBEIDSLEDIG
3. PENSJONERT
4. UNDER UTDANNING
5. ANNET

BOLIG
Punktbol
Her begynner en bolk med spørsmål om bolig, boligøkonomi og
barnetilsyn
Trykk <1> for å gå videre
Trykk <END> hvis disse spørsmålene er besvart tidligere
SvarBolig
Nå begynner en bolk med spørsmål om bolig og boligøkonomi. Disse
spørsmålene er det best at den som eier eller leier boligen svarer på.
Dersom en annen enn IO skal svare på disse spørsmålene, er det greiest om
du foreløpig hopper over disse spørsmålene.
Skal spørsmålene besvares nå?
JA/NEI
Hvis Svarbolig = nei
NaarBolig
Du hopper nå over spørsmålene om boligen. Hvis det ikke var det du
ønsker, trykk pil oppover, og endre svaret på forrige spørsmål.
Hvis du ikke skal fylle ut opplysningene om bolig og boligøkonomi nå, er
det fordi du ikke får noen til å svare på dem og må sende inn skjema uten
disse opplysningene, eller er det fordi du bare å vente til senere med å få
tak i rett person?
1. Må sendes inn uten opplysninger om boligen
2. Skal fylles ut senere
Hvis NaarBolig = 1
Frafbolig
Oppgi grunnen til frafallet
1. Ønsker ikke å svare på disse spørsmålene
2. Fraværende pga skole, jobb, ferie eller lignende / IO kan ikke svare
3. Langvarig sykdom, svekkelse / IO kan ikke svare
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Hvis SvarBolig = ja
HvemBolig
Hvem i husholdningen er det som eier eller leier boligen? MERK AV
INNTIL TO PERSONER PÅ LISTEN
HvemSvarBoli
Hvem svarer på spørsmålene om boligen?
<Liste med alle husholdningsmedlemmer over 16 år>
Til alle panel IO:
*SamBol
Bor [du/IOs navn] i samme bolig som ved forrige intervju, den [dato], eller
har [du/han/hun] flyttet til ny bolig?
1. BOR I SAMME BOLIG
2. BOR I NY BOLIG

Hvis SamBol = 1
SamBol2
Siden du ikke har flyttet siden sist, vil vi bare stille noen få spørsmål om
eventuelle endringer.
Stemmer det at du bor i ^Boligtype?
JA/NEI
Til alle nye + Hvis SamBol = 2 eller SamBol2 = Nei:
*Hus
Innledning hvis SamBol2 = Nei:
Siden våre opplysninger om boligen din ikke stemmer må vi dessverre
stille en del spørsmål om boligen din igjen, selv om du ikke har flyttet
siden sist.
Da går vi over til en del spørsmål om boligen du bor i nå.
Hva slags hustype bor [du/dere] i
1. Frittliggende hus
2. Rekke- eller kjedehus
3. To-, tre-, eller firemannsbolig
4. Stort hus med mange boliger F.EKS. BOLIGBLOKK, BYGÅRD
5. Kombinert bolig- og næringsbygg
6. BOR I BÅT, CAMPINGVOGN ELLER BIL
Hvis Hus = 1
Hus1
HVA SLAGS FRITTLIGGENDE HUS?
1. Våningshus på gård eller småbruk (hovedbygning/kår/forpakterbolig
el.)
2. Frittliggende enebolig
3. Hus som er bygd som enebolig, men med ekstra bolig innredet i
kjeller, på loft eller på annen måte
Hvis Hus = 2
*Hus2
HVA SLAGS REKKE- ELLER KJEDEHUS?
1. Rekkehus
2. Kjedehus, atriumhus eller andre sammenbygde småhus
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Hvis Hus = 3
*Hus3
HVA SLAGS TO-, TRE- ELLER FIREMANNSBOLIG?
1. Vertikaldelt tomannsbolig
2. Horisontaldelt tomannsbolig
3. Tre- eller firemannsbolig o.l.
4. Terrassehus
Hvis Hus = 4
*Hus4
HVA SLAGS STORT HUS?
1. Frittliggende boligblokk (LAV-, HØY, TERRASSEBLOKK,
PUNKTHUS)
2. Sammenbygde store hus, bygårder o.l, eller annet stort bolighus
Hvis Hus = 5
*Hus5
HVA SLAGS KOMBINERT BYGG?
1. Forretnings-, kontor-, industribygg, o.l.
2. Hotell, pensjonat, aldershjem, barnehjem, sykehus, militærforlegning
eller annet bygg for felleshusholdning
3. Annet SPESIFISERES I NESTE SPØRSMÅL
Hvis Hus5 = 3
Hus5Sp
SPESIFISERING AV KOMBINERT BYGG
Hvis Hus = 4 eller Hus5 = 1
Hus6
Er det færre eller flere enn 10 leiligheter i huset [du/dere] bor i?
1. Færre enn 10
2. 10 eller flere

Hvis SamBol = 1 (ikke flyttere i panelet)
Bol1a
Sist ble det oppgitt at [du/husholdningen] disponerer [Bol1 fra siste
intervju] rom? Stemmer dette fremdeles? VI REGNER IKKE MED
KJØKKEN, BAD, ENTRE, VASKEROM ELLER SMÅ ROM UNDER 6
KVADRATMETER.
1. Ja, samme antall rom
2. Nei, færre eller flere rom
3. OPPLYSNINGENE FRA SIST STEMMER IKKE
Til nye + Hvis SamBol = 2 eller SamBol2 = Nei, eller Bol1a <> 1:
*Bol1
Hvor mange rom disponerer [du/husholdningen din] til eget bruk? Ta ikke
med kjøkken, bad, entre, vaskerom eller små rom under 6 kvadratmeter.
:1..50
Til nye + Hvis SamBol = 2 eller SamBol2 = Nei, eller Bol1a <> 1:
Bol1b
Er kjøkkenet et avgrenset rom med egen spiseplass?
JA
NEI (Inkluderer åpen kjøkkenløsning og kjøkken uten spiseplass)
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Hvis SamBol = 1 (ikke flyttere i panelet)
Bol9a
Sist ble det oppgitt at boligen er omtrent [Bol9 fra siste intervju]
kvadratmeter. Stemmer dette fremdeles? VI REGNER MED DET
TOTALE AREAL INNENFOR YTTERVEGGENE. I KJELLER OG
LOFT SKAL BARE BEBOELSESROM REGNES MED.
1. Ja, samme antall kvm
2. Nei, færre eller flere kvm
3. OPPLYSNINGENE FRA SIST STEMMER IKKE
Til nye + Hvis SamBol = 2 eller SamBol2 = Nei, eller Bol9a <> 1:
Bo19
Omtrent hvor mange kvadratmeter er boligen? Vi tenker her på det totale
areal innenfor ytterveggene. I kjeller og loft skal bare beboelsesrom regnes
med.

Til nye + Hvis Bol3 = Nei ved siste intervju + Sambol = 2
Bol3
Har boligen badekar eller dusj?
JA/NEI

Til alle
Bol4
Leier [du/dere] for tiden ut rom som har felles inngang med [din/deres]
bolig?
JA/NEI
Hvis Bol4 = ja
Bol4a
Hvor mange rom leier [du/dere] ut?
[1…99] ADVARSEL HVIS OVER FIRE ROM
Hvis Bol4 = ja
Bol4b
Disponerer leietakeren[e] eget WC? DERSOM FLERE LEIETAKERE
DELER WC, MEN DETTE ER ET ANNET WC ENN
HUSHOLDNINGEN BRUKER, REGISTRERES DET SOM ”1.
DISPONERER EGET”
1. DISPONERER EGET
2. DELER MED HUSHOLDNINGEN
Hvis Bol4 = ja
Bol4c
Disponerer leietakeren[e] eget bad? DERSOM FLERE LEIETAKERE
DELER BAD, MEN DETTE ER ET ANNET BAD ENN
HUSHOLDNINGEN BRUKER, REGISTRERES DET SOM ”1.
DISPONERER EGET”
1. DISPONERER EGET
2. DELER MED HUSHOLDNINGEN
3. LEIETAKER DISPONERER IKKE BAD
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Hvis Bol4 = ja
Bol4d
Hvor mye får [du/dere] i leie per måned for rommet/rommene?
OPPGI BELØPET I HELE KRONER.
[0...100000]
Hvis Hus = 1, 2 eller 3
Bol5
Leier [du/dere] for tiden ut hybel eller leilighet med egen inngang, men i
samme bolig som [du/dere] bor?
JA/NEI
Hvis bol5 = ja
Bol5b
Hvor mye får dere i leie for hybelen eller leiligheten per måned? HVIS
FLERE HYBLER ELLER LEILIGHETER VIL VI HA OPPGITT DEN
TOTALE SUMMEN.
OPPGI BELØPET I HELE KRONER.
[0...100000]
TIL ALLE (100%)
Bol6a
Nå kommer noen spørsmål om boligens standard.
Har [du/dere] problemer med.. ..råte i vinduer eller i gulv der [du/dere]
bor?
JA/NEI
Bol6b
Har [du/dere] problemer med.. ..tak som lekker, fukt i vegger eller i gulv?
JA/NEI
*Bol6c
Har [du/dere] problemer med.. ..at det er for lite dagslys i boligen?
JA/NEI

Bol6d
Når [du/dere] oppholder [deg/dere] inne i boligen, har [du/dere] problemer
med.. ..støy fra naboer eller annen støy utefra, f.eks. fra trafikk, industri
eller anlegg?
JA/NEI

Bol6e
Har [du/dere] problemer med.. ..støv, lukt eller annen forurensning i
området rundt boligen på grunn av trafikk, industri eller bedrifter?
JA/NEI
Bol6f
Har [du/dere] problemer med.. ..kriminalitet, vold eller hærverk i
boområdet?
JA/NEI
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EIEFORHOLD, UTGIFTER OG ØKONOMI
Introutg
Nå kommer noen spørsmål om boligutgifter.
Til ikke-flyttere panel IO hvis SamBol = 1
EndrEie
I det forrige intervjuet fikk vi opplyst at husholdningen [eierforhold sist]
boligen.
Gjelder det fortsatt?
1. Ja
2. Nei ⇒ Eie
3. OPPLYSNINGEN STEMMER IKKE
⇒ Eie
Til nye og Hvis EndrEie <> Ja eller SamBol <> 1
*Eie
Eier [du/noen i husholdningen] boligen som selveier, gjennom borettslag
eller boligaksjeselskap, eller leier eller disponerer [du/dere] boligen på
annen måte?
1. SELVEIER
2. BORETTSLAG, BOLIGAKSJESELSKAP
3. LEIER ELLER DISPONERER PÅ ANNEN MÅTE
Hvis Eie = 3(leier).
*Leie
Leier [du/dere]...
1. ...som vanlig leieboer uten innskudd DEPOSITUM REGNES IKKE
SOM INNSKUDD
2. ...som leieboer med innskudd (obligasjonsleilighet, ikke borettslag)
3. ...tjenestebolig, personalbolig, vaktmesterbolig o.l
4. ...trygdebolig, omsorgsbolig, aldersbolig
5. ...kårbolig
6. ...på framleie, eller
7. ...låner [du/dere] boligen?
8. ...ANNET
Hvis Leie = 8
Leie_Sp
Spesifiser hvilken annen leieform

Hvis Bol1 = 1 eller 2 og Eie = 3 (leietakere med ett eller to rom)
BO_hybl
Bor [du/dere] i hybel i hybelbygg eller i hybel uten egen inngang?
1. JA, HYBEL I HYBELBYGG
2. JA, HYBEL UTEN EGEN INNGANG
3. NEI
Hvis BO_hybl = 1 eller 2 (bor på hybel)
BO_hybl_2
Disponerer [du/dere] eget WC, eller deler [du/dere] med andre
husholdninger?
1. DISPONERER EGET WC
2. DELER WC MED ANDRE
Hvis BO_hybl = 1 eller 2 (bor på hybel)
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BO_hybl_3
Disponerer [du/dere] eget bad, eller deler [du/dere] med andre
husholdninger?
1. DISPONERER EGET BAD
2. DELER BAD MED ANDRE
Hvis Eie = 3(leier) og Leie ≠ 2(obligasjon)
BO_kontr
Har [DU/DERE] en leiekontrakt eller leieavtale?
JA
NEI

Hvis BO_kontr = ja
Aar_leie
Hvilket år skrev [du/dere] leiekontrakt for boligen? TRYKK <Enter>
DERSOM IKKE LEIEKONTRAKT

Til nye + flyttere + endret eierforhold (Aar_inn - Bol2)
Aar_inn
Hvilket år flyttet [^IOs navn/du] inn i boligen? TRYKK <ENTER>
DERSOM IO ALLTID HAR BODD I BOLIGEN
Aar_innA
HAR IO ALLTID BODD HER?
Hvis Eie = 1(eier) eller 2(borettslag), eller Leie = 2(obligasjon)
Aar_eie
Hvilket år ble [du/dere] eier(e) av boligen? ELLER DEN I
HUSHOLDNINGEN SOM HAR BODD DER LENGST
Hvis Eie = 1
Bo10a
Har [du/dere] kjøpt, bygget eller overtatt boligen som arv, gave eller ved
bytte?
1. KJØPT BRUKT BOLIG
2. BYGD SELV ELLER KJØPT NYOPPFØRT BOLIG
3. ARV, ODEL
4. GAVE
5. BYTTE
Hvis Eie = 2 eller Leie = 2
Bo10b
Har [du/dere] kjøpt boligen eller overtatt den som arv, gave eller ved bytte?
1. KJØPT
2. ARV, ODEL
3. GAVE
4. BYTTE

Hvis Eie = 1 eller 2
*Bo12
Hvor mye betalte [du/dere] for boligen? Ta med eventuelle overtagelser av
lån
:1..100 000 000 Kroner
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Hvis Eie = 1(eier) eller 2(borettslag), eller Leie = 2(obligasjon). Andre går til
Husleie1
*Laan1a
Har [du/dere] boliglån eller annet lån med sikkerhet i boligen nå?
GJELDER BOLIGEN IO BOR I, OG ALLE LÅN MED SIKKERHET I
BOLIGEN, SELV OM DET ER BRUKT TIL ANDRE FORMÅL.
BORETTSHAVERE OPPGIR IKKE FELLESGJELD HER.
1. JA
2. NEI
Hvis Laan1a = Ja
Laan1b
Hvor mange slike lån har [du/dere]?
:1..10
Innledningstekst for alle spørsmål hvis Laan1b > 1
Vi starter med det største lånet/
Vi fortsetter med det nest største lånet/
Vi avslutter med det tredje største lånet
Laan2
Hvor mye gjenstår av lånet?
OPPGI BELØP I 1000 KR.
LUtg1
Vi ønsker å vite hvor mye [du/dere] betaler i renter og avdrag for dette
lånet. Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. kvartal eller pr. år?
1. PR. MÅNED
2. PR. KVARTAL
3. PR. ÅR
4. BETALER IKKE PÅ LÅNET FORELØPIG
*LUtg2
Hvor mye renter og avdrag betaler [du/dere] for dette lånet, herunder også
lån til innskudd, andel, aksje eller andre overtagelsesbeløp pr. ^LUtg1.
Regn ikke med nedbetaling av fellesgjeld gjennom husleien. DERSOM
IKKE IO VET NØYAKTIG BELØP, BE OM ET OVERSLAG
:1..10 000 000 Kroner
LRent1
Hvor mye av dette er renter? DERSOM IKKE IO VET NØYAKTIG
BELØP, BE OM ET OVERSLAG
:1..9 999 997 Kroner
Hvis LRent1 = ”vet ikke”
LRent8
Hva er rentesatsen for dette lånet nå? NOMINELL RENTE, IKKE DEN
EFFEKTIVE.
:0..50
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Hvis panel og Husleie 1 = Ja ved siste intervju:
Husleie1a
Ved forrige intervju ble det oppgitt at [du/husholdningen] betalte [Husleie4
fra sist] kroner per [Husleie3 fra sist] i husleie eller fellesutgifter.
Stemmer dette fremdeles, eller er husleien endret? UTGIFTER TIL
OPPVARMING OG ELEKTRISITET ER IKKE MED. RENTER OG
AVDRAG PÅ PRIVATE BOLIGLÅN ER IKKE MED.
1. STEMMER FREMDELES
2. HUSLEIEN ER ENDRET
3. OPPLYSNINGEN FRA SIST STEMMER IKKE
Hvis Eie = 2 eller 3(borettslag/leier) eller Husleie1a = 3. Andre går til Avg1
Husleie1
Betaler [du/dere] husleie eller fellesutgifter?
JA/NEI

Hvis Husleie1 = Ja eller Husleie1a = 2 (Husleie2 - Husleie7)
*Husleie2
Betaler [du/dere] vanlig markedsleie?
JA/NEI
Husleie4
Hvor mye betaler [du/dere] i husleie eller fellesutgifter, inkludert evt.
garasje, felles vaskekjeller o.l. pr. måned? Utgifter til oppvarming og
elektrisitet tas ikke med hvis mulig. Renter og avdrag på private boliglån
tas heller ikke med. DERSOM IKKE IO VET NØYAKTIG BELØP, BE
OM ET OVERSLAG
:1..99 997 kroner
Husleie5
Omfatter beløpet også... ... elektrisitet?
JA/NEI
Husleie6
Omfatter beløpet også... ... annen oppvarming?
JA/NEI
Hvis Husleie5 <> ja
Husleie7
Omfatter beløpet også... ... varmtvann?
JA/NEI
Til alle
ElUtg1
Vi ønsker å vite hvor mye [du/dere] betaler for elektrisitet og fast eller
flytende brensel. Er det lettest for deg å oppgi svaret...
DERSOM IO HAR NOE DEKKET GJENNOM HUSLEIEN, REGN
BARE MED DET SOM KOMMER I TILLEGG
1. pr. måned
2. pr. kvartal
3. pr. år
4. INKLUDERT I HUSLEIEN (advarsel dersom Husleie1 = 1)
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ElUtg2
Hvor mye betaler [du/dere] for elektrisitet og fast eller flytende brensel pr.
^ElUtg1 DERSOM IKKE IO VET NØYAKTIG BELØP, BE OM ET
OVERSLAG
DERSOM IO HAR NOE DEKKET GJENNOM HUSLEIEN, REGN
BARE MED DET SOM KOMMER I TILLEGG
:1..10 000 000 Kroner
Hvis panel og Futg = Ja ved siste intervju
FUtg1b
Ved siste intervju ble det oppgitt at [du/husholdningen] betaler [FUtg3]
kroner pr. [FUtg2] i fellesutgifter. Stemmer dette fremdeles, eller har
fellesutgiftene endret seg?
1. STEMMER FREMDELES
2. FELLESUTGIFTENE ER ENDRET
3. OPPLYSNINGEN FRA SIST STEMMER IKKE
Hvis ny og Eie =1(Selveier)
FUtg1
Har [du/dere] fellesutgifter?
JA/NEI
Hvis Futg1 = Ja eller FUtg1b <> 1
FUtg2
Betaler [du/dere] fellesutgifter...
1. pr. måned
2. pr. kvartal
3. pr. år
FUtg3
Hvor mye betaler [du/dere] pr. ^FUtg2?
:1..1 000 000 kroner
Hvis Eie = 1 (eier) og Futg1 = Nei
Avg1
Hvor mye betaler [du/dere] i forsikringspremie hvert år for boligforsikring?
Innboforsikring regnes ikke med. REGN KUN MED
FORSIKRINGSPREMIE SOM DEKKER DEN BOLIGEN
IO/HUSHOLDNINGEN BOR I. HVIS DET IKKE ER MULIG Å SKILLE
BELØPET FOR BOLIGFORSIKRING FRA ANNEN FORSIKRING,
MERKES DET AV FOR I NESTE SPØRSMÅL
Avg1a
Inkluderer beløpet i forrige spørsmål annen forsikring enn boligforsikring?
JA/NEI
Hvis Avg1 <> 0 og (Hus1 = 1 eller Hus=5 eller Hus4=2)
Avg1b
Omfatter premien også driftsbygning eller bedriftslokale?
JA/NEI
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Hvis Eie = 1(eier)
Avg2
Hvor mye betaler [du/dere] i kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt per
år [i tillegg til fellesutgifter]? KOMMUNALE AVGIFTER
INKLUDERER VANN, KLOAKK, RENOVASJON OG FEIING. TAST 0
HVIS KOMMUNALE AVGIFTER ER INKLUDERT I
FELLESUTGIFTER.
KRONER
Til alle
Avg3a
Har [du/dere] i løpet av de siste 12 månedene hatt utgifter til vedlikehold,
reparasjoner eller oppussing av boligen? Ta ikke med utgifter til nybygging
eller tilbygging INKLUDER MALING, TAPETSERING, VVS REPARASJONER O.L. DERSOM UTGIFTER DEKKES AV UTLEIER,
BORETTSLAG ELLER LIGNENDE SKAL DET IKKE REGNES MED.
JA/NEI
Hvis ja
*Avg3b
Hvor store utgifter hadde [du/dere] til materialer, frakt og arbeidskostnader
siste 12 måneder?
:1..10 000 000 KRONER
Til alle
Tyng
I hvilken grad tynger de samlede boutgiftene husholdningens økonomi? Vil
du si at de er...
I SAMLEDE BOUTGIFTER INNGÅR RENTER PÅ BOLIGLÅN,
HUSLEIE/FELLESUTGIFTER, ELEKTRISITET, KOMMUNALE
AVGIFTER OG VEDLIKEHOLD.
1. ... svært tyngende
2. ... noe tyngende, eller
3. ... ikke tyngende i det hele tatt
Til eiere (eie = 1,2)
Salg1
Kan du anslå hvor mye [du/dere] ville få dersom [du/dere] solgte boligen
nå?
:1..100 000 000 kroner
KAN IKKE OVERDRAS/SELGES
Hvis Salg1 = vet ikke:
Salg3
Har du likevel mulighet til å anslå beløpet i nærmeste hundretusen?
KRONER

Til alle
Disp2
Disponerer [du/husholdningen] TV?
JA/NEI
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Hvis Disp2 = nei:
Disp2a
Er det økonomiske årsaker til at [du/husholdningen] ikke disponerer TV?
JA/NEI
*Disp3
Disponerer [du/husholdningen] PC?
JA/NEI
Hvis Disp3 = nei:
Disp3a
Er det økonomiske årsaker til at [du/husholdningen] ikke disponerer PC?
JA/NEI
*Disp4
Disponerer [du/husholdningen] vaskemaskin?
JA/NEI
Hvis Disp4 = nei:
Disp4a
Er det økonomiske årsaker til at [du/husholdningen] ikke disponerer
vaskemaskin?
JA/NEI
Disp5
Disponerer [du/husholdningen] privatbil? REGN MED FIRMABIL
DERSOM DEN KAN BRUKES TIL PRIVAT BRUK
JA/NEI
Hvis Disp5 = nei:
Disp5a
Er det økonomiske årsaker til at [du/husholdningen] ikke disponerer
privatbil? REGN MED FIRMABIL DERSOM DEN KAN BRUKES TIL
PRIVAT BRUK
JA/NEI
*AndLaan1
Har du [eller andre i husholdningen] noen lån som ikke har sikkerhet i
hovedboligen? Regn også med avbetalingslån.
JA/NEI
Hvis AndLaan1 = ja:
AndLaan2
I hvilken grad tynger utgiftene til renter og avdrag på slike lån
husholdningens økonomi. Vil du si at de er...
1. ... svært tyngende
2. ... noe tyngende, eller
3. ... ikke tyngende i det hele tatt
4. ... IKKE RELEVANT. LÅN SOM IKKE BETALES PÅ ENDA, FOR
EKSEMPEL STUDIELÅN
Hvis Husleie1 = Ja eller FUtg1 = Ja
*Prob1
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at husholdningen har vært ute
av stand til å betale [husleie/fellesutgifter] ved forfall?
JA/NEI
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Hvis Prob1=Ja
Prob1b
Hvor mange ganger har dette skjedd?
1. EN GANG
2. TO ELLER FLERE GANGER
Hvis Laan = Ja
*Prob2
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at husholdningen har vært ute
av stand til å betale utgifter til boliglån ved forfall?
JA/NEI
Hvis Prob2=Ja
Prob2b
Hvor mange ganger har dette skjedd?
1. EN GANG
2. TO ELLER FLERE GANGER
Hvis Eie = 1(Selveier) eller Husleie5 = Nei
*Prob3
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at husholdningen har vært ute
av stand til å betale regninger for elektrisitet [og kommunale avgifter] ved
forfall?
JA/NEI
Hvis Prob3=Ja
Prob3b
Hvor mange ganger har dette skjedd?
1. EN GANG
2. TO ELLER FLERE GANGER
Hvis AndLaan1 = Ja
*Prob4
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at husholdningen har vært ute
av stand til å betale regninger for andre lån, herunder avbetalingslån ved
forfall?
JA/NEI
Hvis Prob4=Ja
Prob4b
Hvor mange ganger har dette skjedd?
1. EN GANG
2. TO ELLER FLERE GANGER
End3b
Har [du/husholdningen] mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000
kroner i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp
fra andre? IKKE MULIGHET HVIS DET FORUTSETTER SALG AV
EIENDELER. MULIGHET HVIS DET KAN DEKKES VED Å BRUKE
OPPSPARTE MIDLER.
JA/NEI
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End1
Hvis enpersonshusholdning: Tenk på din samlede inntekt.
Hvis flerpersonshusholdning: Tenk på den samlede inntekten til alle i
husholdningen.
Hvor lett eller vanskelig er det for [deg/dere] 'å få endene til å møtes' med
denne inntekten?
Er det...
1. ... svært vanskelig
2. ... vanskelig
3. ... forholdsvis vanskelig
4. ... forholdsvis lett
5. ... lett, eller
6. ... svært lett
End2
Hva er etter din mening den aller laveste nettoinntekt [du/din husholdning]
må ha i måneden for å få endene til å møtes? NETTOINNTEKT ER
ETTER SKATT
:0..9 999 997
Hvis End1 = svært vanskelig, vanskelig eller forholdsvis vanskelig (raad1-raad5)
*Raad1
Har [du/dere] råd til... ... å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året?
DETTE OMFATTER OGSÅ OPPHOLD PÅ HYTTE ELLER HUS SOM
BRUKES SOM FERIEBOLIG ELLER OPPHOLD HOS VENNER OG
FAMILIE
JA/NEI
Raad2
Har [du/dere] råd til... ... å spise kjøtt eller fisk annenhver dag?
EVENTUELT TILSVARENDE VEGETARKOST I SAMME
PRISKLASSE
JA/NEI
Raad4
Har [du/dere] råd til... ... å holde boligen passe varm?
JA/NEI
Raad5
Har du/husholdningen råd til å bytte ut møbler dersom de er utslitte?
JA
JA, har råd, men lar det være av andre grunner
NEI
*Gitt1
Ga du [eller noen i din husholdning] regelmessig pengebidrag til noen i en
annen privat husholdning i 2016? Ta med f.eks. regelmessig hjelp til
studerende barn, men ta ikke med eventuelle underholdsbidrag.
Engangsbeløp skal ikke regnes med. Ta heller ikke med gaver til jul,
bursdag o.l. bidrag formidlet via veldedig-/bistandsorganisasjon skal ikke
regnes med.
JA
GÅ TIL Gitt2
NEI
GÅ TIL Faatt1
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Hvis Gitt1 = JA
Gitt2
Ga [du/dere] regelmessig pengebidrag...
HVIS ANDRE INTERVALLER, OPPGI TOTALT FOR HELE ÅRET
1. pr. år
2. pr. måned
3. pr. uke
Gitt3
Hva var beløpet pr. ^Gitt2? Hvis [du/dere] gir bidrag til flere oppgi det
totale beløpet.
:1..999 997
Hvis Gitt2 = 1
Gitt4
Var dette et engangsbeløp, eller gis det regelmessig?
1. ENGANGSBELØP
2. REGELMESSIG
*Faatt1
Mottok du [eller noen i din husholdning] regelmessige pengebidrag fra
noen i en annen privat husholdning i 2016? Ta ikke med ev.
underholdsbidrag. ENGANGSBELØP SKAL IKKE REGNES MED. TA
HELLER IKKE MED GAVER TIL JUL, BURSDAG O.L. BIDRAG
FORMIDLET VIA VELDEDIG-/BISTANDSORGANISASJON SKAL
IKKE REGNES MED.
JA
GÅ TIL Faatt2
NEI
GÅ TIL Faatt5
Hvis Faatt1 = Ja
Faatt2
Mottok [du/dere] regelmessig pengebidrag...
HVIS ANDRE INTERVALLER, OPPGI TOTALT FOR HELE ÅRET
1. pr. år
2. pr. måned
3. pr. uke
Faatt3
Hva var beløpet pr. ^Faatt2?
:1..9 999 997
Hvis Faatt2 = 1
Faatt4
Var dette et engangsbeløp, eller mottas det regelmessig?
1. ENGANGSBELØP
2. REGELMESSIG
Hvis det bor barn under 18 år i husholdningen, og hvor ikke begge foreldrene bor i
husholdningen
Faatt5
Mottok du [eller noen i din husholdning] underholdsbidrag for barn i 2012?
JA/NEI
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Hvis Faatt5 = Ja
Faatt6
Hvordan ble det bestemt at [du/dere] skulle motta underholdsbidrag? Ble
det...
Dersom bidraget er en blanding av privat avtalt og fastsatt av
myndighetene, markeres «1. avtalt mellom barnas foreldre»
1. avtalt mellom barnets foreldre, eller
2. fastsatt av offentlige myndigheter
Hvis Faatt6 = 1
Faatt7
Hvor mye mottar [du/dere] i underholdsbidrag i måneden?
:1..999 997

BARNEPASS
Hvis det er barn i husholdningen født f.o.m. 2004 t.o.m. 2017
Tils1_innled (dette er en generell innledningstekst)
I husholdningen bor det altså [antall] barn født i 2004 eller seinere. Vi vil
nå stille noen spørsmål om ulike former for barntilsyn. Tenk på en vanlig
uke i perioden fra januar til nå.
For barn under skolepliktig alder - født f.o.m. 2011 t.o.m.2017
Tils1a
Har [barnets navn] regelmessig tilsyn av andre enn foreldre/foresatte?
JA/NEI
For barn i skolepliktig alder - født f.o.m. 2004 t.o.m. 2010
Tils1b
Hvor mange timer per uke er [barnets navn] vanligvis på skolen? REGN
IKKE MED SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)/AKTIVITETSSKOLE DET REGNES MED I NESTE SPØRSMÅL
:1..50
RC070a
Betales det skolepenger for [han/hun]?
1. Ja
2. Nei
Tils1c
Har [barnets navn] regelmessig tilsyn av andre enn foreldre eller foresatte
utenom skoletiden? Regn ikke med fritidsaktiviteter
JA/NEI
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Hvis Tils1a eller Tils1c = ja:
Tils2
Hvilke ordninger har [du/dere] for [barnets navn] i den tiden [han/hun]
passes av andre enn foreldre eller foresatte?
FLERE SVAR MULIG
1. SLEKTNINGER/NÆRE KJENTE, UBETALT
2. SLEKTNINGER/NÆRE KJENTE, BETALT
3. HUSHJELP, PRAKTIKANT, BARNEPIKE, DAGMAMMA I
BARNETS HJEM
4. DAGMAMMA UTENFOR HJEMMET
5. FAMILIEBARNEHAGE (KOMMUNAL DAGMAMMA)
6. BARNEHAGE
7. BARNEPARK
8. SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) - AKTIVITETSSKOLE
9. AVLASTNINGSORDNING (FOR BARN MED
FUNKSJONSHEMMING)
Tils3a
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis under tilsyn av
slektninger eller nære kjente?
:1..50
Tils3b
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis i skolefritidsordning,
SFO eller på aktivitetsskole?
:1..50
Tils3c
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis under tilsyn av
dagmamma eller lignende?
:1..50
Tils3d
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis i barnehage?
:1..50
Tils3e
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis i barnepark?
:1..50
Tils3f
Hvor mange timer per uke er [han/hun] vanligvis på avlastning?
:1..50
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PERSONLIG INTERVJU
PunktPersonli
Her begynner en bolk med spørsmål som må besvares av IO
SvarPersonlig
Nå kommer det noen spørsmål som må stilles til IO (navn på IO). Dersom ikke IO
kan svare på disse spørsmålene, kan du foreløpig hoppe over disse spørsmålene.
Skal spørsmålene besvares nå eller senere?
1. Nå
2. Senere

HELSE
Hels1
Så følger noen spørsmål om helse.
Hvordan vurderer du din egen helse sånn i sin alminnelighet? Vil du si den
er...
1. ... svært god
2. ... god
3. ... verken god eller dårlig
4. ... dårlig
5. ... svært dårlig
*Hels2a
Har du noen langvarige sykdommer eller helseproblemer? Vi tenker også
på sykdommer eller problemer som er sesongbetonte eller kommer og går.
BETINGELSEN ER AT DE HAR VART, ELLER FORVENTES Å
VARE I MINST SEKS MÅNEDER.
JA/NEI
Hels2b
Har du funksjonshemming eller har du plager som følger av skade? Vi
tenker også på plager som kommer og går.
JA/NEI
Hvis (Hels2a = Ja eller Hels2b = Ja)
Hels3a1
Skaper [Hels2a = Ja: langvarige sykdommer eller helseproblemer / Hels2b
= Ja: funksjonshemminger eller plager / Hvis Hels2a og Hels2b = ja: noe
av dette] begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter?
JA/NEI

Hvis Hels3a1 = Ja
Hels3a2
Har disse begrensningene vart i seks måneder eller mer?
JA/NEI
Hvis Hels3a2 = ja:
Hels3b
Vil du si du opplever store begrensninger eller noen begrensninger?
1. STORE BEGRENSNINGER
2. NOEN BEGRENSNINGER
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Hels4a
Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder hatt behov for medisinsk
undersøkelse eller behandling av lege uten å få det? SYKDOM ELLER
SKADE SOM FOLK VANLIGVIS OPPSØKER LEGE FOR
JA/NEI
Hvis Hels4a = Ja
Hels4b
Hva var hovedgrunnen til at du ikke fikk slik behandling?
1. ØKONOMISKE ÅRSAKER
2. HADDE IKKE TID (ARBEID, OMSORGSFORPLIKTELSER)
3. PROBLEMER MED TRANSPORT
4. LANG VENTELISTE
5. REDD FOR LEGE/SYKEHUS/UNDERSØKELSE/BEHANDLING
6. VILLE SE OM PROBLEMET BLE BEDRE AV SEG SELV
7. KJENTE IKKE NOEN GOD LEGE/BEHANDLER
8. ANDRE ÅRSAKER
Hvis Hels4b = 8
Hels4bSp
Spesifiser årsaker
Hels5a
Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder hatt behov for å gå til
tannlege uten å gjøre det?
JA/NEI
Hvis Hels5a = Ja
Hels5b
Hva var hovedgrunnen til at du ikke gikk til tannlege?
1. ØKONOMISKE ÅRSAKER
2. HADDE IKKE TID (ARBEID, OMSORGSFORPLIKTELSER)
3. PROBLEMER MED TRANSPORT
4. LANG VENTELISTE
5. REDD FOR TANNLEGE/UNDERSØKELSE/BEHANDLING
6. VILLE SE OM PROBLEMET BLE BEDRE AV SEG SELV
7. KJENTE IKKE NOEN GOD TANNLEGE/BEHANDLER
8. ANDRE ÅRSAKER
Hels5bSp
Spesifiser årsaker
Hvis Hels5a = Ja
Hels5c1
Har du ved noen annen anledning vært hos tannlege i løpet av de siste 12
månedene?
JA/NEI
Hvis Hels5a = Nei
Hels5c2
Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos tannlege?
JA/NEI
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Hvis Hels5c1 = 1 eller Hels5c2 = 1
HS230b
Omtrent hvor mange ganger?
1..999
Advarsel hvis mer enn 52?
HS200

I hvilken grad tynger utgifter til lege eller medisinsk behandling
husholdningens økonomi?
Utgifter til legemidler, tannlege eller privat helseforsikring skal
ikke tas med
Vil du si at de er…

1.
2.
3.
4.

HS210a

I hvilken grad tynger utgifter til tannlege husholdningens
økonomi?
Utgifter til legemidler eller privat helseforsikring skal ikke tas med
Vil du si at de er…

1.
2.
3.
4.

HS220
økonomi?

… svært tyngende
… noe tyngende
… ikke tyngende i det hele tatt, eller
… det er ingen i husholdningen som har hatt behov for
medisinsk behandling eller undersøkelse.

… svært tyngende
… noe tyngende
… ikke tyngende i det hele tatt, eller
… det er ingen i husholdningen som har hatt behov for
tannlege behandling eller undersøkelse.

I hvilken grad tynger utgifter til medisiner husholdningens
Regn ikke med prevensjonsmidler
Vil du si at de er…

5.
6.
7.
8.

PH090a

… svært tyngende
… noe tyngende
… ikke tyngende i det hele tatt, eller
… det er ingen i husholdningen som har hatt behov for
medisinsk behandling eller undersøkelse.

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos fastlege eller
annen allmennlege eller legevakt for konsultasjon? Ikke regn med
tilfeller der du fulgte barn, ektefelle eller andre.

1. Ja
2. Nei
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Hvis PH090a =1
PH090b
Omtrent hvor mange ganger?
1..999
Advarsel hvis mer enn 52?
PH100a
Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt konsultasjon med en
legespesialist? Regn ikke med konsultasjon i forbindelse med
innleggelse eller som dagpasient eller tilfeller der du fulgte barn,
ektefelle eller andre.

1. Ja
2. Nei
Hvis PH100a = 1
PH100b
Omtrent hvor mange ganger?
1..999
Advarsel hvis mer enn 52?
BM1

Hvor høy er du, uten sko?
_____ høyde i cm (50-250)

BM2

Hvor mye veier du, uten klær og sko?
Hvis IO er gravid, spør om vekt før graviditeten
__ vekt i kg (20-250)

PH130

I løpet av en vanlig uke, hvor mye tid til sammen holder du på med
fysisk aktivitet på fritiden som gir økt puls og som får deg til å
puste fortere i minst 10 minutter sammenhengende?
Antall minutter …

PH140

Hvor ofte spiser du vanligvis frukt og bær? Se bort fra juice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
PH150
med poteter

Hvor ofte spiser du vanligvis grønnsaker eller salat? Regn ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Barns helse
Her kommer en bolk som det er best om foreldrene til barn(ene) [fornavn på
personer født f.o.m. 2004 t.o.m. 2017 oppgitt i husholdningsbolken] i
husholdningen svarer på.
Til husholdinger med barn under 16 år per 1.januar 2017

Nå følger en rekke spørsmål som omhandler helsen til barna i husholdningen under
16 år.
RC010T

Dette spørsmålet skal spørres enkeltvis om alle barna i
husholdningen under 16 år på intervjutidspunktet. Vi begynner
med det yngste barnet (hvis flere barn).
Hvordan vurderer du (barnets navn) helse sånn i sin alminnelighet?
Vil du si den er...

1.
2.
3.
4.
5.

... svært god
... god
... verken god eller dårlig
... dårlig
... svært dårlig

Til hvert enkelt barn i alderen 0-15 år på intervjutidspunktet
RC020Ta
Er (barnets navn) begrenset i aktiviteter på grunn av
helseproblemer i aktiviteter som barn på samme alder vanligvis
gjør?
Vil du si at hun/han er…

1. …svært begrenset
2. …noe begrenset, eller
3. …ikke begrenset i det hele tatt
Hvis RC020Ta = 1 eller 2
RC020Tb
Har disse begrensningene vart i seks måneder eller mer?

1. Ja
2. Nei
Nå følger noen spørsmål om helsetjenester som omfatter alle barn under 16 år i
husholdningen samlet.
HC010Ta

Har barnet/Er det noen av barna i husholdningen som har hatt
behov for medisinsk behandling eller undersøkelse i løpet av de 12
siste månedene?

1. Ja
2. Nei
Hvis HC010Ta = 1
HC010Tb
Fikk barnet/barna medisinsk behandling eller undersøkelse hver
gang det var behov?

1. Ja
2. Nei
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Hvis HC010Tb = 2
HC020T
Hva var hovedårsaken til at barnet/barna ikke fikk medisinsk
behandling eller undersøkelse?

1. Økonomiske årsaker
2. For lang ventetid
3. Hadde ikke tid/ mulighet på grunn av eget arbeid eller
omsorgsansvar for andre barn eller personer
4. For lang reisevei eller hadde ingen transportmulighet
5. Andre grunner
HC030Ta

Har barnet/Er det noen av barna i husholdningen som har hatt
behov for tannlege behandling eller undersøkelse i løpet av de 12
siste månedene?

1. Ja
2. Nei
Hvis HC030a = 1
HC030b
Fikk barnet/barna tannlege behandling eller undersøkelse
hver gang det var behov?

1. Ja
2. Nei
Hvis HC030b = 2
HC040T
Hva var hovedårsaken til at barnet/barna ikke fikk medisinsk
behandling eller undersøkelse?

1. Økonomiske årsaker
2. For lang ventetid
3. Hadde ikke tid/ mulighet på grunn av eget arbeid eller
omsorgsansvar for andre barn eller personer
4. For lang reisevei eller hadde ingen transportmulighet
5. Andre grunner

MATERIELLE MANGLER
PunktPersonli
Her begynner en bolk med spørsmål som må besvares av IO
P_disp3a
Kan du erstatte utslitte klær med nye klær? REGN IKKE
MED KLÆR ANSKAFFET I BRUKTBUTIKK, LOPPEMARKED ELLER
LIKNENDE
1. JA
2. NEI
Hvis P_disp3a = nei:
P_disp3b
Er det økonomiske årsaker til at du ikke har mulighet
til å erstatte utslitte klær med nye?
1. JA
2. NEI
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P_disp2a
Har du minst to par sko som passer, inkludert et par
vintersko?
1. JA
2. NEI
Hvis P_disp2a = nei:
P_disp2b
Er det økonomiske årsaker til at du ikke har to par
sko som passer?
1. JA
2. NEI

P_disp4a
Har du mulighet til å gå ut med familie og/eller
venner for å spise eller drikke noe minst en gang i
måneden? KAN VÆRE BARE EN KOPP KAFFE ELLER LIGNENDE
1. JA
2. NEI
Hvis P_disp4a = nei:
P_disp4b
Er det økonomiske årsaker til at du ikke kan gjøre
det? GÅ UT MED FAMILIE OG/ELLER VENNER OG SPISE ELLER
DRIKKE NOE SAMMEN MED DEM (MINST EN GANG I MÅNEDEN)?
1. JA
2. NEI
P_disp6a
Har du noen regelmessige fritidsaktiviteter som for
eksempel å gå på kino, konsert eller lignende, trene
eller delta i organisasjoner eller foreninger av noe
slag?
1. JA
2. NEI

Hvis P_disp6a = nei
P_disp6b
Er det økonomiske årsaker til at du ikke har det?
1. JA
2. NEI
P_disp7a (For personer med flere i husholdningen)
Har du mulighet til å bruke litt penger på deg selv
minst en gang i uken[, uten å trenge å snakke med
andre i husholdningen om det først]? Det kan være
penger til å kjøpe et blad, en liten gave, noe godt å
spise eller liknende.
1. JA
2. NEI
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P_disp7a (For enslige)
Har du mulighet til å bruke litt penger på deg selv
minst en gang i uken? Det kan være til å kjøpe et
blad, en liten gave, noe å spise eller liknende.
1. JA
2. NEI

Hvis P_disp7a nei:
P_disp7b
Er det økonomiske årsaker til at du ikke kan det?
1. JA
2. NEI

Disp3b
Har du tilgang til internett? GJELDER OGSÅ TILGANG VIA
MOBILTELEFON
JA
NEI
Hvis Disp3b = 2 (nei)
Disp3c
Er det økonomiske årsaker til at du/dere ikke har
internett?
JA/NEI

FRITID OG FRILUFTSLIV
Innledningstekst:
Så har vi noen spørsmål om friluftsliv og
fritidsaktiviteter
Friluft1a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på lengre
fottur i skog og mark eller på fjellet? Det vil si
turer på 3 timer eller mer. REGN MED BÅDE DAGSTURER OG
OVERNATTINGSTURER
Ja/Nei
Hvis Friluft1a = Ja
Friluft1b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på lengre
fotturer i skog og mark i løpet av de siste 12
månedene? OVERNATTINGSTUR REGNES SOM EN TUR
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft1c
Omtrent hvor mange ganger har du vært på lengre
fotturer på fjellet i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200

Til alle
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Friluft1d
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på kortere
fottur i skog og mark eller på fjellet? Det vil si
turer under 3 timer.
Ja/Nei
Hvis Friluft1d = Ja
Friluft1e
Omtrent hvor mange ganger har du vært på kortere
fotturer i skog og mark i løpet av de siste 12
månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft1f
Omtrent hvor mange ganger har du vært på kortere
fotturer på fjellet i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft2a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på bæreller sopptur?
Ja/Nei
Hvis Friluft2a = Ja
Friluft2b
Omtrent hvor mange bærturer har du vært på i løpet av
de siste 12 månedene? HVIS INGEN BÆRTURER, SKRIV 0.
SOPPTURER OPPGIS I NESTE SPØRSMÅL.
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft2c
Omtrent hvor mange soppturer har du vært på i løpet av
de siste 12 månedene? HVIS INGEN SOPPTURER, SKRIV 0
0..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft3a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på jakt?
REGN MED BÅDE STORVILT- OG SMÅVILTJAKT
Ja/Nei
Hvis Friluft3a = Ja
Friluft3b
Omtrent hvor mange dager har du vært på jakt i løpet av
de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft4a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på fisketur?
REGN MED BÅDE FERSK- OG SALTVANNSFISKE.
Ja/Nei
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Hvis Friluft4a = Ja
Friluft4b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på fisketur og
fisket i ferskvann i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft4c
Omtrent hvor mange ganger har du vært på fisketur og
fisket i saltvann i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft4d
Omtrent hvor mange av fisketurene var for å fiske etter
laks, sjøørret eller sjørøye?
0..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft5a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på tur med
kano, kajakk eller robåt?
Ja/Nei
Hvis Friluft5a = Ja
Friluft5b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på tur med kano,
kajakk eller robåt i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft5c
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på tur med
seilbåt eller motorbåt?
Ja/Nei
Hvis Friluft5c = Ja
Friluft5d
Omtrent hvor mange ganger har du vært på tur med
seilbåt eller motorbåt i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft6a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på sykkeltur
i naturomgivelser?
Ja/Nei
Hvis Friluft6a = Ja
Friluft6b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på sykkeltur i
naturomgivelser i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Friluft6c
Hvor mange av sykkelturene var på sti eller ute i
terrenget?
0..999
Advarsel hvis > 200
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Til alle
Friluft7a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på ridetur
på hest i naturomgivelser?
Ja/Nei
Hvis Friluft7a = Ja
Friluft7b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på ridetur i
naturomgivelser i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft8a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på lengre
skitur i skog og mark eller på fjellet? Det vil si
turer på 3 timer eller mer.
REGN MED BÅDE DAGSTURER OG OVERNATTINGSTURER OVERNATTINGSTUR REGNES SOM EN TUR. HER REGNES IKKE
ALPINSKI, SNOWBOARD OG TELEMARKSKI MED.
Ja/Nei
Hvis Friluft8a = Ja
Friluft8b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på lengre skitur
i skog og mark i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft8c
Omtrent hvor mange ganger har du vært på lengre skitur
på fjellet i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft8d
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på kortere
skitur i skog og mark eller på fjellet? Det vil si
turer under 3 timer.
Ja/Nei
Hvis Friluft8a = Ja
Friluft8e
Omtrent hvor mange ganger har du vært på kortere skitur
i skog og mark i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Friluft8f
Omtrent hvor mange ganger har du vært på kortere skitur
på fjellet i løpet av de siste 12 månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft9a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på tur på
skøyter på islagte vann eller vassdrag?
REGN IKKE MED SKØYTETUR PÅ BANE
Ja/Nei
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Hvis Friluft9a = Ja
Friluft9b
Omtrent hvor mange ganger har du gått på skøyter i
løpet av de siste 12 månedene? Regn ikke med skøytetur
på bane.
1..999
Advarsel hvis > 200
Til alle
Friluft10a
Har du i løpet av de siste 12 måneder kjørt på
alpinski, snowboard, telemarkski eller lignende?
Ja/Nei
Hvis Friluft10a = Ja
Friluft10b
Omtrent hvor mange ganger har du kjørt på alpinski,
snowboard, telemarkski eller lignende i løpet av de
siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200

Til alle
Friluft11a
Har du i løpet av de siste 12 måneder badet i salteller ferskvann? Regn ikke med bading i basseng.
Ja/Nei
Hvis Friluft11a = Ja
Friluft11b
Omtrent hvor mange ganger har du badet i salt- eller
ferskvann i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Friluft12a
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært på kortere
spasertur i nærheten av hjemmet?
Regn ikke med handleturer og turer fra/til arbeid
Ja/Nei
Hvis Friluft12a = Ja
Friluft12b
Omtrent hvor mange ganger har du vært på kortere
spasertur i løpet av de siste 12 månedene?
1..999
Advarsel hvis > 200
Hvis Friluft12a = Ja
Friluft12c
Omtrent hvor mange av disse spaserturene har vært i
naturomgivelser i nærmiljøet i løpet av de siste 12
månedene?
0..999
Advarsel hvis > 200 (Og kan ikke være større enn Friluft12b)
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POLITISK DELTAKELSE OG ORGANISASJONSAKTIVITET
SosKap3a
Nå følger noen spørsmål om politisk deltakelse.
Stemte du ved forrige Stortingsvalg i [2013]?
JA/NEI
SosKap3b
Hvilket parti stemte du på?
1. RØDT (R)
2. SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV)
3. ARBEIDERPARTIET (AP)
4. VENSTRE (V)
5. KRISTELIG FOLKEPARTI (KRF)
6. SENTERPARTIET (SP)
7. HØYRE (H)
8. FREMSKRITTPARTIET (FRP)
9. MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG)
10.
ANDRE PARTIER/LISTER
SosKap4a
Det finnes mange måter å gå frem på for å prøve å
forbedre ulike forhold i samfunnet eller å forhindre at
ting går galt.
Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av
følgende?
Har du... ...skrevet innlegg i avis eller tidskrift?
JA/NEI
SosKap4b
Har du... ...skrevet innlegg på Internett, for eksempel
blogg eller nettavis?
Dette inkluderer ikke meldinger på sosiale medier (som
f.eks. Facebook og Twitter).
JA/NEI
SosKap4c
Har du... ...kontaktet en politiker eller en statlig,
kommunal eller fylkeskommunal tjenestemann?
JA/NEI
SosKap4d
Har du... ...prøvd å påvirke en sak ved å gjøre en
frivillig innsats for et politisk parti, organisasjon
eller en aksjonsgruppe?
JA/NEI
SosKap4e
Har du... ...deltatt i en lovlig offentlig
demonstrasjon?
JA/NEI
Org1a
Nå følger noen spørsmål om medlemskap og aktiviteter i
ulike organisasjoner.
Er du medlem av en fagforening eller
arbeidstakerorganisasjon?
JA/NEI
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Hvis Org1a=JA
Org1b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org2a
Er du medlem av en bransje, nærings- eller
yrkesorganisasjon?
JA/NEI
Hvis Org2a=JA
Org2b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org3a
Er du medlem av et politisk parti, også partipolitisk
ungdomslag?
JA/NEI
Hvis Org3a=JA
Org3b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org4a
Er du medlem av et idrettslag, en idrettsforening eller
en idrettsklubb?
Regn ikke med betalt medlemskap på treningssenter, men
ta med bedriftsidrettslag.
JA/NEI
Hvis Org4a=JA:
Org4b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org5a
Er du medlem av en friluftsorganisasjon som turlag,
jeger- og fiskeforening eller lignende?
JA/NEI
Hvis Org5a=JA:
Org5b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
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Org6a
Er du medlem av en organisasjon for kulturaktiviteter
som kor, korps, teater, kunstforening eller lignende?
JA/NEI
Hvis Org6a=JA:
Org6b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org7a
Er du medlem av en pasientorganisasjon,
pårørendeforening eller annen organisasjon som arbeider
med helsespørsmål?
JA/NEI
Hvis Org7a=JA:
Org7b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org8a
Er du medlem av en ideell organisasjon som arbeider med
miljø, menneskerettigheter, humanitære spørsmål eller
annen form for hjelp til andre? EKSEMPLER ER RØDE KORS,
SANITETSLAG, AMNESTY INTERNATIONAL, NATURVERNFORBUNDET
OG ANDRE MILJØVERNORGANISASJONER.
JA/NEI
Hvis Org8a ja:
Org8b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org11a
Er du medlem i en religiøs organisasjon eller forening?
Regn ikke med medlemskap i kirke- eller andre
trossamfunn.
JA/NEI

Hvis Org11a = Ja
Org11b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV

Hvis Org11a = Nei
Org12a
Er du medlem i en ikke-religiøs livssynsforening?
JA/NEI
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Hvis Org12a = Ja
Org12b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org13a
Er du medlem i en velforening, grendelag eller annen
nærmiljøorganisasjon?
JA/NEI
Hvis Org13a = Ja
Org13b
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org9a
Er du medlem av en annen organisasjon som ikke er nevnt
til nå?
JA/NEI
Hvis Org9a=JA:
Org9b
Hvilken annen organisasjon? NEVN INNTIL TRE
ORGANISASJONER
For hver av organisasjonene nevnt i D9b:
Org9c_1
Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv
eller som et forholdsvis passivt medlem i [organisasjon
nevnt]?
1. SVÆRT AKTIV
2. NOE AKTIV
3. FORHOLDSVIS PASSIV
Org10a
Har du i løpet av de siste 12 måneder utført noe
frivillig arbeid for en organisasjon, klubb eller
forening? Regn også med organisasjoner som du ikke er
medlem av. Med frivillig arbeid mener vi arbeid du gjør
uten at du får vanlig lønn for dette. Vi tenker for
eksempel på instruksjon og trening av medlemmer,
administrasjon og styreverv eller på dugnader. Regn
ikke med vanlig medlemsaktivitet som deltaking på
trening, allmøter o.l.
JA/NEI
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Hvis Org10a=JA
Org10b
Hvilken type organisasjon, klubb eller forening utførte
du frivillig arbeid for? FLERE SVAR MULIG
1. POLITISK PARTI/PARTIPOLITISK UNGDOMSLAG
2. IDRETTSLAG, IDRETTSFORENING ELLER IDRETTSKLUBB
3. FRILUFTSORGANISASJON (TURLAG, JEGER OG FISKEFORENING
ELLER LIGNENDE)
4. ORGANISASJON FOR KULTURAKTIVITETER (KOR, KORPS,
TEATER, KUNSTFORENING ELLER LIGNENDE)
5. PASIENTORGANISASJON, PÅRØRENDEFORENING ELLER ANNEN
ORGANISASJON SOM ARBEIDER MED HELSESPØRSMÅL
6. IDEELL ORGANISASJON SOM ARBEIDER MED
MENNESKERETTIGHETER, HUMANITÆRE SPØRSMÅL ELLER ANNEN
FORM FOR HJELP TIL ANDRE(RØDE KORS, SANITETSLAG,
AMNESTY INTERNATIONAL ETC)
7. MILJØ- ELLER DYREVERNSORGANISASJON
(NATURVERNFORBUNDET, DYREBESKYTTELSEN ETC)
8. RELIGIØS ORGANISASJON ELLER FORENING
9. IKKE-RELIGIØS LIVSSYNSFORENING
10.VELFORENING, GRENDELAG ELLER NÆRMILJØORGANISASJON
11.ANDRE ORGANISASJONER
Hvis Org10a=JA
Org10c
Hvor mange timer vil du si at du brukte på frivillig
arbeid siste 12 måneder? Er det lettest for deg å svare
per uke, per måned eller per år?
1. UKE
2. MÅNED
3. ÅR
Hvis Org10a = JA
Org10d
Hvor mange timer per [Org10c]?
:1..9999
Advarsel for timetall som gir mer enn 10 timer per uke
Rel1a
Vil du si at du tilhører en bestemt religion eller
trosretning?
JA/NEI
Hvis Rel1 = Ja
Rel1b
Hvilken religion eller trosretning er det?
1. DEN NORSKE KIRKE
2. KATOLSK KIRKE
3. ORTODOKS KIRKE (GRESK, RUSSISK, ANDRE)
4. ANDRE PROTESTANTISKE TROSSAMFUNN (F.EKS. FRIKIRKER,
ANGLIKANSKE KIRKE, PINSEVENNER OG ANDRE)
5. ANDRE KRISTNE TROSSAMFUNN (F.EKS. JEHOVAS VITNER,
MORMONERNE)
6. DET MOSAISKE TROSSAMFUNN (JØDISK)
7. ISLAM (MUSLIMSK)
8. ØSTLIGE RELIGIONER (F.EKS. BUDDHISME, HINDUISME,
SIKH, SHINTOISME, TAOISME, KONFUTSIANISME)
9. ANDRE IKKE-KRISTNE RELIGIONER

66

Statistisk sentralbyrå

Interne dokumenter 2018/24

Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017

Rel2
Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup,
begravelser og dåp, hvor ofte deltar du i gudstjenester
og religiøse møter?
1. Hver dag
2. Mer enn en gang i uka
3. En gang i uka
4. Minst en gang i måneden
5. Bare på spesielle helligdager
6. Sjeldnere
7. Aldri

SOSIAL KAPITAL OG LIVSKVALITET
Vi skal nå stille noen spørsmål om hvordan du har det.
PW010
Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet nå om dagen?
Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr svært
misfornøyd og 10 betyr svært fornøyd.
0 Svært misfornøyd
.
.
10 Svært fornøyd

PW020
Alt i alt, vil du si at det du gjør i livet er
meningsfullt? Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0
betyr ikke verdifullt og givende i det hele tatt, mens
10 betyr svært verdifullt og givende.
0 Ikke verdifullt og givende i det hele tatt
.
.
10 Svært verdifullt og givende

Affekt3

Spørsmålene som kommer nå handler om hvordan du
følte deg i går, og jeg skal lese en liste med
ulike følelser du kan ha hatt. Oppgi svaret på en
skala fra 0-10, der 0 betyr at du ikke opplevde
følelsen i det hele tatt i går og 10 betyr at du
opplevde følelsen hele tiden i går.

Hvor glad var du i går?
Affekt4

Spørsmålene som kommer nå handler om hvordan du
følte deg i går, og jeg skal lese en liste med
ulike følelser du kan ha hatt. Oppgi svaret på en
skala fra 0-10, der 0 betyr at du ikke opplevde
følelsen i det hele tatt i går og 10 betyr at du
opplevde følelsen hele tiden i går.

Hvor bekymret var du i går?
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Spørsmålene som kommer nå handler om hvordan du
følte deg i går, og jeg skal lese en liste med
ulike følelser du kan ha hatt. Oppgi svaret på en
skala fra 0-10, der 0 betyr at du ikke opplevde
følelsen i det hele tatt i går og 10 betyr at du
opplevde følelsen hele tiden i går.
Hvor nedfor og trist var du i går?

SosKap1
Så følger noen spørsmål om sosial kontakt og omgang med
andre.
Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på,
eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med
andre å gjøre? Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0
betyr at en ikke kan være for forsiktig, mens 10 betyr
at folk flest er til å stole på.
0 EN KAN IKKE VÆRE FOR FORSIKTIG
.
.
10 FOLK FLEST ER TIL Å STOLE PÅ
SosKap2
Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de
fikk sjansen, eller vil de prøve å behandle deg rimelig
og rettferdig? Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0
betyr at folk flest vil prøve å utnytte deg, mens 10
betyr at folk flest vil prøve å være rimelige og
rettferdige.
0 FOLK FLEST VIL PRØVE Å UTNYTTE MEG
.
.
10 FOLK FLEST VIL PRØVE Å VÆRE RIMELIGE OG RETTFERDIGE
SK7a
Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis
du får store personlige problemer? Regn også med
nærmeste familie.
INGEN
1 ELLER 2
3-5
FLERE ENN 5
SosKap5a
Noen ganger kan man ha behov for praktisk hjelp.
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om... ...hjelp til å utføre vedlikehold eller
reparasjoner på boligen?
JA/NEI
SosKap5b
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om... ...hjelp med PC/datamaskin?
JA/NEI

Hvis Disp5 = ja (disponerer bil):
SosKap5c
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om... ...hjelp til å se på problemer med bilen?
JA/NEI
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SosKap5d
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om... ...hjelp til frakt av større gjenstander?
JA/NEI
SosKap6a
Ofte kan det også være greit å spørre noen om råd.
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om ... ...råd angående helseproblemer eller sykdom?
JA/NEI
SosKap6b
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om ... ...råd dersom du skulle havne i en alvorlig
konflikt?
JA/NEI
SosKap6c
Har du familie, venner eller naboer som du kan spørre
om ... ...råd for å finne fram i offentlig byråkrati?
JA/NEI
SosKap7
Har du familie eller venner som du kan spørre om å få
låne en mindre sum penger for å dekke en uforutsett
utgift?
JA/NEI

ARBEIDSFORHOLD
Spørsmål med navn i fet skrift (Arb1-Arb26) stilles til alle i husholdningen som er
født før 1. januar 2001. De andre spørsmålene går kun til IO.
PunktArb
Disse spørsmålene gjelder arbeidsforholdet til <NAVN> (<ÅR>)
Følgende personer i husholdningen skal intervjues om arbeidsforhold:
<LISTE PÅ HUSHOLDNINGSMEDLEMMER OVER 16 ÅR>
Trykk <1> for å gå videre
Trykk <End> for å hoppe over disse spørsmålene hvis de allerede er
besvart
InnlArb
Kan spørsmål om <NAVN> sitt arbeidsforhold besvares nå?
For IO: Spørsmål om IOs arbeidsforhold må besvares av IO!!
For andre husholdningsmedlemmer: Disse bør besvares av <NAVN>
*Arb1
Vi går så over til noen spørsmål om arbeid. Utførte du inntektsgivende
arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid
regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på
gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA/NEI
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Hvis Arb1 = Nei:
Arb2
Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde
fri fra i forrige uke?
JA/NEI
Hvis Arb1 og Arb2 = Nei og Alder < 67 år
Arb3
Forsøker eller har du forsøkt å få arbeid i løpet av de siste fire uker, dvs.
siden [DATO]?
JA/NEI
Hvis Arb3 = Ja
Arb4
Kunne du ha påtatt deg noe arbeid i løpet av de neste to ukene?
JA/NEI
Innledningstekst til alle varianter av Arb8
I de følgende spørsmålene spør vi etter din hovedjobb. Hvis du har flere jobber, ber
vi deg svare for den jobben hvor du arbeider flest timer.
Hvis ikke intervjuet i 2016 og opplysninger fra register:
*Arb8
I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende
arbeidssted: [ARBEIDSSTEDETS NAVN OG ADRESSE] Er alle disse
opplysningene riktige?
1. JA
2. NEI, HAR ANNEN ARBEIDSGIVER
3. NEI, ARBEIDSGIVER HAR ANNET NAVN PGA. OPPKJØP,
FUSJON ELLER LIGNENDE
4. NEI, ADRESSEN STEMMER IKKE
Hvis panel IO:
Arb8p
Sist du ble intervjuet ble du registrert med følgende arbeidssted:
[ARBEIDSSTEDETS NAVN] Stemmer dette fremdeles?
1. JA
2. NEI, HAR ANNEN ARBEIDSGIVER
3. NEI, ARBEIDSGIVER HAR ANNET NAVN PGA. OPPKJØP,
FUSJON ELLER LIGNENDE
4. ARBEIDSGIVER HAR ENDRET ADRESSE
Hvis Arb8 eller Arb8p = 2 eller ikke opplysninger fra register: (Arb8a-Arb8Sp)
*Arb8a
Hvor arbeider du til vanlig?
TAST INN NAVNET PÅ BEDRIFTEN [EVT. AVDELING OPPGIS I
NESTE SPØRSMÅL]
Vi ønsker navn og adresse på bedriften.
Arb8aa
Hvilken avdeling? DETTE FELTET KAN VÆRE BLANKT
(Hvis Arb8 eller Arb8p = 2 eller ikke opplysninger fra register)+
(Hvis Arb8 eller Arb8p = 4 stilles Arb8b og Arb8c)
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Arb8b
TAST INN GATE- ELLER POSTBOKSADRESSEN TIL BEDRIFTEN,
ELLER TRYKK <ENTER>. (IKKE POSTNUMMER, DET ER NESTE
SPØRSMÅL)
Arb8c
OPPGI POSTNUMMER OG POSTSTED. SKRIV 9999 DERSOM
POSTNUMMERET ER UKJENT
Arb8Sp
Hvilken virksomhet drives i denne bedriften? SKRIV PUNKTUM NÅR
DET AV BEDRIFTENS NAVN KLART FRAMGÅR HVA
VIRKSOMHETEN GÅR UT PÅ
Til panel IO som ikke har skiftet arbeidsgiver / IO som har gyldig yrkeskode fra
siste intervju, og ikke har ny arbeidgiver.
Arb9a
Vi har registrert at du arbeider som [YRKE FRA SIST]. Stemmer dette
fortsatt?
1. JA
2. NEI
3. HAR IKKE HATT DET OPPGITTE YRKE
Hvis Arb9a <> Ja (Arb9-Arb9Oppg)
*Arb9
Hva er ditt hovedyrke?
*Arb9oppg
Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver? SKRIV <.> DERSOM DET
KLART FRAMGÅR AV YRKESTITTELEN HVA
ARBEIDSOPPGAVENE ER.
Til alle sysselsatte hvis Arb1 = Ja eller Arb2 = Ja:
Arb10
Arbeider du som ansatt, som selvstendig eller som familiemedlem uten fast
avtalt lønn?
1. ANSATT
2. SELVSTENDIG
3. FAMILIEMEDLEM
Hvis Arb10 = Selvstendig
Arb11
Har du noen ansatte?
JA/NEI
Til IO hvis (Arb10 = ansatt eller familiemedlem) eller Arb11 = Ja
Arb12a
Hvor mange sysselsatte er det i denne bedriften?
1. 1 - 10 PERSONER
2. 11- 19 PERSONER
3. 20- 49 PERSONER
4. 50- 99 PERSONER
5. 100-199 PERSONER
6. 200 ELLER FLERE
7. VARIERENDE
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Hvis Arb12a = 1
Arb12b
Hva er det presise antallet?
:1..10
Hvis Arb12a = 7
Arb12c
Er det vanligvis mer enn 10 sysselsatte?
1. JA, MER ENN 10
2. NEI, MINDRE ENN 11
Til hh-medlemmer hvis (Arb10 = ansatt eller familiemedlem) eller Arb11 = Ja
Arb12d
Er det flere enn 10 sysselsatte i denne bedriften?
JA/NEI
Hvis Arb1 = Ja eller Arb2 = Ja
*Arb13
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke? Regn
også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med
dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS. 37,5
TIMER REGISTRERES SOM 38. HVIS DET VARIERER MYE FRA
UKE TIL UKE, REGISTRER GJENNOMSNITT FOR DE FIRE SISTE
UKENE
Hvis Arb13 < 32 timer, Arb3 = Nei eller Arb4 = Nei. Andre går til Arb16
*Arb14
Betrakter du deg hovedsakelig som...
1. ..yrkesaktiv, medregnet familiearbeid og arbeid som lærling
2. ..selvstendig næringsdrivende
3. ..arbeidsledig
4. ..skoleelev eller student INKLUDERER UBETALT
ARBEIDSERFARING
5. ..alders- eller førtidspensjonist
6. ..arbeidsufør,
7. ..går på arbeidsavklaringspenger
8. ..vernepliktig, sivilarbeider, eller
9. ..hjemmearbeidende
10. ..annet, spesifiser
Hvis Arb14 = 1 eller 2
Arb14b
Betrakter du deg som heltids eller deltids yrkesaktiv/næringsdrivende på
heltid eller deltid?
1. Heltids
2. Deltids
Hvis Arb14 = 10
Arb14_sp
Spesifiser annet
STRING [150]
Hvis Arb1_ = Nei og Arb2_ = Nei.
Arb7a
Har du noen gang vært yrkesaktiv?
JA/NEI
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HvisArb7a = ja
Arb7b
Tenk på den siste hovedjobben [hun/han/du] hadde. Hvilket yrke hadde
[hun/han/du] da? SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG.
Arb7bOppg
Tenk på den siste hovedjobben [hun/han/du] hadde.
Hva var [dine/hans/hennes] viktigste arbeidsoppgaver? SKRIV
PUNKTUM DERSOM DET KLART FRAMGÅR AV
YRKESTITTELEN HVA ARBEIDSOPPGAVENE ER
Arb7c
Tenk på den siste hovedjobben [hun/han/du] hadde.
Arbeidet du som ansatt, som selvstendig eller som familiemedlem uten fast
avtalt lønn?
1. ANSATT
2. SELVSTENDIG
3. FAMILIEMEDLEM
Hvis Arb7c = selvstendig
Arb7d
Tenk på den siste hovedjobben [hun/han/du] hadde.
Hadde du noen ansatte?
JA/NEI
HvisArb7a = ja
*Arb7e
Hvor mange timer pr. uke arbeidet du vanligvis i alt i ditt siste hovedyrke?
Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse
med dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES OPPOVER, F.EKS.
37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38. HVIS DET VARIERER MYE
FRA UKE TIL UKE, REGISTRER GJENNOMSNITT FOR DE FIRE
SISTE UKENE
Hvis Arb14 = 4 (nye pensjonister)
Aso7
Hvilket år sluttet du i din siste jobb før du ble pensjonist?
Hvis Arb1=Ja eller Arb2=Ja og IO svarer selv og Arb10= 1 (Ansatt)
*Arb16
Har du fast ansettelse, har du midlertidig ansettelse på tidsbegrenset
kontrakt, arbeider du uten kontrakt eller har du annen type ansettelse?
1. FAST
2. MIDLERTIDIG MED KONTRAKT
3. ARBEIDET UTEN KONTRAKT
4. ANNEN TYPE ANSETTELSE
Arb16_Sp
Spesifiser type ansettelse
STRING [200]
Arb17
Arbeider andre under din ledelse eller er [din/hans/hennes] stilling på en
annen måte en overordnet stilling?
JA/NEI
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Hvis Arb17 = Ja
Arb18
Er du med å bestemme lønn og/eller forfremmelse for dem du leder?
JA/NEI
Til nye
*Arb19
Har du skiftet arbeidsgiver i løpet av de siste 12 måneder? VI TENKER
OGSÅ PÅ OVERGANG FRA ANSATT TIL SELVSTENDIG ELLER
OMVENDT
JA/NEI
Hvis Arb19 = Ja eller Arb8a = 2 eller Arb8p = 2
*Arb20
Hva var den viktigste grunnen til at du sluttet i din forrige jobb?
1. ØNSKET ELLER FIKK TILBUD OM EN ANNEN JOBB
2. KONTRAKTSTIDEN GIKK UT, OPPDRAGET BLE AVSLUTTET
3. BLE OPPSAGT (BEDRIFTEN BLE NEDLAGT,
OVERTALLIGHET, FØRTIDSPENSJONERING)
4. SALG ELLER NEDLEGGELSE AV EGEN ELLER
FAMILIEBEDRIFT
5. SVANGERSKAP, FØDSEL ELLER OMSORG FOR BARN
6. OMSORG FOR GAMLE/SYKE/FUNKSJONSHEMMEDE
7. FLYTTET PÅ GRUNN AV EKTEFELLE/SAMBOERS ARBEID
8. ANDRE GRUNNER, SPESIFISER
Hvis Arb20 = 8
Arb20_Sp
Spesifiser grunn
STRING[40]
Hvis Arb1 = Ja eller Arb2 = Ja
Arb21a
Har du en eller flere bijobber i tillegg til hovedjobben?
JA/NEI
Hvis Arb21a = Ja
Arb21b
Hvor mange timer pr. uke arbeider [du/han/hun] vanligvis i alt i [sine/dine]
bijobber? Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i
forbindelse med dette arbeidet. EVT. HALVE TIMER RUNDES
OPPOVER. TIMER PER UKE SAMLET FOR ALLE BIJOBBER
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Hvis Arb13 + Arb21b < 30 (Arbeidstid i hoved- og bijobber under 30 timer i uka).
Andre går til Arb23a
Arb22
Hva er viktigste grunnen til at du arbeider mindre enn 30 timer i uka?
1. I UTDANNING, OPPLÆRING
2. HELSEMESSIGE ÅRSAKER
3. ØNSKER Å ARBEIDE LENGER, MEN FÅR IKKE JOBB MED
LENGRE ARBEIDSTID ELLER ARBEIDE FLERE TIMER I
NÅVÆRENDE JOBB
4. ØNSKER IKKE Å ARBEIDE LENGER
5. BETRAKTER NÅVÆRENDE SAMLEDE ARBEIDSTID SOM
HELTIDSJOBB
6. HUSARBEID, OMSORG FOR BARN ELLER ANDRE
7. ANNEN GRUNN, SPESIFISER
Hvis Arb22 = 7
Arb22_Sp
Spesifisering av grunn til deltid
STRING[100]

Til alle sysselsatte hvis Arb1 = Ja eller Arb2 = Ja:
PH120

Hvilke av følgende utsagn beskriver best arbeidsdagen din?

1.
2.
3.
4.

Sitter for det meste
Står for det meste
Går eller har oppgaver som krever noe fysisk innsats
Har fysisk tungt arbeid

Til alle husholdningsmedlemmer: Hvis Arb14 ≠ 4
Arb23a
Går du på skole eller studerer?
JA/NEI
Hvis Arb23a = ja eller Arb22 = 1 eller Arb14 = 4
Arb23b
Går du på skole eller studerer i minst 10 timer i uka?
JA/NEI
Hvis (Arb13 = 32 timer eller mer) ELLER (Arb14 = 1 eller 2) ELLER (Arb7a =
JA). Andre går til Arb26a
*Arb24
Hvor gammel var du da du begynte i din første vanlige jobb eller startet i
egen virksomhet? DERSOM HAN/HUN HAR HATT BÅDE VANLIG
JOBB OG DREVET EGEN VIRKSOMHET, GJELDER DET SOM
STARTET FØRST
:5..65
*Arb25
Omtrent hvor mange år etter det har du vært yrkesaktiv?
:0..65
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Til alle
*Arb26a
For hver måned i 2016 ber jeg deg si hva som var din hovedaktivitet. Hva
var din hovedaktivitet i januar 2016? Var du.. I NESTE SPØRSMÅL KAN
DU MERKE AV OM AKTIVITETEN VAR DEN SAMME I HELE 2010.
1. ..heltidsansatt
2. ..deltidsansatt
3. ..selvstendig, heltid
4. ..selvstendig, deltid
5. ..arbeidsledig
6. ..pensjonist
7. ..uføretrygdet
8. ..skoleelev, student
9. ..hjemmearbeidende
10. ..annen ikke-yrkesaktiv
11. ..i verneplikt- eller sivilarbeidertjeneste
Arb26
Var hovedaktiviteten den samme i hele 2016?
JA/NEI
Hvis Arb26 = Nei
Arb26b
Hva var din hovedaktivitet i februar 2016? Var du...
Arb26c
Arb26l
Hva var din hovedaktivitet i desember 2016? Var du...
1. ..heltidsansatt
2. ..deltidsansatt
3. ..selvstendig, heltid
4. ..selvstendig, deltid
5. ..arbeidsledig
6. ..pensjonist
7. ..uføretrygdet
8. ..skoleelev, student
9. ..hjemmearbeidende
10. ..annen ikke-yrkesaktiv
11. ..i verneplikt- eller sivilarbeidertjeneste
Til alle
TakkArb
Det var spørsmålene til ^NAVN.
Takk for hjelpen og gå over på evt. neste person.

Hvis dette ikke er siste gang IO er med i undersøkelsen;
Foretrukket
Det var alle spørsmålene i undersøkelsen.
Hvilket telefonnummer bør vi bruke når vi kontakter deg på nytt neste år?
Merk av for telefonnummeret som skal benyttes ved neste kontakt
1. [Telefonnr1]
2. [Telefonnr2]
3. [Telefonnr3]
4. Annet telefonnummer
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Hvis Foretrukket = 4
Annettlf
Oppgi annet telefonnummer som IO vil kontaktes på.
Ble denne personen intervjuet på telefon eller ved besøk?
1. Telefon
2. Besøk

SYNSHEMMING
Synnshemming1
Har du en varig synshemming?
JA/NEI
Naarsynshemming
Når fikk du sykdommen, skaden eller lidelsen?
a.

ÅRSTALL

b.

MEDFØDT

c.

HUSKER IKKE

Svaksynt
Vil du beskrive din synshemming som?
a.

SVAKSYNT

b.

STERKT SVAKSYNT

c.

BLIND

SLUTT
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