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Forord 
 
Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Flyttemotivundersøkelsen 
2008. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet 
(KRD) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Datainnsamlingen ble 
gjennomført våren 2008. 
 
Ved Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå har Gunnar Fodnesbergene vært 
hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Bengt Oscar Lagerstrøm og Aina Holmøy 
har vært rådgivere. Kjetil Sørlie, Gunnar Fodnesbergene og Thore Nafstad Bakke har stått for 
trekking og tilrettelegging av utvalget. Trond Båshus har vært ansvarlig for den elektroniske 
behandlingen av data (skjemaprogrammering, filetablering og behandling av postale 
skjemaer). Rune Wilhelmsen har vært ansvarlig for oppfølging av intervjuerne og Lillian 
Flekke har fulgt opp administrasjonen av de postale skjemaene. Design og klargjøring av 
postalt tilleggsskjema ble utført av Anne Kathrine Jernberg i Seksjon for IT fellestjenester. 
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1. Bakgrunn og formål 
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i perioden 21.01.2008 til 16.06.2008 en 
flyttemotivundersøkelse for Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).   
 
Hvorfor bor noen der de vokste opp? Hvorfor bor noen på steder der de ikke vokste opp? Og 
hvorfor har noen flyttet tilbake til der de vokste opp, etter å ha bodd et annet sted? 
Dette er noen av de problemstillingene vi ønsker å belyse i denne undersøkelsen. Vi vet en 
god del om hvor mange og hvem som har flyttet inn i eller er blitt boende i ulike typer 
regioner, men lite om årsakene. Formålet med undersøkelsen er å få innsyn i hvorfor folk bor 
der de bor, og ikke minst hvor mange som faktisk bor der de ønsker å bo. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i to faser. Først ble det gjennomført telefonintervju, deretter 
fikk de som ble intervjuet tilsendt et postalt skjema de skulle fylle ut og returnere.  
  

Tabell 1: Nøkkeltall 
 

Nøkkeltall Tall Prosent 

Utvalg (Personer trukket ut til å delta) 10 000   

Avgang (Døde, bosatt i utlandet i minst 6 måneder, flyttet inn i 
nåværende bostedskommune etter 1.1.2006) 179   

Bruttoutvalg telefonintervju 9 821 100,0 

Nettoutvalg telefonintervju 6 364 64,8 

Postale skjemaer mottatt  5 005 78,6 

Nettoutvalg (telefonintervju + postalt tillegg) 5 005 51,0 

Frafall  4 816 49,0 

Innsamlingsmetode: Telefon og postalt skjema     

Feltperiode: 21.01.08 - 14.04.08 (telefon)                                 
11.03.08 - 16.06.08 (postalt tillegg)     
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2. Utvalget 
Utvalget var basert på forhåndsdefinerte strata utformet av oppdragsgiver for undersøkelsen, 
der fordelingen av den aktuelle befolkningen var inndelt etter:  
 

Tabell 2: Utvalgsfordelingen 

Siffer  1: Flyttekode 
1. Bodd sammenhengende i kommunen i 

sjuårsperioden (1.1.1999 – 1.1.2006) 
2. Flyttet inn i kommunen i løpet av 

sjuårsperioden (1.1.1999 – 1.1.2006) 

Siffer  2: Bosted i forhold til 
oppvekststed 

1. Bofast i kommunen 
2. Flyttet internt i en av de 24 regionene 
3. Tilbakeflytter i oppvekstkommunen 
4. Flyttet til kommunen fra en av de andre 24 

regionene 

Siffer  3: Kjønn 1. Mann 
2. Kvinne 

Siffer  4 - 5: Årskull       1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977 

Siffer  6 – 7: Regionnummer       1, 2, 3, … , 24 

Siffer  8 – 9: Undernummer 
1. Fylkesnummer (i 7 tilfeller nabofylket pga. små 

enheter) 
2. Sifrene er ’00’ (dvs. ingen fylkesoppdeling 

pga. få personer) 

Siffer  10: Landbakgrunn 1. Norsk fødekommune 
3. Utenlandsk fødekommune 

 
Når det gjelder variabelen Regionnummer er disse inndelt etter 24 områder, fordelt i form av 
6 storbyer, 6 omlandsregioner, 8 by/tettstedsregioner og 4 periferiregioner. Hva dette 
innebærer, for eksempel hvilke kommuner sorterer under hvilket område, kan man se i Tabell 
14: Regioninndeling  
 
I utgangspunktet hadde vi alle disse opplysningene pr. 31.12.2005. Før oppstart ble 
utvalgsopplysningene ajourført mot de siste registeropplysningene for 2006 og 2007, der 2006 
var oppdatert tilsvarende 31.12.2005, mens dataene fra 2007 på dette tidspunktet ikke var 
endelig justert, noe som innebar at ikke alle som hadde flyttet etter 1.2.2006 ble fanget opp. 
Etter disse korrigeringene besto bruttofilen av 390 064 personer.  
 
Utvalget for undersøkelsen ble deretter justert ned til 10 000 personer i henhold til 
bestillingen fra NIBR. Da disse ble koblet opp mot siste oppdatering av folkeregisteret fant vi 
i alt 68 personer som enten var døde eller hadde flyttet ut av kommunen. Ved oppstarten av 
datainnsamlingen besto utvalget av 9 932 personer.  

3. Datafangst 
Datafangsten startet opp som telefonintervju 21.01.2008. De som ble intervjuet fikk deretter 
tilsendt et postalt skjema som de skulle fylle ut og returnere til Statistisk sentralbyrå. 
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Telefonintervjuingen ble avsluttet 14.04.2008 mens de postale skjemaene ble mottatt fram til 
og med 16.06.2008.  
 
I løpet av intervjuperioden viste det seg at det var flere av personene i utvalget som var døde 
eller flyttet ut av landet på tidspunktet de ble kontaktet av intervjueren. I tillegg var det noen 
som oppga å ha byttet bostedskommune etter 1.1.2006, og som derfor ble definert som 
avgang. Det endelige utvalget ble med dette nedjustert til 9 821 personer. 

Tabell 3: Endelig utvalg 

Utvalg og avgang Antall Prosent 

Opprinnelig utvalg 10000 100 

Registrert døde eller flyttet før oppstart av 
undersøkelsen 68 0,7 

Registrert døde eller flyttet ut av landet i løpet av 
undersøkelsen 37 0,4 

Oppgir flytting fra/til kommune etter 1.1.2006 74 0,7 

Totalt avgang 179 1,8 

Endelig utvalg 9821 98,2 

3.1. Telefonintervju 
Intervjuobjektene (IO) ble inndelt i 4 grupper, slik at man skulle sikre at alle IO ble kontaktet 
av en intervjuer innenfor et gitt tidsrom. Personene i de tre første gruppene hadde vi funnet 
telefonnummer på før oppstart. For de resterende i utvalget ble det brukt mye ressurser for å 
finne telefonnummer, men 533 IO fant vi aldri. Disse personene ble følgelig aldri oppringt.  

Tabell 4: Fordeling av utsendingene 

Utsending       Antall  Returnert Prosent 
Pulje 1  2640 1853 70,2
Pulje 2  2639 1851 70,1
Pulje 3  2639 1874 71,0
Pulje 4  1481 786 53,0
Ikke kontaktet  533  0,00
Totalt   9932 6364 64,1
 
Ser vi på svarinngangen fordelt etter hver gruppe, ser vi at den er temmelig jevn, selv om 
pulje 4 har lavere svarprosent enn de tre første. Dette skyldes nok først og fremst at det var 
vanskeligere å finne telefonnummer for personer i denne gruppa. At den i figuren ser veldig 
liten ut, skyldes at det ble sendt ut færre IO i denne puljen. Når det gjelder prosentandelen 
(64,1) er det her målt opp mot antall potensielle intervjuobjekter ved oppstart, og er dermed 
noe lavere enn det endelige resultatet (som er korrigert for avganger). 
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Figur 1: Svarinngang etter tidspunkt 
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Ser vi på intervjuingen samlet, ser vi at det har vært en temmelig jevn svarinngang gjennom 
hele perioden – det flate punktet omkring dag 60 er knyttet til påsken, de andre dagene med 
utflating er søndager. 

Figur 2: Samlet svarinngang 
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Tabell 5: Intervju og frafall på telefon 
 

Intervju og frafall Antall Prosent 

Intervju 6364 64,8

Ønsker ikke å delta 2365 24,1

Forhindret fra å delta 295 3,0

Ikke truffet 190 1,9

Ikke funnet telefonnummer 533 5,4

Annet frafall 74 0,8

Innbyggere 9821 100,00

 

3.2. Postalt skjema 
Fra og med 11.03.2008 fikk IO som var intervjuet tilsendt et informasjonsbrev og postalt 
skjema som skulle fylles ut og returneres. Her var det snakk om fire forskjellige skjemaer, der 
svarene under telefonintervjuingen var avgjørende for hvilket postalt tillegg det enkelte  
intervjuobjekt fikk tilsendt. To skjemaer gjaldt de som hadde flyttet i perioden 1.1.1999 – 
1.1.2006, hvor man skilte mellom de som hadde familie per 1.1.2006 (RA-0632-1) og de som 
ikke hadde familie (RA-0632-2). De to andre skjemaene gjaldt de som ikke hadde flyttet i 
perioden, også her skilte man mellom de som hadde familie per 1.1.2006 (RA-0632-3) og de 
som ikke hadde familie (RA-0632-4). I tillegg kunne intervjuobjektet under intervjuet velge 
om han eller hun ville ha skjemaet på bokmål eller nynorsk.  
 
De som ikke returnerte selvutfyllingsskjemaet fikk etter en tid tilsendt et nytt skjema med nytt 
brev. De som fortsatt ikke returnerte ble deretter oppringt på telefon. Totalt fikk vi nesten 79 
prosent svar blant de som var blitt intervjuet. Vi ser også at de som hadde ektefelle, samboer 
og lignende var mer tilbøyelige til å returnere skjemaet sammenlignet med aleneboere, og de 
som ikke hadde flyttet var mer tilbøyelige til å svare enn de som hadde flyttet. Flyttere med 
samboere svarte oftere enn ikkeflyttere uten samboere.  
 
Det ene skjemaet – RA-0632-2 – inneholdt en feil ved oppstarten av datafangsten. I 
skjemadelen ”Situasjonen før flytting til nåværende kommune”, står det ”NB! De som har 
flyttet til kommunen fra utlandet går direkte til spørsmål 41”. Dette er det samme som står i 
RA-0632-1. Forskjellen er at for denne skjemavarianten er det flere spørsmål, siden dette 
skjemaet går til de som hadde familie per 1.1.2006. Spørsmål 41,og de påfølgende 42 og 43, 
finnes ikke i RA-0632-2. De tilsvarende spørsmålene der er 37, 38 og 39. Feilen ble rettet opp 
med en gang vi oppdaget det. I alt var det 12 personer som oppga å ha flyttet til kommunen 
fra utlandet, og som ikke hadde svart på noen av spørsmålene 37, 38 og 39. 
 
Tre av de postale skjemaene inneholder deler av det som er i RA-0632-1, ingen av dem 
inneholder noe som ikke er i dette første skjemaet. I den endelige resultatfila er alle justert i 
forhold til RA-0632-1, slik at svaret ”25: Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?” i RA-
0632-4 vil ha nummeret 42, tilsvarende RA-0632-1 i resultatfila, osv.  
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Tabell 6: Postalt resultat 
 

Postal oppfølging Utsendt Returnert Prosent 

RA-0632-1 (Flytter, med ektefelle, samboer …) 1066 817 76,6

RA-0632-2 (Flytter, uten ektefelle, samboer …) 457 334 73,1

RA-0632-3 (Ikke-flytter, med ektefelle, samboer …) 3592 2912 81,1

RA-0632-4 (Ikke-flytter, uten ektefelle, samboer …) 1249 942 75,4

Totalt 6364 5005 78,7

4. Svarprosent, frafall og avgang 
 
Sentralt i denne undersøkelsen er flyttemønster sett i sammenheng med variable som kjønn, 
aldersgrupper, flyttet eller ikke flyttet, hvor man er bosatt, samt noen andre forhold (nevnt i 
Tabell 2). De neste tabellene gir en nærmere oversikt over disse sammenhengene.  

4.1.  Utvalg og avgang 
Tabellene som følger viser fordelingen i det opprinnelige utvalget og utvalget korrigert for 
avganger i ulike faser av datafangsten. 
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Tabell 7.1: Utvalg og avgang etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og årskull. Antall 

Utvalg og avgang 

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 10000 68 37 74 179 9821

Bodd i perioden 
7041 49 30 34 113 6928

Flyttekode 

Flyttet inn  
2959 19 7 40 66 2893

Bofast i kommunen  
3058 24 19 20 63 2995

Flyttet internt i region  
993 4 3 8 15 978

Tilbakeflytter  
1588 8 7 11 26 1562

Oppvekst- 
Kommune 

Innflyttet fra andre 
regioner 4361 32 8 35 75 4286
Mann  

5009 40 18 42 100 4909
Kjønn 

Kvinne 
4991 28 19 32 79 4912

1977 
900 12 5 6 23 877

1970 
1100 17 5 1 23 1077

1963 
1350 14 5 3 22 1328

1956 
1450 7 1 10 18 1432

1949 
1600 3 2 11 16 1584

1942 
1850 7 5 9 21 1829

Årskull 

1935 
1750 8 14 34 56 1694
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Tabell 7.2: Utvalg og avgang etter region. Antall 
 

Utvalget og avgangene 

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 10000 68 37 74 179 9821

1 
1292 14 3 13 30 1262

2 
876 5 4 6 15 861

3 
348 1 2 5 8 340

4 
557 4 3 3 10 547

5 
1024 5 1 5 11 1013

6 
368 3 1 2 6 362

7 
403 3 1 1 5 398

8 
254 3 - 2 5 249

9 
318 2 1 4 7 311

10 
347 2 - 1 3 344

11 
379 3 - 3 6 373

12 
201 - 2 3 5 196

13 
669 1 9 4 14 655

14 
525 4 2 4 10 515

15 
233 - 2 1 3 230

16 
378 - - 4 4 374

17 
357 3 - 3 6 351

18 
149 1 - 1 2 147

19 
135 1 - 1 2 133

20 
175 - 1 1 2 173

21 
146 - - - - 146

22 
360 6 2 3 11 349

23 
231 3 - 2 5 226

Region 

24 
275 4 3 2 9 266
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Tabell 7.3: Utvalg og avgang etter undernummer og landbakgrunn. Antall 
 

Utvalget og avgangene 

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 10000 68 37 74 179 9821

0 
2959 19 7 40 66 2893

1 
391 2 - 1 3 388

2 
686 5 4 5 14 672

3 
810 11 3 6 20 790

4 
283 1 - - 1 282

5 
280 2 1 - 3 277

6 
372 2 5 2 9 363

7 
317 3 - - 3 314

8 
256 - - 2 2 254

9 
130 1 1 2 4 126

10 
279 2 - - 2 277

11 
583 2 3 3 8 575

12 
713 3 5 4 12 701

14 
155 - - 1 1 154

15 
387 - 4 2 6 381

16 
434 5 - 2 7 427

17 
199 - 1 1 2 197

18 
402 5 1 2 8 394

19 
273 5 1 1 7 266

Undernummer 

20 
91 - 1 - 1 90

Norsk fødekommune  
9084 57 34 64 155 8929

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
916 11 3 10 24 892
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Tabell 8.1: Utvalg og avgang etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og årskull. Prosent 
 

Utvalg og avgang, prosent  

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 100 0,7 0,4 0,7 1,8 98,2

Bodd i perioden 
100 0,7 0,4 0,5 1,6 98,4

Flyttekode 

Flyttet inn  
100 0,6 0,2 1,4 2,2 97,8

Bofast i kommunen  
100 0,8 0,6 0,7 2,1 97,9

Flyttet internt i region  
100 0,4 0,3 0,8 1,5 98,5

Tilbakeflytter  
100 0,5 0,4 0,7 1,6 98,4

Oppvekst- 
kommune 

Innflyttet fra andre 
regioner 100 0,7 0,2 0,8 1,7 98,3
Mann  

100 0,8 0,4 0,8 2,0 98,0
Kjønn 

Kvinne 
100 0,6 0,4 0,6 1,6 98,4

1977 
100 1,3 0,6 0,7 2,6 97,4

1970 
100 1,6 0,5 0,1 2,1 97,9

1963 
100 1,0 0,4 0,2 1,6 98,4

1956 
100 0,5 0,1 0,7 1,2 98,8

1949 
100 0,2 0,1 0,7 1,0 99,0

1942 
100 0,4 0,3 0,5 1,1 98,9

Årskull 

1935 
100 0,5 0,8 1,9 3,2 96,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Tabell 8.2: Utvalg og avgang etter region. Prosent 
 

Utvalg og avgang, prosent  

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 100 0,7 0,4 0,7 1,8 98,2

1 
100 1,1 0,2 1,0 2,3 97,7

2 
100 0,6 0,5 0,7 1,7 98,3

3 
100 0,3 0,6 1,4 2,3 97,7

4 
100 0,7 0,5 0,5 1,8 98,2

5 
100 0,5 0,1 0,5 1,1 98,9

6 
100 0,8 0,3 0,5 1,6 98,4

7 
100 0,7 0,3 0,3 1,2 98,8

8 
100 1,2 - 0,8 2,0 98,0

9 
100 0,6 0,3 1,3 2,2 97,8

10 
100 0,6 - 0,3 0,9 99,1

11 
100 0,8 - 0,8 1,6 98,4

12 
100 - 1,0 1,5 2,5 97,5

13 
100 0,2 1,4 0,6 2,1 97,9

14 
100 0,8 0,4 0,8 1,9 98,1

15 
100 - 0,9 0,4 1,3 98,7

16 
100 - - 1,1 1,1 98,9

17 
100 0,8 - 0,8 1,7 98,3

18 
100 0,7 - 0,7 1,3 98,7

19 
100 0,7 - 0,7 1,5 98,5

20 
100 - 0,6 0,6 1,1 98,9

21 
100 - - - - 100,0

22 
100 1,7 0,6 0,8 3,1 96,9

23 
100 1,3 - 0,9 2,2 97,8

Region 

24 
100 1,5 1,1 0,7 3,3 96,7
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Tabell 8.3: Utvalg og avgang etter undernummer og landbakgrunn. Prosent 
 

Utvalg og avgang, prosent  

Utvalg og avgang Innbyggere Registrert 
døde eller 
flyttet før 
oppstart 

Registrert 
døde eller 
flyttet ut av 
landet i løpet 
av 
undersøkelsen

Flytting 
fra/til 
kommune 
etter 
1.1.2006 

Totalt 
avgang 

Endelig 
utvalg 

I alt 
 100 0,7 0,4 0,7 1,8 98,2

0 
100 0,6 0,2 1,4 2,2 97,8

1 
100 0,5 - 0,3 0,8 99,2

2 
100 0,7 0,6 0,7 2,0 98,0

3 
100 1,4 0,4 0,7 2,5 97,5

4 
100 0,4 - - 0,4 99,7

5 
100 0,7 0,4 - 1,1 98,9

6 
100 0,5 1,3 0,5 2,4 97,6

7 
100 1,0 - - 1,0 99,1

8 
100 - - 0,8 0,8 99,2

9 
100 0,8 0,8 1,5 3,1 96,9

10 
100 0,7 - - 0,7 99,3

11 
100 0,3 0,5 0,5 1,4 98,6

12 
100 0,4 0,7 0,6 1,7 98,3

14 
100 - - 0,7 0,7 99,4

15 
100 - 1,0 0,5 1,6 98,5

16 
100 1,2 - 0,5 1,6 98,4

17 
100 - 0,5 0,5 1,0 99,0

18 
100 1,2 0,3 0,5 2,0 98,0

19 
100 1,8 0,4 0,4 2,6 97,4

Undernummer 

20 
100 - 1,1 - 1,1 98,9

Norsk fødekommune  
100 0,6 0,4 0,7 1,7 98,3

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
100 1,2 0,3 1,1 2,6 97,4
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4.2. Intervju og frafall 
De neste tabellene viser resultatet av intervjuingen. Fordelingen i nettoutvalget er 
sammenlignet med opprinnelig bruttoutvalg. Noen av personene som i følge registeret har 
flyttet i perioden oppga at de ikke hadde flyttet (336 tilfeller). Tilsvarende var det andre som i 
følge registeret ikke har flyttet, men som oppga at de har flyttet (106 tilfeller). Disse 
forskjellene er ikke tatt med i disse tabellene, men kommer med under neste punkt, 4.3 Postalt 
skjema og oppgitt flytting.  
 

Tabell 9.1: Intervju og frafall etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og årskull. Antall 
 

Intervju og frafall 

Intervju og frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke 
truffet 

Ikke 
funnet 
telefon-
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
 6364 2365 295 190 533 74 9821

Bodd i perioden 
4611 1671 168 130 293 53 6928

Flyttekode 

Flyttet inn  
1753 694 127 60 240 21 2893

Bofast i kommunen  
1887 815 74 58 134 26 2995

Flyttet internt i region  
642 258 11 16 43 8 978

Tilbakeflytter  
1024 397 29 31 71 9 1562

Oppvekst- 
kommune 

Innflyttet fra andre 
regioner 2811 895 181 85 285 31 4286
Mann  

3102 1234 134 110 294 35 4909
Kjønn 

Kvinne 
3262 1131 161 80 239 39 4912

1977 
585 193 61 5 26 7 877

1970 
741 220 36 29 44 7 1077

1963 
938 283 31 23 42 11 1328

1956 
961 328 35 30 68 10 1432

1949 
1075 379 34 27 56 13 1584

1942 
1127 481 58 33 117 13 1829

Årskull 

1935 
937 481 40 43 180 13 1694
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Tabell 9.2: Intervju og frafall etter region. Antall 
 

Intervju og frafall 

Intervju og frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke 
truffet 

Ikke 
funnet 
telefon-
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
  6364 2365 295 190 533 74 9821

1 
763 284 53 34 118 10 1262

2 
613 161 25 17 42 3 861

3 
234 73 8 4 16 5 340

4 
336 135 21 15 32 9 547

5 
644 268 31 21 42 7 1013

6 
238 89 6 7 19 3 362

7 
271 85 12 6 24 - 398

8 
153 64 9 4 17 2 249

9 
193 87 12 2 14 3 311

10 
231 87 9 6 10 1 344

11 
228 91 13 12 29 - 373

12 
129 43 7 6 8 3 196

13 
438 160 16 8 28 5 655

14 
329 129 12 12 29 5 515

15 
155 55 4 2 12 2 230

16 
255 93 10 4 10 2 374

17 
214 88 10 6 27 5 351

18 
100 32 3 4 8 - 147

19 
92 29 2 3 6 1 133

20 
119 39 7 - 8 - 173

21 
113 22 2 2 7 - 146

22 
221 104 6 7 8 2 349

23 
133 70 9 3 8 3 226

Region 

24 
162 77 8 5 11 3 266
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Tabell 9.3: Intervju og frafall etter undernummer og landbakgrunn. Antall 
 

Intervju og frafall 

Intervju og frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke 
truffet 

Ikke 
funnet 
telefon-
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
 6364 2365 295 190 533 74 9821

0 
1753 694 127 60 240 21 2893

1 
244 104 13 9 13 5 388

2 
481 131 12 14 30 4 672

3 
500 178 33 19 53 7 790

4 
206 57 4 - 12 3 282

5 
187 69 4 7 10 - 277

6 
235 96 6 9 14 3 363

7 
203 80 7 9 14 1 314

8 
176 63 8 2 4 1 254

9 
75 38 5 - 7 1 126

10 
176 71 7 4 16 3 277

11 
382 136 10 18 25 4 575

12 
480 176 9 10 20 6 701

14 
107 33 5 2 5 2 154

15 
257 99 12 4 7 2 381

16 
279 99 11 8 25 4 427

17 
138 40 6 2 10 1 197

18 
246 118 6 5 16 3 394

19 
183 60 3 5 11 3 266

Undernummer 

20 
56 23 7 3 1 - 90

Norsk fødekommune  
5971 2130 163 162 442 59 8929

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
393 235 132 28 91 15 892
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Tabell 10.1: Intervju og frafall etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og årskull. Prosent 
 

Intervju og frafall, prosent 

Intervju og Frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke truffet Ikke 
funnet 
telefon- 
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
 64,8 24,1 3,0 1,9 5,4 0,8 100

Bodd i perioden 
66,6 24,1 2,4 1,9 4,2 0,8 100

Flyttekode 

Flyttet inn  
60,6 24,0 4,4 2,1 8,3 0,7 100

Bofast i kommunen  
63,0 27,2 2,5 1,9 4,5 0,9 100

Flyttet internt i region  
65,6 26,4 1,1 1,6 4,4 0,8 100

Tilbakflytter  
65,6 25,4 1,9 2,0 4,6 0,6 100

Booppvekst 

Innflyttet fra andre regioner 
65,6 20,9 4,2 2,0 6,7 0,7 100

Mann  
63,2 25,1 2,7 2,2 6,0 0,7 100

Kjønn 

Kvinne 
66,4 23,0 3,3 1,6 4,9 0,8 100

1977 
66,7 22,0 7,0 0,6 3,0 0,8 100

1970 
68,8 20,4 3,3 2,7 4,1 0,7 100

1963 
70,6 21,3 2,3 1,7 3,2 0,8 100

1956 
67,1 22,9 2,4 2,1 4,8 0,7 100

1949 
67,9 23,9 2,2 1,7 3,5 0,8 100

1942 
61,6 26,3 3,2 1,8 6,4 0,7 100

Årskull 

1935 
55,3 28,4 2,4 2,5 10,6 0,8 100
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Tabell 10.2: Intervju og frafall etter region. Prosent 
 

Intervju og frafall, prosent 

Intervju og Frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke truffet Ikke 
funnet 
telefon- 
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
  64,8 24,1 3,0 1,9 5,4 0,8 100

1 
60,5 22,5 4,2 2,7 9,4 0,8 100

2 
71,2 18,7 2,9 2,0 4,9 0,4 100

3 
68,8 21,5 2,4 1,2 4,7 1,5 100

4 
61,4 24,7 3,8 2,7 5,9 1,7 100

5 
63,6 26,5 3,1 2,1 4,2 0,7 100

6 
65,8 24,6 1,7 1,9 5,3 0,8 100

7 
68,1 21,4 3,0 1,5 6,0 - 100

8 
61,5 25,7 3,6 1,6 6,8 0,8 100

9 
62,1 28,0 3,9 0,6 4,5 1,0 100

10 
67,2 25,3 2,6 1,7 2,9 0,3 100

11 
61,1 24,4 3,5 3,2 7,8 - 100

12 
65,8 21,9 3,6 3,1 4,1 1,5 100

13 
66,9 24,4 2,4 1,2 4,3 0,8 100

14 
63,9 25,1 2,3 2,3 5,6 1,0 100

15 
67,4 23,9 1,7 0,9 5,2 0,9 100

16 
68,2 24,9 2,7 1,1 2,7 0,5 100

17 
61,0 25,1 2,9 1,7 7,7 1,4 100

18 
68,0 21,8 2,0 2,7 5,4 - 100

19 
69,2 21,8 1,5 2,3 4,5 0,8 100

20 
68,8 22,5 4,1 - 4,6 - 100

21 
77,4 15,1 1,4 1,4 4,8 - 100

22 
63,3 29,8 1,7 2,0 2,3 0,6 100

23 
58,9 31,0 4,0 1,3 3,5 1,3 100

Region 

24 60,9 29,0 3,0 1,9 4,1 1,1 100
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Tabell 10.3: Intervju og frafall etter undernummer og landbakgrunn. Prosent 
 

Intervju og frafall, prosent 

Intervju og Frafall Intervju Ønsker 
ikke å 
delta 

Forhindret Ikke truffet Ikke 
funnet 
telefon- 
nummer 

Annet 
frafall 

Innbyggere

I alt 
 64,8 24,1 3,0 1,9 5,4 0,8 100

0 
60,6 24,0 4,4 2,1 8,3 0,7 100

1 
62,9 26,8 3,4 2,3 3,4 1,3 100

2 
71,6 19,5 1,8 2,1 4,5 0,6 100

3 
63,3 22,5 4,2 2,4 6,7 0,9 100

4 
73,1 20,2 1,4 - 4,3 1,1 100

5 
67,5 24,9 1,4 2,5 3,6 - 100

6 
64,7 26,5 1,7 2,5 3,9 0,8 100

7 
64,7 25,5 2,2 2,9 4,5 0,3 100

8 
69,3 24,8 3,2 0,8 1,6 0,4 100

9 
59,5 30,2 4,0 - 5,6 0,8 100

10 
63,5 25,6 2,5 1,4 5,8 1,1 100

11 
66,4 23,7 1,7 3,1 4,4 0,7 100

12 
68,5 25,1 1,3 1,4 2,9 0,9 100

14 
69,5 21,4 3,3 1,3 3,3 1,3 100

15 
67,5 26,0 3,2 1,1 1,8 0,5 100

16 
65,3 23,2 2,6 1,9 5,9 0,9 100

17 
70,1 20,3 3,1 1,0 5,1 0,5 100

18 
62,4 30,0 1,5 1,3 4,1 0,8 100

19 
68,8 22,6 1,1 1,9 4,1 1,1 100

Undernummer 

20 
62,2 25,6 7,8 3,3 1,1 - 100

Norsk fødekommune  
66,9 23,9 1,8 1,8 5,0 0,7 100

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
44,1 26,4 14,8 3,1 10,2 1,7 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

4.3. Postalt skjema  
I det følgende har vi korrigert utvalget som følge av utfyllende opplysninger om flytting gitt 
under intervjuene. Her vil det være tilfeller der noen personer som i følge registeret har flyttet 
i perioden 1.1.1999 til 1.1.2006 sier at de ikke har flyttet, mens andre som i følge register ikke 
skal ha flyttet i denne perioden oppgir at de har flyttet. Slike oppdaterte eller korrigerte 
utvalgsopplysninger finnes kun for de som er intervjuet.  
 
I de foregående tabellene - utvalg og avgang, intervju og frafall - er fordelingen i 
nettoutvalget sammenlignet med fordelingen i det opprinnelige utvalget. Det postale skjemaet 
er imidlertid distribuert og i det følgende kategorisert på bakgrunn av intervjuobjektets egne 
opplysninger. Derfor vil man der finne flyttere – RA-0632-1 og RA-0632-2 – som står 
oppført som ”Bodd i perioden” og tilsvarende ikke-flyttere – RA-0632-3 og RA-0632-4 – 
oppført som ”Flyttet inn”.  

Tabell 11: Registrert og oppgitt flytting 
 

Registrert flytting vs. oppgitt flytting 

Flyttet og ikke flyttet Har flyttet i 
perioden 

Har ikke flyttet i 
perioden 

Innbyggere 

I alt 
  1523 4841 6364

Bodd i perioden 
106 4505 4611

Flyttekode 

Flyttet inn  
1417 336 1753

Flyttet og ikke flyttet, prosent 
      

I alt 
  23,9 76,1 100

Bodd i perioden 
2,3 97,7 100

Flyttekode 

Flyttet inn  
80,8 19,2 100
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Tabell 12.1: Svarfordeling for postalt tillegg etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og 
årskull. Antall 

 

Postal oppfølging 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 817 334 2912 942 5005

Bodd i perioden 
38 28 2747 874 3687

Flyttekode 

Flyttet inn  
779 306 165 68 1318

Bofast i kommunen  
9 20 1061 384 1474

Flyttet internt i region  
104 38 282 91 515

Tilbakeflytter  
151 84 439 131 805

Oppvekst- 
kommune 

Innflyttet fra andre regioner 
553 192 1130 336 2211

Mann  
398 131 1414 408 2351

Kjønn 

Kvinne 
419 203 1498 534 2654

1977 
50 28 310 127 515

1970 
74 44 406 114 638

1963 
86 43 541 138 808

1956 
70 38 524 163 795

1949 
94 25 537 171 827

1942 
209 43 418 136 806

Årskull 

1935 
234 113 176 93 616
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Tabell 12.2: Svarfordeling for postalt tillegg etter region. Antall 
 

Postal oppfølging 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 817 334 2912 942 5005

1 
90 53 276 148 567

2 
130 37 244 75 486

3 
49 11 98 29 187

4 
55 21 154 41 271

5 
83 33 304 90 510

6 
29 11 112 39 191

7 
34 16 122 45 217

8 
22 3 73 19 117

9 
19 13 100 15 147

10 
26 13 106 39 184

11 
25 14 106 26 171

12 
21 5 68 11 105

13 
41 26 209 61 337

14 
32 12 165 54 263

15 
25 4 75 19 123

16 
15 10 140 36 201

17 
27 6 103 35 171

18 
18 4 56 10 88

19 
10 8 45 15 78

20 
11 4 58 19 92

21 
8 4 60 16 88

22 
13 11 109 43 176

23 
14 6 59 26 105

Region 

24 
20 9 70 31 130
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Tabell 12.3: Svarfordeling for postalt tillegg etter undernummer og landbakgrunn. Antall 
 

Postal oppfølging 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 817 334 2912 942 5005

0 
779 306 165 68 1318

1 
4 2 151 40 197

2 
9 2 282 95 388

3 
5 2 248 129 384

4 
- 2 125 40 167

5 
1 1 115 36 153

6 
- 2 140 44 186

7 
2 2 123 43 170

8 
- - 111 26 137

9 
1 - 47 10 58

10 
2 - 110 23 135

11 
2 2 242 51 297

12 
3 2 301 82 388

14 
- 2 67 19 88

15 
6 4 143 47 200

16 
- 1 178 54 233

17 
1 2 83 27 113

18 
1 1 137 58 197

19 
1 1 116 35 153

Undernummer 

20 
- - 28 15 43

Norsk fødekommune  
729 307 2791 909 4736

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
88 27 121 33 269
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Tabell 13.1: Svarfordeling for postalt tillegg etter flyttekode, oppvekstkommune, kjønn og 
årskull. Prosent 

 

Postal oppfølging, prosent 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 16,3 6,7 58,2 18,8 100

Bodd i perioden 
1,0 0,8 74,5 23,7 100

Flyttekode 

Flyttet inn  
59,1 23,2 12,5 5,2 100

Bofast i kommunen  
0,6 1,4 72,0 26,1 100

Flyttet internt i region  
20,2 7,4 54,8 17,7 100

Tilbakeflytter  
18,8 10,4 54,5 16,3 100

Oppvekst- 
kommune 

Innflyttet fra andre regioner 
25,0 8,7 51,1 15,2 100

Mann  
16,9 5,6 60,1 17,4 100

Kjønn 

Kvinne 
15,8 7,7 56,4 20,1 100

1977 
9,7 5,4 60,2 24,7 100

1970 
11,6 6,9 63,6 17,9 100

1963 
10,6 5,3 67,0 17,1 100

1956 
8,8 4,8 65,9 20,5 100

1949 
11,4 3,0 64,9 20,7 100

1942 
25,9 5,3 51,9 16,9 100

Årskull 

1935 
38,0 18,3 28,6 15,1 100
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Tabell 13.2: Svarfordeling for postalt tillegg etter region. Prosent 
 

Postal oppfølging, prosent 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 16,3 6,7 58,2 18,8 100

1 
15,9 9,4 48,7 26,1 100

2 
26,8 7,6 50,2 15,4 100

3 
26,2 5,9 52,4 15,5 100

4 
20,3 7,8 56,8 15,1 100

5 
16,3 6,5 59,6 17,7 100

6 
15,2 5,8 58,6 20,4 100

7 
15,7 7,4 56,2 20,7 100

8 
18,8 2,6 62,4 16,2 100

9 
12,9 8,8 68,0 10,2 100

10 
14,1 7,1 57,6 21,2 100

11 
14,6 8,2 62,0 15,2 100

12 
20,0 4,8 64,8 10,5 100

13 
12,2 7,7 62,0 18,1 100

14 
12,2 4,6 62,7 20,5 100

15 
20,3 3,3 61,0 15,5 100

16 
7,5 5,0 69,7 17,9 100

17 
15,8 3,5 60,2 20,5 100

18 
20,5 4,6 63,6 11,4 100

19 
12,8 10,3 57,7 19,2 100

20 
12,0 4,4 63,0 20,7 100

21 
9,1 4,6 68,2 18,2 100

22 
7,4 6,3 61,9 24,4 100

23 
13,3 5,7 56,2 24,8 100

Region 

24 
15,4 6,9 53,9 23,9 100
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Tabell 13.3: Svarfordeling for postalt tillegg etter undernummer og landbakgrunn. Prosent 
 

Postal oppfølging, prosent 

Postal oppfølging RA-0632-1 RA-0632-2 RA-0632-3 RA-0632-4 Innbyggere 

I alt 
 16,3 6,7 58,2 18,8 100

0 
59,1 23,2 12,5 5,2 100

1 
2,0 1,0 76,7 20,3 100

2 
2,3 0,5 72,7 24,5 100

3 
1,3 0,5 64,6 33,6 100

4 
- 1,2 74,9 24,0 100

5 
0,7 0,7 75,2 23,5 100

6 
- 1,1 75,3 23,7 100

7 
1,2 1,2 72,4 25,3 100

8 
- - 81,0 19,0 100

9 
1,7 - 81,0 17,2 100

10 
1,5 - 81,5 17,0 100

11 
0,7 0,7 81,5 17,2 100

12 
0,8 0,5 77,6 21,1 100

14 
- 2,3 76,1 21,6 100

15 
3,0 2,0 71,5 23,5 100

16 
- 0,4 76,4 23,2 100

17 
0,9 1,8 73,5 23,9 100

18 
0,5 0,5 69,5 29,4 100

19 
0,7 0,7 75,8 22,9 100

Undernummer 

20 
- - 65,1 34,9 100

Norsk fødekommune  
15,4 6,5 58,9 19,2 100

Landbakgrunn 

Utenlandsk fødeland 
32,7 10,0 45,0 12,3 100
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Tabell 14: Regioninndeling 

Regioninndeling etter kommuner 

Region Kommune 

01 0301 

02 0213, 0215, 0216, 0217, 0219, 0220, 0226, 0227, 0228, 0230, 0231, 0233, 0234, 023 

03 0121, 0123, 0138, 0211, 0214, 0221, 0229, 0236, 0237, 0238, 0239, 0533, 0534, 0627, 0628 

04 0104, 0119, 0122, 0124, 0125, 0127, 0135, 0136, 0137, 0602, 0621, 0623, 0624, 0625, 0626, 0702, 
0711, 0713, 0714 

05 0101, 0105, 0106, 0111, 0118, 0128, 0701, 0704, 0706, 0709, 0716, 0719, 0720, 0722, 0723, 0728, 
0805, 0806, 0811, 0814, 0815, 0817, 0819 

06 0402, 0418, 0419, 0420, 0423, 0425, 0426, 0427, 0429, 0532, 0604, 0605, 0612, 0622, 0631, 0632, 
0807, 0821, 0822, 0827 

07 0403, 0412, 0415, 0417, 0501, 0502, 0521, 0522, 0528, 0529, 0536, 0538 

08 0926, 0928, 0935, 1001, 1014, 1017, 1018, 1021 

09 0901, 0904, 0906, 0911, 0912, 0914, 0919, 0929, 1002, 1003, 1004, 1029, 1032, 1037, 1101, 1111, 
1112, 1114 

10 0428, 0430, 0432, 0434, 0436, 0437, 0438, 0439, 0441, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 
0519, 0520, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0633, 0826, 0828, 
0829, 0830, 0831, 0833, 0834, 0937, 0938, 0940, 0941, 1026, 1027, 1034, 1046, 1133, 1134, 1135, 
1421, 1422, 1424, 1426, 1634, 1635, 1640, 1644, 1711  

11 1102, 1103 

12 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1127, 1129, 1130, 1141, 1142, 1144 

13 1106, 1146, 1149, 1160, 1211, 1216, 1219, 1221, 1222, 1223, 1401, 1430, 1431, 1432, 1433, 1438, 
1502, 1503, 1504, 1523, 1526, 1528, 1529, 1531, 1532, 1534, 1535, 1543, 1545, 1547, 1548, 1551, 
1554, 1556, 1557 

14 1201 

15 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1251, 1253, 1256, 1259, 1260, 1263, 1264 

16 1224, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1238, 1265, 1266, 1411, 1412, 1413, 1416, 1417, 1418, 
1419, 1420, 1428, 1429, 1439, 1441, 1443, 1445, 1449, 1511, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1520, 
1524, 1525, 1539, 1546, 1560, 1563, 1566, 1567, 1571, 1573 

17 1601 

18 1624, 1648, 1653, 1657, 1662, 1663, 1664, 1714, 1718 

19 1576, 1612, 1613, 1617, 1620, 1621, 1622, 1627, 1630, 1632, 1633, 1636, 1638, 1738, 1740, 1743, 
1749, 1750, 1751, 1755 

20 1702, 1703, 1717, 1719, 1721, 1723, 1724, 1725, 1729, 1736, 1744, 1748 

21 1902, 1936 

22 1804, 1805, 1832, 1833, 1838, 1840, 1841, 1845, 1852, 1853, 1854, 1901, 1911, 1913, 1919, 2012 

23 1812, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1827, 1866, 1867, 1868, 1870, 1925, 1926, 1927, 
1931, 2003, 2004, 2017, 2030 

24 1811, 1826, 1828, 1834, 1836, 1837, 1839, 1848, 1849, 1850, 1851, 1856, 1857, 1859, 1860, 1865, 
1871, 1915, 1917, 1920, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1933, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 
2002, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2028 
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5. PC-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil 
 
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar 
som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. 
 
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk i første fase ved hjelp av pc, deretter fikk 
de som ble intervjuet tilsendt et postalt skjema. Når det gjaldt den første delen av 
undersøkelsen, foregikk datainnsamlingen ved at intervjuerne ringte opp intervjuobjektet, 
leste opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerte svarene direkte på maskinen. En fordel 
med Pc-assistert intervjuing er at en øker mulighetene for å tilpasse spørsmålene i 
overensstemmelse med respondentens situasjon og svar på tidligere spørsmål, i forhold til det 
som er mulig ved bruk av papirskjema. Videre gir Pc-assistert intervjuing mulighet for direkte 
kontroll av svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser 
for gyldige verdier. I tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom 
intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar.  
 
Alle disse sidene ved Pc-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som 
skyldes intervjuerens feilregistreringer, blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi 
unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved 
at mulighetene for hoppfeil reduseres. PC-assistert intervjuing hindrer likevel ikke alle feil. 
Redusert datakvalitet kan for eksempel være et resultat av dårlig formulerte spørsmål, eller at 
det er dårlig samsvar mellom spørsmål og svaralternativer. 
 
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes 
vansker med å huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes misforståelser av spørsmål. 
Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å 
få en del feilaktige svar. Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og 
den verdien som til slutt rapporteres ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og 
rette dem opp. 
 
Når en har rettet opp feil så langt det er mulig, er erfaringen at de statistiske resultatene i de 
fleste tilfeller påvirkes forholdsvis lite av både innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil. 
Virkningen av feil kan likevel være av betydning i noen tilfeller, og det er ikke sikkert at alle 
feil oppdages.  
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Oslo, januar 2008  
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Grønt nummer: 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 

Undersøkelse om flyttemotivasjon 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om flyttemotivasjon på oppdrag for 
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR). I løpet av kort tid vil en av våre intervjuere ta 
kontakt med deg for et intervju. Opplysningene vi samler inn skal brukes til forskning som belyser 
hvilke forhold som får oss til å flytte eller bli boende. 
 
Du er en av 10 000 som er trukket ut fra Folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en 
annen. Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra 
undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det 
imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med.  
 
Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter statistikkloven og 
personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. 
For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, vil vi hente inn 
opplysninger om faktiske flyttinger fra SSB sitt flyttemeldingsregister og opplysninger om utdanning 
fra SSB sitt utdanningsregister. Personopplysninger som navn, adresser og fødselsnummer benyttes 
kun internt i SSB, og vil aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av 2008 vil vi fjerne alle navn og 
adresser fra datamaterialet og erstatte fødselsnummeret med et kodenummer. Vi vil påkoble 
registeropplysninger som nevnt over frem til 2012. Etter den tid vil kodenummer bli slettet og data 
anonymisert. NIBR og andre forskere vil bare få tilgang til anonymisert data. 
  
Ønsker du mer informasjon kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til 
gfb@ssb.no. Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud, telefon  
21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.  
 
På forhånd takk!  
 
Med vennlig hilsen 
 

  
Øystein Olsen  
adm. direktør       Anne Sundvoll    

seksjonssjef 
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Oslo, januar 2008  
Saksbehandlar: Gunnar Fodnesbergene 
Grønt nummer:  800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkingar 
 
 

Undersøking om flyttemotivasjon 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører no ei undersøking om flyttemotivasjon på oppdrag frå 
Norsk institutt for by og regionforsking (NIBR). I løpet av kort tid vil ein av våre intervjuarar ta 
kontakt med deg for eit intervju. Opplysningane vi samlar inn skal brukast til forsking som belyser kva 
for forhold som får oss til å flytte eller bli buande. 
 
Du er ein av 10 000 personar som er trekte frå folkeregisteret til å vere med, og vi kan ikkje bytte deg 
med nokon annan. Alle som tek del i undersøkinga, er med i trekkinga av eitt gåvekort til ein verdi av 
kr 10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000. Det er frivillig å vere med, og du kan når som helst 
trekkje deg frå undersøkinga og krevje at opplysingane blir sletta. Samstundes er det viktig at så 
mange som mogleg svarar, slik at resultata blir pålitelege.  
 
Alle som arbeider i SSB har teieplikt. Undersøkinga blir gjennomført etter lovpålagde reglar, og SSB 
har utnemnd eit eige personvernombod godkjent av Datatilsynet. For å gjere skjemaet kortare og for å 
få betre utbytte av informasjonen vi samlar inn, vil vi hente inn opplysningar om faktiske flyttingar frå 
SSB sitt flyttemeldingsregister og opplysningar om utdanning frå SSB sitt utdanningsregister. 
Personopplysningar som namn, adresser og fødselsnummer nyttest berre internt i SSB, og vil aldri bli 
kjent utanfor SSB. Innan utgangen av 2008 vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet og 
bytte fødselsnummeret ditt med eit kodenummer. Vi vil hente inn opplysningar som nemnd over fram 
til 2012. Deretter vil vi slette kodenummer og anonymisere data. NIBR og andre forskarar vil berre få 
tilgang til anonymiserte data. 
 
Treng du meir informasjon, kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til 
gfb@ssb.no. Ein kan òg spørje SSB sitt personvernombod om personvern på tlf. 21 09 00 00 eller e-
post: personvernombud@ssb.no. 
 
På førehand takk! 
 
Med vennleg helsing  
 

  
Øystein Olsen  
adm. direktør       Anne Sundvoll    

seksjonssjef 
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Oslo, mars 2008 
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Seksjon for intervjuundersøkelser, tlf: 800 83 028 (gratis) 
 
 
Flyttemotivasjonsundersøkelsen 
 
Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Statistisk sentralbyrås 
flyttemotivasjonsundersøkelse. Fordi det er viktig for oss at alle som er trukket ut blir med, 
tillater vi oss å kontakte deg igjen. Vi håper at tidspunktet passer deg bedre nå og at du blir 
med når vår intervjuer om kort tid kontakter deg. 
 
Opplysningene vi samler inn skal brukes til forskning som belyser hvilke forhold som får oss 
til å flytte eller bli boende. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at alle 
som blir trukket ut blir med. Vi har ikke mulighet til å erstatte deg med en annen. 
 
Alle som deltar er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner og fem 
gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 
 
Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres etter statistikkloven 
og personopplysningslovens regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av 
Datatilsynet. 
 
Personopplysninger som navn, adresser og fødselsnummer benyttes kun internt i SSB, og vil 
aldri bli kjent utenfor SSB. Innen utgangen av 2008 vil vi fjerne alle navn og adresser fra 
datamaterialet og erstatte fødselsnummeret med et kodenummer.  
 
Ønsker du mer informasjon kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-
post til gfb@ssb.no. Spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs 
personvernombud, telefon 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 

  

      

Anne Sundvoll         
seksjonssjef         Gunnar Fodnesbergen 
         prosjektleder 
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Oslo, mars 2008 
Saksbehandlar: Gunnar Fodnesbergene 
Seksjon for intervjuundersøkingar, tlf: 800 83 028 (gratis) 

Flyttemotivasjonsundersøkinga 
 
Du har tidlegare blitt kontakta i samband med Statistisk sentralbyrå si undersøking om 
flyttemotivasjon. Fordi det er viktig for oss at alle som er trekte ut blir med, tillét vi oss å 
kontakte deg igjen. Vi vonar at tidspunktet passar deg betre no og vi vonar at du blir med når 
vår intervjuar kontaktar deg om kort tid. 
 
Opplysningane vi samlar inn skal brukast til forsking som belyser kva for forhold som får oss 
til å flytte eller bli buande. For at resultata skal bli så gode som mogeleg, er det avgjerande at 
alle som blir trekte ut blir med. Vi kan ikkje erstatte deg med nokon annan. 
 
Alle som tek del i undersøkinga, er med i trekkinga av eitt gåvekort til ein verdi av kr 
10 000 og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000. 
 
Alle som arbeider i SSB har teieplikt. Undersøkinga blir gjennomført etter lovpålagde reglar, 
og SSB har utnemnd eit eige personvernombod godkjent av Datatilsynet. 
 
Personopplysningar som namn, adresser og fødselsnummer nyttest berre internt i SSB, og vil 
aldri bli kjent utanfor SSB. Innan utgangen av 2008 vil vi fjerne alle namn og adresser frå 
datamaterialet og bytte fødselsnummeret ditt med eit kodenummer.   
 
Treng du meir informasjon, kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein      
e-post til gfb@ssb.no. Ein kan òg spørje SSB sitt personvernombod om personvern på  
tlf. 21 09 00 00 eller e-post: personvernombud@ssb.no. 
 
Med venleg helsing 
 

 

Anne Sundvoll        
seksjonssjef         Gunnar Fodnesbergene 
          prosjektleiar  
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Oslo, februar 2008 
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

Flyttemotivasjonsundersøkelsen – del 2 
Takk for at du lot deg intervjue i forbindelse med undersøkelsen om flyttemotivasjon. 
 
Som avtalt sender vi deg nå andre del av undersøkelsen. Den består av et spørreskjema som vi ber deg 
besvare og returnere til oss i den vedlagte svarkonvolutten. 
 
Spørsmålene dreier seg om årsaken til at du har flyttet eller ikke flyttet, og ditt forhold til stedet der du 
bor nå og eventuelt stedet du bodde før du flyttet. 
 
• Noen spørsmål kan være vanskelig å svare på fordi de dreier seg om forhold du vanligvis ikke 

tenker så nøye på. Vi har sendt deg disse spørsmålene i posten i stedet for å stille dem i et 
telefonintervju, for at du skal få bedre tid til å tenke deg om.  

• I noen av disse spørsmålene kan det også være vanskelige å finne et svaralternativ som passer helt 
med det du mener. Da er det viktig at du likevel krysser av det alternativet som ligger nærmest det 
du egentlig ville ha svart.  

 
Vi setter stor pris på all velvillighet og interesse for denne viktige studien. Hver eneste person som 
deltar gir et bidrag til at undersøkelsen blir vellykket.  
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller noen av spørsmålene i skjemaet. Du 
finner kontaktinformasjon øverst på dette brevet. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

                                 
Anne Sundvoll  
seksjonssjef 
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Oslo, februar 2008 
Saksbehandlar: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

Flyttemotivasjonsundersøkinga – del 2 
Takk for at du blei med på intervju i samband med undersøkinga om flyttemotivasjon.  
 
Som avtalt sender vi deg nå den andre delen av undersøkinga. Den finst som eit spørjeskjema som vi 
ber deg fylje ut og returnere til oss i den vedlagte svarkonvolutten. 
 
Denne delen av undersøkinga dreier seg blant anna om årsaka til at du har flytta elller ikkje flytta, og 
ditt forhold til staden du bur no og eventuelt den du budde i før du flytta. 
 
• Nokre spørsmål kan være vanskelege å svare på fordi det dreier seg om forhold du vanlegvis ikkje 

tenkjer så nøye på. Vi har sendt deg desse spørsmåla i posten i staden for å stille dei i et 
telefonintervju, for at du skal få betre tid til å tenkje deg om.  

• I nokre av desse spørsmåla kan det også være vanskeleg å finne eit svaralternativ som passar heilt 
med det du meiner. Da er det viktig at du likevel kryssar av det alternativet som ligg nærast det du 
eigentleg ville ha svart.  

 
Vi setter stor pris på all velvilje og interesse for denne viktige studien. Kvar einaste person som deltek 
gir eit bidrag til at undersøkinga blir vellykka.  
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til undersøkinga eller nokre av spørsmåla i skjemaet. Du 
finn kontaktinformasjon øvst på dette brevet. 
 
 
 
Vennleg helsing 
 

                                 
Anne Sundvoll 
seksjonssjef 
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Oslo, mars 2008 
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 

Har du sendt inn spørreskjemaet? 
For en tid tilbake fikk du tilsendt et spørreskjema i forbindelse med Flyttemotivasjonsundersøkelsen. 
Skjemaet er en oppfølging av telefonintervjuet med samme tema som du allerede har gjennomført.  
 
Da vi ikke kan se å ha mottatt noe skjema fra deg, tillater vi oss å minne om undersøkelsen. Det er 
frivillig å delta, men resultatet av undersøkelsen avhenger av at så mange som mulig av de som 
ble trukket ut deltar både i telefonintervjuet og den postale undersøkelsen.  
 
Har du allerede sendt inn skjemaet, ber vi deg se bort fra denne henvendelsen og takker for et 
verdifullt bidrag til undersøkelsen.  
 
Dersom du ennå ikke har svart, vil vi være veldig takknemlige om du kunne fylle ut skjemaet og 
returnere det til oss i den frankerte svarkonvolutten så snart som mulig. 
 
Alle som deltar på undersøkelsen er med i trekkingen av et gavekort på kr 10 000,- og  
fem gavekort til en verdi av kr 1 000,-. 
 
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og Statistisk sentralbyrå (SSB) har utnevnt et 
eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva 
enkeltpersoner har svart på undersøkelsen. 
 
Har du spørsmål om selve undersøkelsen kan du gjerne ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller 
sende en e-post til gfb@ssb.no. Vi viser også til informasjon i tidligere brev. Generelle spørsmål 
vedrørende personvern i SSB kan rettes til SSBs personvernombud,  
telefonnummer 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no. 
 
Vi ser fram til å motta ditt skjema! 
 
 
Med vennlig hilsen, 

 
Gunnar Fodnesbergene 
Planlegger 
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Oslo, mars 2008 
Sakshandsamar: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf. 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkingar 
 

Har du sendt inn spørjeskjemaet? 
For ei tid sidan fekk du tilsendt eit spørjeskjema i samband med Flyttemotivundersøkinga. Skjemaet er 
ei oppfølging av telefonintervjuet om det same temaet som du allereie har gjennomført.  
 
Då vi ikkje kan sjå at vi har motteke skjema frå deg, tillet vi oss å minne om undersøkinga. Det er 
frivillig å delta, men resultatet av undersøkinga avhenger av at så mange som mogleg av dei som 
vart trekt ut deltek både i telefonintervjuet og den postale undersøkinga.  
 
Har du allereie sendt inn skjemaet, ber vi deg om å sjå vekk frå dette brevet og takker for eit verdifullt 
bidrag til undersøkinga. 
 
Dersom du ennå ikkje har svart, vil vi vere svært takksame om du kunne fylle ut skjemaet og returnere 
det til oss i den frankerte svarkonvolutten snarast. 
 
Alle som deltar på undersøkinga er med i trekkinga av eit gåvekort på kr 10 000,- og  
fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000,-. 
 
Undersøkinga vert gjennomført etter lovpålagde reglar, og SSB er underlagt kontroll både frå 
Datatilsynet og vårt eige personvernombod.  Det vil aldri verte kjent utanfor Statistisk sentralbyrå kva 
enkeltpersonar har svart på undersøkinga. Vi viser også til informasjon i tidlegare brev.  
 
Har du spørsmål om sjølve undersøkinga kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende 
ein e-post til gfb@ssb.no. Vi viser òg til informasjon i tidlegare brev. Generelle spørsmål om 
personvern i SSB kan rettast til SSB sitt personvernombod,  
telefonnummer 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no. 
 
Vi ser fram til å få skjemaet ditt! 
 
 
Med venleg helsing, 

 
Gunnar Fodnesbergene 
Planlegger 
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1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgiver 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører flyttemotivundersøkelsen på oppdrag fra Norsk institutt for by- og 
regionforskning (NIBR). Deres oppdragsgiver er Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).  

1.2 Bakgrunn og formål 
Befolkningen kan klassifiseres etter flyttestatus; bofaste, tilbakeflyttere, fraflyttede, 
nykommere, videreflyttere. Flyttemotivundersøkelser gir informasjon om hvorfor folk med 
forskjellig bakgrunn og status ønsker å flytte eller har flyttet. Det kan dreie seg om forhold 
knyttet til arbeid, økonomi og utdanning; sosiale og kulturelle faktorer; familie og bomiljø; 
fritidsaktiviteter og konsum, etc. Sett under ett kan det avtegne seg mønstre, der grupper av 
folk kjennetegnes av et fåtall motiver.  

Det er ikke uten videre gitt at høy mobilitet er et gode eller et onde, verken for den enkelte 
eller for samfunnet. Et samfunn med høy mobilitet vil ofte ha stor evne til å omstille seg, og 
en stor del av den økonomiske veksten i Norge i den første etterkrigstida var knyttet til 
flyttingene fra landsbygda. På den andre sida vil et samfunn med høy mobilitet bli mindre tett 
og føles mindre trygt. De sosiale kontrollene blir løsere, og kriminalitet og andre avvik kan få 
bedre grobunn. Lav mobilitet kan lett gi et samfunn uten dynamikk og forandring, men 
samtidig kan det bli preget av trygghet og oversiktlighet. For det enkelte individ er flytting 
ofte et naturlig ledd i et vanlig livsløp. Vi flytter som unge bort fra foreldrehjemmet, etter en 
tid aleine flytter vi kanskje sammen med en partner, skaffer eventuelt et nytt sted å bo om 
familien vokser, og finner kanskje ut at denne boligen er blitt for stor når man blir eldre og 
aleine. For mange er dessuten flytting et nødvendig ledd for å utvikle en karriere. Problemene 
kan oppstå om individuelle ønsker og strukturelle krav går mot hverandre. 

1.3 Hva handler undersøkelsen om? 
I årets flyttemotivundersøkelse ønsker NIBR å få muligheten til å undersøke en rekke 
problemstillinger knyttet til fase av livet og kjønn: 
 
Problemstillinger, regionalt vinklet 
 

• Hvilke motivfordelinger karakteriserer de bofaste i ulike typer av regioner 
– periferi mot andre steder 
– primærnæringenes betydning? Det øvrige?? 

• Hvilke motivfordelinger karakteriserer tilbakeflytterne i ulike typer av regioner 
– til forskjell fra bofaste?  

• Hvilke motiver kjennetegner 
– flyttere mot strømmen 
– videreflyttere fra storbyene, avhengig av hvor de da flytter 
– til, fra og innenfor små og mellomstore byregioner  
– de som velger storbyene vs. de som velger omlandet 

 
Problemstillinger, tematisk vinklet  
 

• Hvor mye betyr  
– rekruttering til utdanning?  
– rekruttering til arbeid?  
– familiedannelse og husholdsendring? 
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– forhold ved boligen? 
– forhold ved nærmiljøet – strøk, eiendomstilknytning 
– tilhørighet til sted, lokalt – regionalt – fylke/landsdel 
– sosialt nettverk – nærhet til slekt, venner 
– tilgjengelighet – varer/tjenester, kommunikasjoner, fritidsaktiviteter 
– helsesituasjon 

2. Gjennomføring av undersøkelsen 

2.1 Utvalg 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 10 000 personer i alderen 30–72 år per 31.12.07. Disse er 
delt inn i tre omtrent like store puljer, som blir lagt ut med ca. en ukes mellomrom.  

2.2 Intervjutid 
Intervjutiden er beregnet til ca 15 minutter i gjennomsnitt. Men det varierer selvfølgelig fra IO til IO. 
Generelt vil de som har flyttet i perioden 1.1.1999 – 1.1.2006 få en del flere spørsmål enn de som ikke 
har flyttet i denne perioden  

2.4 Incitamenter 
Alle IO som blir intervjuet er med på trekningen av ett gavekort til en verdi av 10 000,- kroner og fem 
gavekort til 1000,- kroner. 

2.5 Innsamlingsperiode 
Datainnsamlingen foregår fra 22. januar til og med 7. april.  Undersøkelsen blir fulgt opp med et 
postalt skjema til de som har deltatt. Den postale delen avsluttes i uke 18. 

2.6 IO-brev  
2.6.1 Utsending av IO-brev 
IO-brevene til gruppe 1 ble sendt ut fredag 19. januar. De påfølgende 3 gruppene vil etter planen bli 
sendt ut 26. januar, 1. februar og 8. februar. 

2.8 Registerkoblinger 
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed 
sparer vi både tid og penger. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet. I henhold til 
Personopplysningsloven (POL) er vi pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra register. Vi gjør dette i 
IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du må gjengi innholdet, er det viktig at også disse 
opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å foreta registerkoblinger. I denne 
undersøkelsen kobler vi på utdanningsfagfelt og –nivå, samt variabler fra SSB sitt flytteregister. Dette 
er blant annet innformasjon om tidspunkt for flyttemeldinger 1964-2005, både kommune- og 
landgrense., samt opplysninger fra Fob90 om utdanning, arbeid, inntekt, familie og 
innvandringskategori.  
 
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i 
overensstemmelse med POL. Ifølge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å lage 
statistikk, dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper og ikke enkeltpersoner.  

2.10 Frafall og avgang 
I frafalls- og avgangsregistreringen er det viktig at dere kjenner forskjellen på frafall og avgang. Hvis 
for eksempel institusjonsbeboere som er med i utvalget av ulike årsaker ikke deltar, må dere finne den 
passende frafallsårsaken. Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer: 
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Frafall (alternativ 3 i Innled):  Avgang (alternativ 4 i Innled): 
11 - IO har ikke tid nå  91 - IO død 
12 - IO ønsker ikke å delta  92 - Bosatt i utlandet minst 6 mnd. 
13 - IO deltar ikke av prinsipp 
14 - Andre nekter for IO 
     
21 - Kortvarig sykdom  Overføring (alternativ 2 i Innled): 
22 - Langvarig sykdom  80 - IO flyttet til annet område 
23 - Sykdom / dødsfall i IOs familie, 81 - Kjenner IO 
       annen uforutsett hendelse  82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, 
24 - Språkproblemer         sykdom e.l. 
     
31 - Midlertidig fravær pga.          
       skolegang/arbeid 
32 - Midlertidig fravær pga. ferie e.l. 
33 - Finner ikke adressen/boligen 
34 - Ikke telefon / for kostbart, for  
        langt å reise 
35 - IO ikke å treffe av andre årsaker 
41 - Andre frafallsgrunner 
 
For en del overføringer og frafall må dere besvare et ekstra spørsmål om hvordan du har forsøkt å 
spore opp IO. Hensikten med dette er at intervjuere som overtar IO skal få vite hva som er gjort, slik at 
arbeidet deres blir lettere. Det skal alltid gis informasjon i feltet "SpsOppflg.". Informasjonen skal 
være slik at den kan hjelpe de som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. Dersom IO er midlertidig 
fraværende, bør det gis opplysning om at IO kan kontaktes senere, og helst når, med tanke på ev. 
oppfølging etter intervjuperioden. 
 
IO som bor utenlands i forbindelse med arbeid eller skolegang ut over 6 måneder, og permanent 
utflyttede skal registreres som avgang med kode 92. Institusjonsbeboere hører med i utvalget. Er de 
for syke til å delta, registrerer dere frafall med kode 22.  

2.11 Innledningsteksten 
Det er ikke lagt inn noen ferdig formulert innledningstekst, da vi mener dere kan stå fritt i forhold til 
hvordan dere gjør avtaler med IO. Som vanlig gjelder det at dere henviser til IO-brevet.  
 
Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan du 
gjerne bruke dette avsnittet: 
 

«....Først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, 
kommer fram på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme 
spørsmålene stilt på samme måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi 
får. Denne undersøkelsen inneholder spørsmål om flere ulike tema. Det er vanskelig å lage 
spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, 
selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes passer så godt.» 

3. Enkeltspørsmål 
Vær restriktiv med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter", prøv alltid å få IO til å gi et annet svar. 
Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast  eller "F8" 
for "vet ikke" og  eller "F9" for "nekting".   
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3.1 Generelt om flytting  
Når vi snakker om bosted og flytting i denne undersøkelsen, er det flytting inn eller ut av en kommune 
vi snakker om. Dette vil som oftest være mellom to kommuner, men det kan også være flytting inn 
eller ut av landet. Det stilles spørsmål om flytting innenfor kommunen i Spm4a og Spm4b, men ellers 
er det inn/ut som gjelder. 

3.2 Bosted  
Spm1 Avhengig av om IO har flyttet i den aktuelle perioden eller ikke, kan det stilles flere 

spørsmål om bosted. I utgangspunktet spørres det om IO har bodd på samme sted 
siden 1.1.2006. Med samme sted menes samme kommune. Flytting innefor 
kommunen teller ikke. Hvis svaret er nei blir intervjuet avsluttet, ellers skal IO være 
med. 

 
Spm2b og 
Spm2c Hvis IO er under 38 år og oppgir å ikke ha flyttet i perioden 1.1.1999 til 1.1.2006, 

kommer det et spørsmål om hvorvidt han/hun bor et annet sted enn hun/han er 
registrert, og om det i så fall er fordi han/hun er under utdanning. Hvis svaret er ja vil 
vedkommende bli regnet som flytter, bosatt på stedet hun/han bor på grunn av 
utdanningen. 

 
Spm4a og 
Spm4b  Her stilles det spørsmål om flytting innenfor kommunen. Spørsmålet stilles til alle 

som ikke har flyttet ut/inn av kommunen etter 1.1.2006. 
 
Foerhhda  Som teksten sier er det husholdningen pr. 1.1.2006 vi er ute etter, men vi starter med å 

spørre i forhold til husholdningen pr. i dag. Dette er fordi det er disse opplysningene vi 
har. Utover dette er det en standard husholdninsgboks. 

 

3.3 Jobbsituasjon 
Alle spørsmålene Jobb1 til Spm17 gjelder for jobbsituasjonen pr. 1.1.2006 og stilles til alle som har 
svart ja på Spm1. Spørsmålene stilles også for eventuell ektefelle/samboer/partner pr. 1.1.2006. 
 
De som ikke har flyttet i perioden 1.1.1999 til 1.1.2006 hopper direkte til 3.8 

3.4 Hushold før og etter flytting 
Disse stilles kun til de som har flyttet inn til kommunen i perioden 1.1.1999 til 1.1.2006.  
 
Foerhhfoer Her spørres det om husholdningssammensetningen før flytting. I utgangspunktet 

kommer situasjonen pr. 1.1.2006, basert på spørsmålet i forbindelse med Foerhhda, 
opp. Det vil si at eventuelle personer som bor sammen med IO i dag, men ikke gjorde 
1.1.2006, ikke kommer opp.  

 
Foerhhetter Her spørres det om husholdningssammensetningen etter flytting. Her tas det 

utgangspunkt i opplysningene fra før flytting. 
 

3.5 Situasjonen før flytting 
Når vi her snakker om før flytting, snakker vi om situasjoen rett før IO flyttet inn til den kommunen 
han/hun bor i nå. Eventuell flytting innen en kommune regnes ikke med. Det samme gjelder evt. 
partner. 
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ForFlytt5 og 
ForFlytt15 Når vi her spør om hvor lang tid det for IO å komme på arbeid, mener vi til jobb, en 

dag. Hvis dette varierer etter dager og tidspunkter på dagen, kan vi be IO anslå et 
gjennomsnitt – men fortsatt til jobb, en dag. 

3.6 Situasjonen etter flytting 
Her snakker vi om situasjonen rett etter at IO flyttet inn til den kommunen han/hun bor i nå. Flytting 
innenfor kommunen teller ikke. 
 
EttFlytt5 og 
EttFlytt15 Når vi her spør om hvor lang tid det for IO å komme på arbeid, mener vi til jobb, en 

dag. Hvis dette varierer etter dager og tidspunkter på dagen, kan vi be IO anslå et 
gjennomsnitt – men fortsatt til jobb, en dag. 

3.7 Flytteårsak 
Her spør vi innledningsvis om 6 forskjellige årsaker til flytting, og IO kan velge alle 6 om han eller 
hun vil. Etterpå kommer det spørsmål om viktigste, nest viktigste … inntil 3 valg. Det er også mulig å 
velge flere like viktige (men uansett ikke mer enn 3). 
 
Det er også mulig å svare Nei på alle. Det vil i så fall komme opp en melding – ”Er det ingen av 
flytteårsakene som passer” - som kan stilles til IO. Hvis vedkommende insisterer på at ingen av 
valgene er av betydning kan spørsmålet undertrykkes, og spørsmålet FlyttAars7 vil komme opp. Her 
er det anledning til å legge inn en tekst som forklaring. Deretter er IO ferdig. 
 

3.7.1 Helse 
Helse1  Her stilles det spørsmål om hvorvidt helsesituasjonen hadde tilknytning til forhold ved 

… Arbeid/utdanning, bolig, sted og miljø, tilgjengelighet til tjenester, hjelp fra eller til 
familie, annet.  Her er det viktig å være bevisst at det er helse som er spørsmålet. I den 
grad arbeid har betydning i denne sammenheng, er det fordi det påvirket IOs 
helsesituasjon. 

 

3.7.2 Bolig 
Bolig10 og 
Bolig11   Denne biten, med de underliggende oppfølgerne, er det samme som Som4 og Som5 i 

Sted og miljø. Hvis IO har valgt både Bolig og Sted og miljø, er det disse 
boligspørsmålene som kommer opp.  

3.7.3 Familieforhold 
 

3.7.4 Arbeid 
Arb1b  ”Du har oppgitt at du hadde jobb både før og etter flytting. Jobbet du på samme sted 

etter at du flyttet”. I utgangspunktet vil dette være at man er i samme jobb, på samme 
sted, etter flytting. Men man kan også ha byttet til en annen jobb, som er på samme 
sted. Altså at det er stedet som sådan man tenker på. Hvis den nye jobben har 
betydning for flyttingen, bør det ikke regnes som ”samme sted”. 

 

3.7.5 Utdanning 
Utd2c  ”Flyttet du hjem for å søke jobb?”.  Dette er et spørsmål som kommer opp hvis IO har 

svart at han/hun var under utdanning før flyttingen (Utd1a). Her bør hjem egentlig 
ikke være med, og spørsmålet bør stilles som ”Flyttet du for å søke jobb?” 
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3.7.6 Sted og miljø 
Som4 og 
Som5  Kommer ikke opp hvis IO også har valgt Bolig som flytteårsak, siden man da allerede 

har svart på disse spørsmålene. 

3.8 Ikke-flytteårsak 
Disse spørsmålene går til de som ikke har flyttet til kommunen i løpet av perioden 1.1.1999 til 
1.1.2006. Og handler om hvorfor IO ikke har flyttet.  
 
IkkeFlytt1 ”Er noe av det følgende årsak til at du ikke har flyttet i denne perioden. Vi tenker da 

på ….” Her er det anledning til å velge inntil 3 svar, eventuelt kan det svares Annet. 
   
    De som svarer annet blir fulgt opp med et spørsmål ” kan du si noe om hva dette 

annet  var” og hopper deretter til IkkeFlytt9, som er siste spørsmålsrunde. De andre får 
oppfølgingsspørsmål ut fra hva de har svart, før de også kommer til IkkeFlytt9. 

 
   

 
 

Lykke til med intervjuingen! 
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Spørreskjema 

Bosted 
Dagens bostedkommune er et standardspørsmål som stilles innledningsvis, og som kan tas i bruk her 
^kommune = er dagens bostedskommune 
Spm1   Har du bodd i ^kommune siden 1.1. 2006? 
  Det vil si kommunen IO er registrert bosatt i. Dette er også den kommunen 

hvor han/hun leverer selvangivelsen.   
1. Ja  
2. Nei 

 
Hvis Spm1 <> Ja skal IO gå til avgang, ellers 
Spm2a  Har du skiftet bostedskommune i perioden 1.1. 1999 til 1.1.2006? 

Hvis du har flyttet ut av og tilbake til samme kommune i denne perioden, regnes det 
som flytting. Det samme gjelder hvis du har flyttet inn til kommunen fra utlandet. 
HVIS IO FAKTISK FLYTTET TIL KOMMUNEN FØR 1.1.1999, MEN BLE 
FORMELT BOSATT I PERIODEN 1.1.1999 – 1.1.2006, ER DET DEN FORMELLE 
FLYTTINGEN SOM GJELDER. 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Nei og alder < 38 
Spm2b  Bor du i en annen kommune enn den du er registrert i, og er det i så fall 

 fordi du er under utdanning? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spm2b = Ja regnes dette som skifte av bostedskommune, og Spm2c stilles 
Spm2c  Flyttet du til denne kommunen før 1.1.2006 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Ja på Spm2a eller Ja på Spm2c, settes Spm2 til Ja, ellers Nei 
Spm2  Har skiftet bostedskommune i perioden 1.1.1999 til 1.1.2006 

1. Ja 
2. Nei 

  
Hvis Spm2 = Ja og Spm2a = Ja stilles Spm3a og 3b 
Spm3a  I hvilken kommune bodde du før siste flytting? 
  SKRIV UTLANDET HVIS IO FLYTTET INN TIL NORGE 
  Kommune (bruk oppslagsfil) 
 
Spm3b  I hvilket år skiftet du bostedskommune 
  År 
 
Hvis Spm2 = Ja og Spm2c = Ja, stilles Spm3c og Spm3d 
Spm3c  Hvilken kommune flyttet du til? 
  Kommune (bruk oppslagsfil) 
 
Spm3d  I hvilket år skiftet du bostedskommune 
  År 
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Til alle 
Hvis spm2= Ja,  ^komFlytt = etter dette 
Hvis Spm2 = Nei, ^komFlytt = etter 1.1.1999 
Spm4a  Har du flyttet innenfor kommunen ^komFlytt 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spm4a = Ja 
Spm4b  Hvor mange ganger har du flyttet i denne perioden 
  Antall 
 
 
Huhs1  I følge folkeregisteret består din husholdnineg av …… 
  Er dette din familiesituasjon i dag? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Uansett Ja eller nei 
Spmhush2 Var dette din situasjon pr. 1.1.2006 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spmhush2 = Nei, gå til Hush2 
 
 
Hush1 og Spmhush2 til alle 
Hush1  ”Husholdningssammensetningen på intervjutidspunktet.” 
 
 
Spmhush2 I følge registeret er dagens situasjon  Les opp. 

Var husholdningen den samme pr. 1.1.2006  
  SE BORT FRA ALLE SOM IKKE HAR FELLES KOST MED IO 
  HVIS DAGENS SITUASJON ER FORSKJELLIG FRA REGISTER- 
  OPPLYSNINGENE ER DET LIKEVEL 1.1.2006 VI VIL HA 
  INFORMASJON OM   

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spmhush2 = Nei. Bruk registeropplysningene, ikke evt. tillegg gjort i Spmhus2 
Hush2  ”Husholdningssammensetningen pr. 1.1.2006”  

Jobbsituasjon 
^tidspunkt = I de kommende spørsmålene mener vi pr. 1.1.2006 når vi snakker om jobbsituasjonen 
 
Jobb1  Hva var din hovedaktivitet pr. 1.1.2006 

1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
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6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

 
Hvis Jobb1 <> Yrkesaktiv hopp til Jobb7 hvis IO er uten partner, eller til Jobb11 
Hvis Jobb1 = Yrkesaktiv gå til Jobb2 
Jobb2  ^tidspunkt  

Hadde du mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

1. Ja 
2. Nei 

 
Jobb3  ^tidspunkt  

Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 
1. Heltid 
2. Deltid 

 
Jobb4  ^tidspunkt  

Hvilket yrke var dette? 
  TEKST 
 
 
Jobb5  ^tidspunkt  

Hvor lang tid tok det for deg å komme på arbeid? 
HVIS IO IKKE BRUKER TID PÅ Å KOMME PÅ ARBEID, SETT 0 
FOR PENDLERE OG ANDRE SOM REISER SJELDENT, MEN LANGT, 
SKRIVES LENGDEN AV REISEN.HVIS IO BRUKER MER ENN 30 TIMER, 
SKRIV 30  

  Timer.minutter 
 
Hvis Jobb5  =  0 
Jobb5b  ^tidspunkt  

Skyldes dette nærhet til arbeidstedet eller jobbing hjemmefra? 
1. Ja, nærhet til arbeidstedet 
2. Ja, jobbing hjemmefra 
3. Ja, begge deler (arbeidsstedet er hjemme) 
4. Nei 

 
Hvis Jobb5 <> 0 
Jobb5c  ^tidspunkt  

Jobbet du hjemme minst en dag pr. uke? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Jobb5c = Ja 
Jobb5d  ^tidspunkt  

Hvor mange dager var dette? 
  Antall 
 
Alle som har jobb og var uten partner pr. 1.1.2006 får Spm6 
Spm6  ^tidspunkt  

Var arbeidet knyttet til en virksomhet som din familie eier. 
  VEDKOMMENDES FAMILIE 
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1. Ja 
2. Nei 

 
Alle uten partner får Spm7 
Spm7 ^tidspunkt  

Eide du eller noen i din familie en næringseiendom i kommunen du bor i? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis IO hadde ektefelle/samboer/partner pr. 1.1.2006, ellers hopp til Situasjon før flytting 
Jobb11  Hva var din partners hovedaktivitet pr. 1.1.2006 

1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

Hvis Jobb11 <> Yrkesaktiv og Jobb1 = Yrkesaktiv, til Jobb16 deretter Jobb17, ellers 
Hvis Jobb11 <> Yrkesaktiv, til Jobb17, ellers 
Jobb12  ^tidspunkt  

Hadde ^hanhun mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

1. Ja 
2. Nei 

 
Jobb13  ^tidspunkt  

Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 
1. Heltid 
2. Deltid 

 
Jobb14  ^tidspunkt  

Hvilket yrke var dette? 
  TEKST 
 
 
Jobb15  ^tidspunkt  

Hvor lang tid tok det for ^hamhenne å komme på arbeid? 
HVIS IO IKKE BRUKER TID PÅ Å KOMME PÅ ARBEID, SETT 0 

  Timer.minutter 
 
Hvis Jobb15  =  0 
Jobb15b ^tidspunkt  

Skyldes dette nærhet til arbeidstedet eller jobbing hjemmefra? 
1. Ja, nærhet til arbeidstedet 
2. Ja, jobbing hjemmefra 
3. Ja, begge deler (arbeidsstedet er hjemme) 
4. Nei 

 
Hvis Jobb15 <> 0 
Jobb15c ^tidspunkt  

Jobbet ^hanhun hjemme minst en dag pr. uke? 
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1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Jobb15c = Ja 
Jobb15d ^tidspunkt  

Hvor mange dager var dette? 
  Antall 
 
Alle som har jobb, uansett om det er partner, IO eller begge 
Spm16  ^tidspunkt  

Var arbeidet knyttet til en virksomhet som din eller din partners familie eide. 
  VEDKOMMENDES FAMILIE 

1. Ja 
2. Nei 

 
Går til alle som har partner 
Spm17 ^tidspunkt  

Eide du eller din partner, eller noen i din eller din partners familie, en næringseiendom 
i kommunen du bor i? 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
 
Hvis Spm2 <> Ja, hopp fram til IkkeFlytteÅrsak 

Hushold før og etter flytting 
 
Spmhush3 Nå skal vi snakke om situasjonen i forbindelse med flyttingen. Var husholdningen før 

flyttingen til ^kommune slik den var pr. 1.1.2006 
  SE BORT FRA ENDRING I ALDER 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spmhush3 = Ja, ferdig med bolken hushold før og etter flytting, ellers 
Huhs3  ”Husholdningen før flytting” 
 
 
Spmhus4 Endret husholdningen seg i forbindelse med flyttingen? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Spmhush4 = Nei, ferdig med bolken hushold før og etter flytting, ellers 
Hush4  ”Husholdningen etter flytting” 
 

Situasjon før flytting 
Hvis IO har flyttet flere ganger i perioden, er det siste flytting vi spør om 
 
ForFlytt1 Hva var din hovedaktivitet før flytting 
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1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

 
Hvis Forflytt1 <> Yrkesaktiv, hopp til ForFlytt11, ellers 
ForFlytt2 Hadde du mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

1. Ja 
2. Nei 

 
ForFlytt3 Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 

1. Heltid 
2. Deltid 

 
ForFlytt4 Hvilket yrke var dette? 

1. ….. 
2. …. 
3. etc. 

 
ForFlytt5 Hvor lang tid tok det for deg å komme på arbeid? 
  VI TENKER HER PÅ PR. DAG, EN VEI 
  SETT 0.0 HVIS IO JOBBET HJEMMEFRA 
  Timer.minutter 
 
 
Hvis IO hadde ektefelle/samboer/partner rett før flytting, ellers hopp til Situasjon etter flytting 
ForFlytt11 Hva var ^hanshennes hovedaktivitet før flytting 

1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

 
Hvis Forflytt1 <> Yrkesaktiv, hopp til EttFlytt1, ellers 
ForFlytt12 Hadde ^hanhun mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

3. Ja 
4. Nei 

 
ForFlytt13 Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 

3. Heltid 
4. Deltid 

 
ForFlytt14 Hvilket yrke var dette? 
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4. ….. 
5. …. 
6. etc. 

 
ForFlytt15 Hvor lang tid tok det for ^hamhenne å komme på arbeid? 
  VI TENKER HER PÅ PR. DAG, EN VEI 
  SETT 0.0 HVIS IO JOBBET HJEMMEFRA 
  Timer.minutter 
 

Situasjon etter flytting 
Hvis IO har flyttet flere ganger i perioden, er det etter siste flytting vi spør om 
 
EttFlytt1 Hva var din hovedaktivitet etter flyttinging 

1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

 
Hvis Forflytt1 <> Yrkesaktiv, hopp til Flytteårsak, ellers 
EttFlytt2 Hadde du mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

1. Ja 
2. Nei 

 
EttFlytt3 Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 

1. Heltid 
2. Deltid 

 
EttFlytt4 Hvilket yrke var dette? 

1. ….. 
2. …. 
3. etc. 

 
EttFlytt5 Hvor lang tid tok det å komme på jobb etter at du flyttet? 
  VI TENKER HER PÅ PR. DAG, EN VEI 
  SETT 0.0 HVIS IO JOBBET HJEMMEFRA 
  Timer.minutter 
 
 
Hvis IO hadde ektefelle/samboer/partner rett etter flytting, ellers hopp til Flytteårsak 
EttFlytt11 Hva var ^hanshennes hovedaktivitet etter flytting 

1. Yrkesaktiv 
2. Student eller skoleelev 
3. Alderspensjonist 
4. Førtidspensjonist 
5. Arbeidsufør 
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6. Hjemmeværende 
7. Arbeidsledig 
8. Vernepliktig 
9. Annet 

 
Hvis Forflytt1 <> Yrkesaktiv, hopp til Flytteårsak, ellers 
EttFlytt12 Hadde ^hanhun mer enn en jobb? 
  I SÅ FALL ER DET HOVEDJOBBEN SOM SKAL FØLGES OPP 

1. Ja 
2. Nei 

 
EttFlytt13 Var dette en heltids- eller deltidsjobb? 

1. Heltid 
2. Deltid 

 
EttFlytt14 Hvilket yrke var dette? 

1. ….. 
2. …. 
3. etc. 

 
EttFlytt15 Hvor lang tid tok det for ^hamhenne å komme på jobb etter at dere flyttet? 
  SETT 0.0 HVIS IO JOBBET HJEMMEFRA 
  VI TENKER HER PÅ PR. DAG, EN VEI 
  Timer.minutter 
 
 

Flytteårsak 
Spørsmålene gjelder uavhengig av om det er fra eller til man legger vekt på. 
 
FlyttAars1 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting 

Var helse en av årsakene til at du flyttet? 
1. Ja  
2. Nei 

 
FlyttAars2 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting  

Var forhold ved sted eller miljø en av årsakene til at du flyttet? 
  REGN BÅDE MED TILHØRIGHET TIL STEDET OG SOSIALE FORHOLD 

1. Ja 
2. Nei 

 
FlyttAars3 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting 

Var bolig en av årsakene til at du flyttet? 
1. Ja 
2. Nei 

 
FlyttAars4 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting  

Var forhold ved samliv eller nær familie en av årsakene til at du flyttet 
IO VURDERER HVA SOM ER NÆR FAMILIE? 
1. Ja 
2. Nei 
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FlyttAars5 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting  
Var utdanning en av årsakene til at du flyttet? 
VI SPØR HER OM IOS UTDANNING. HVIS DET ER PARTNERENS 
UTDANNING SOM VAR ÅRSAKEN, SVAR NEI, KLIKK PÅ BINDERSEN OG 
SKRIV "PARTNERS UTDANNING". HVIS DETTE VAR ENESTE ÅRSAK KAN 
"PARTNERS UTDANNING" OGSÅ SKRIVES I FELTET FLYTTAARS7 
1. Ja 
2. Nei 

 
FlyttAars6 Nå går vi over til å spørre om årsakene til flytting  

Var jobbsituasjon en av årsakene til at du flyttet? 
1. Ja  
2. Nei 

 
Hvis Nei på alle, prøv først en runde til, deretter: 
 
Hvis Nei på alle – Først FlyttAars7, så ferdig 
FlyttAars7 Hva var årsaken til at du flyttet? 
  Tekst 
 
Hvis bare en årsak 
ViktFlytt1 = oppgitt årsak 
 
Hvis mer enn 1 årsak 
ViktFlytt1 Hva var den viktigste årsaken til at du flyttet 

1. Helse 
2. Sted og miljø 
3. Bolig 
4. Familieforhold 
5. Utdanning 
6. Arbeid 
7. Flere like viktige 

 
Hvis flere like viktige 
Hvis det ikke nevnes minst 2, gå tilbake til ViktFlytt1 og sett inn den som er nevnt.  
ViktFlytt1_1 Hvilke årsaker var de viktigste? 
  SET OF [3] 

1. Helse 
2. Sted og miljø 
3. Bolig 
4. Familieforhold 
5. Utdanning 
6. Arbeid 

 
Hvis 2 årsaker, og ikke Flere like viktige i ViktFlytt1 
ViktFlytt2 = årsaken som ikke er nevnt i ViktFlytt1 
 
Hvis mer enn 2 årsaker og ikke ”Flere like viktige” i ViktFlytt1 
ViktFlytt2 Hva var den nest viktigste årsaken til at du flyttet 

1. Helse 
2. Sted og miljø 
3. Bolig 
4. Familieforhold 
5. Utdanning 
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6. Arbeid 
7. Flere like viktige 

 
 
Hvis flere like viktige – Sjekk at det velges minst 2 – hvis ikke gå tilbake til ViktFlytt2 
ViktFlytt2_1 Hvilke årsaker var de viktigste? 
  SET OF [2] 

Helse 
Sted og miljø 
Bolig 
Familieforhold 
Utdanning 
Arbeid 

 
Hvis 3 årsaker og bare to er nevnt så langt 
ViktFlytt3 = den tredje årsaken 
 
Hvis mer enn 3 årsaker, ikke ”flere like viktige” i ViktFlytt2  og ikke mer enn 2 årsaker i ViktFlytt1_1 
ViktFlytt3 Hva var den tredje viktigste årsaken til at du flyttet 

1. Helse 
2. Sted og miljø 
3. Bolig 
4. Familieforhold 
5. Utdanning 
6. Arbeid 

 
 
 
HELSE 
Helse1 Du har svart at flyttingen hadde med helse å gjøre. Hadde denne helsesituasjonen 

tilknytning til forhold ved arbeid/utdanning, bolig, sted og miljø, tilgjengelighet til 
tjenester, eller hjelp av eller til familie? 

 SET OF 
1. Arbeid/utdanning 
2. Bolig 
3. Sted og miljø 
4. Tjenester 
5. Hjelp av/til familie 
6. Annet 

 
Hvis årsak var Arbeid/Utdanning 
Helse2  Hva var flyttegrunnen som hadde med arbeid/utdanning å gjøre? Var det at du …  

1. måtte skifte jobb eller utdanning på grunn av helseproblemer, eller 
2. måtte gå ut av jobb eller utdanning på grunn av helseproblemer 
3. Annet 

 
Hvis årsak var Bolig 
Helse3  Hva var flyttegrunnen som hadde med bolig å gjøre, var det at du ….?  

1. måtte ha mer lettstelt bolig 
2. måtte ha alt på en flate 
3. måtte ha trappeløs ankomst/heis 
4. Annet 

 
Hvis årsak var sted og miljø 
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Helse4  Hva var flyttegrunnen som hadde med sted og miljø å gjøre?  
1. klima 
2. forurensning 
3. støy  
4. Annet 

 
 
Hvis årsak var tjenester 
Helse5  Hva var flyttegrunnen som hadde med tjenester å gjøre?  

1. Bedre kommunale tjenester 
2. Bedre valgmuligheter for helsetjenester  
3. Nærmere lege og helsetjenester 
4. Trengte tilrettelegging av det offentlige (fx skole)  
5. Annet 

 
 
 
Hvis årsak var familie 
Helse6  Hva var flyttegrunnen som hadde med familie å gjøre? 

1. Flyttet for å hjelpe foreldre/slekt 
2. for å pleie syke foreldre/slekt 
3. eller for å få hjelp av foreldre/slekt 
4. Annet 

 
 
BOLIG OG BOLIGOMRÅDE 
 
Bolig1 Du har svart at boligen var viktig for beslutningen om å flytte. Hva vil du si var det 

viktigste, var det …:  
1. forhold ved selve boligen, 
2. forhold ved boligområdet/ strøket du bodde i, eller var det 
3. forhold både ved boligen og boligområdet/strøket? 

 
Hvis 2 gå direkte til Spørsmål 10 
Hvis 3 gå direkte til Spørsmål 6 
 
Ellers: 
 
Bolig2 Flyttet du fra din tidligere bolig fordi du måtte  flytte, eller valgte du å flytte 

MED MÅTTE FLYTTE MENER VI AT DET VAR TVINGENDE NØDVENDIG 
1. Måtte flytte 
2. Valgte å flytte 

 
Hvis 1 gå til Bolig3, ellers gå til Bolig6 
 
Bolig3  Hva var grunnen til at du måtte flytte fra din tidligere bolig? 

1. Utløpt leiekontrakt  
2. Forutsetninger for særlige leieavtaler endret MISTET RETT TIL 

TJENESTEBOLIG, STUDENTBOLIG O.L. 
3. Avtalebrudd BLE KASTET UT 
4. Ble for dyrt KOSTNAD  
5. Boligen brant, ble kondemnert, eller omdisponert  
6. Ny eier. Leilighet/bolig solgt 
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Alle som fikk Bolig3 
Bolig4  Hva la du størst vekt på da du valgte ny bolig? 

1. Boligens størrelse 
2. Boligtype  
3. Ønsket å eie 
4. Ønsket å leie 
5. Økonomi, i form av pris eller husleie 
6. Andre egenskaper ved boligen 

 
Hvis Bolig4 = 6, alle andre med Bolig4 går til Bolig12 
Bolig5  Hvilke ”andre egenskaper” ved den nye boligen prioriterte du? 
  SET OF 

1. Romløsning/arealutnyttelse 
2. Boligen er lettstelt 
3. Standard 
4. Balkong, hage, uteplass 
5. Heis, inngang på bakkeplan 
6. Lys/utsikt 

 
Alle med Bolig5 går til Bolig12 
Hvis Bolig1 = 3 eller Bolig2 = 2 
Bolig6 Hva var de viktigste grunnene til at du valgte å flytte fra din tidligere bolig?  

SET OF [3] 
1. Boligen var for liten 
2. Boligen var for stor 
3. Feil boligtype (boligtyper = enebolig, rekkehus, blokk mv. ) 
4. Ønsket å eie  
5. Dårlig forhold til huseier/nærmeste nabo(er) 
6. Andre egenskaper ved boligen – til spørsmål 7 

 
 
Hvis 6 i Bolig6 
Bolig7  Hvilke ”andre egenskaper” ved boligen var viktigste grunn til at du valgte å flytte fra 

din tidligere bolig? 
 SET OF 

1. Dårlig romløsning/arealutnyttelse 
2. Boligen var tungvint 
3. Nedslitt/stort oppussingsbehov 
4. Lite eller manglende uteplass/hage 
5. Ingen heis/inngang på bakkeplan 
6. Lite lys/utsikt 

 
Alle som har fått Bolig6 
Bolig8  Hva la du størst vekt på da du valgte ny bolig? 

1. Boligens størrelse 
2. Boligtype  
3. Ønsket å eie 
4. Ønsket å leie 
5. Økonomi, i form av pris eller husleie 
6. Andre egenskaper ved boligen 

 
Hvis 6 i Bolig8 
Bolig9  Hvilke ”andre egenskaper” var avgjørende for at du valgte den nye boligen? 

1. Romløsning/Arealutnyttelse 
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2. Boligen var lettstelt 
3. God fysisk standard 
4. Balkong, hage, uteplass 
5. Heis, inngang på bakkeplan 
6. Lys/utsikt 

 
 
Hvis Bolig1 = 2 eller 3 (Dette gjelder kun de som ikke har fått Bolig2) 
Bolig10 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet?  

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Bolig10 = ja stilles spørsmålene Bolig10_1 til Bolig10_5, ellers gå videre til Bolig11 
Bolig10_1 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? Var 

dette fordi du ikke fornøyd med bebyggelsen eller strøket 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig10_2 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? Var 

det på grunn av manglende muligheter for lek og utfoldelse 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig10_3 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? Var 

det på grunn av dårlig utsikt, lite sol eller lignende 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig10_4 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? Var 

det på grunn av støy, forurensing eller andre fysiske ulemper 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig10_5 Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? Var 

det på grunn av klimaet 
1. Ja 
2. Nei 

 
Alle som har fått Bolig10 skal også ha Bolig11 
Bolig11 Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet?  

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Bolig11 = ja stilles spørsmålene Bolig11_1 til Bolig11_4, ellers gå videre til Bolig12 
Bolig11_1 Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet?  Var det på grunn av 

for mye innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer og andre 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig11_2 Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Var det på grunn av 

mangel på kontakt med folk i nabolaget, i strøket eller på stedet 
1. Ja 
2. Nei 
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Bolig11_3 Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Hadde 
  problemer med å bli akseptert som den jeg er. 

1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig11_4 Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet?  Var det på grunn av 

utrygghet i nærmiljøet TRAFIKKFARLIG, KRIMINALITET, LITE 
BARNEVENNLIG ETC 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig12 skal gå til alle 
 
Bolig12 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Bolig12 = Ja, Bolig12_1 til Bolig12_5, ellers Bolig13 
Bolig12_1 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? Var dette på grunn av bebyggelsen eller type strøk? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig12_2 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? Var dette på grunn av gode muligheter for lek og utfoldelse? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig12_3 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? Var dette på grunn av bra med sol, god utsikt eller lignende? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig12_4 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? Var dette på grunn av lite støy, ingen forurensing eller andre fysiske 
ulemper? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig12_5 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? Var dette på grunn av bra klima? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig13 går til alle 
Bolig13 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Bolig13 = Ja, stilles Bolig13_1 til Bolig13_4, ellers ferdig med denne bolken 
Bolig13_1 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 
  Var det for å slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer eller andre 

1. Ja 
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2. Nei 
 
Bolig13_2 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

  Var det for å få bedre kontakt med folk i nabolaget, eller lettere å finne venner 
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig13_3 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

 Fordi det er lettere å bli akseptert som den jeg er     
1. Ja 
2. Nei 

 
Bolig13_4 Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

På grunn av økt trygghet  IKKE TRAFIKKFARLIG, LITE KRIMINALITET, MER 
BARNEVENNLIG EL.  
1. Ja 
2. Nei 

 
 
 
 
 
FAMILIEFORHOLD ELLER EGEN HUSHOLDNING/SAMLIV 
 
Fam1 Du har svart at familieforhold, husholdning eller samliv hadde noe å gjøre med 

flyttebeslutningen din. Var dette knyttet til situasjonen 
1. Før flyttingen 
2. Etter flyttingen, eller 
3. begge deler?  

 
 
Hvis Fam1 = 1 eller 3 
Fam2 Hva var flyttegrunnen som hadde med familieforhold eller samliv på forrige bosted å 

gjøre?  
1. Ble skilt/flyttet fra samboer 
2. Dødsfall 
3. Familieforøkelse, fikk flere barn 
4. Barna flyttet ut 
5. Flyttet fra foreldre/barndomshjemmet   
6. Annet 

 
Hvis Fam2 = 6 
Fam2b  Var det fordi du ikke hadde familietilknytning på stedet lengre 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Fam1 = 2 eller 3 
Hvis partner etter flytting, ^partSit = ”og/eller min ektefelles/samboers”  
Fam3 Hva var flyttegrunnen som hadde med familieforhold eller samliv på nytt bosted å 

gjøre?  
1. Dannet familie 
2. Planla familieforøkelse 
3. Ønsket å bo nærmere barn 
4. Ønsket å bo nærmere foreldre 
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5. Ønsket å bo nærmere annen familie 
 
Hvis Fam3 = 3 
Fam3_1 Hva var grunnen til at du/dere flyttet nærmere barn?  

1. Flyttet nærmere mindreårige barn for å ha mer/lettere samvær 
2. Flyttet for å få mer kontakt med barnebarn 
3. Flyttet for å kunne gi praktisk hjelp  
4. Andre grunner 

 
Hvis Fam3 = 4 eller 5 
1 settes til tom hvis IO og evt. partner ikke hadde barn 
Fam3_2 Hva var grunnen til at du/dere flyttet nærmere foreldre/annen familie?  

1. Ønsket at barna skulle få mer kontakt med besteforeldrene 
2. Jeg/vi trengte praktisk hjelp 
3. For å kunne gi praktisk hjelp 
4. Andre grunner. 

 
 
 
 
ARBEID 
 
Arb1  Var årsaken som hadde med arbeid å gjøre knyttet til situasjonen … 

1. før flytting 
2. etter flytting 
3. begge deler 

 
Hvis ForFlytt1 = 1 og EttFlytt1 = 1  
Arb1b Du har oppgitt at du hadde jobb både før og etter flytting. Jobbet du samme sted etter 

at du flyttet? 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Arb1 = 1 eller 3 
^partner = ’og/eller partneren’ og  ^part = ’dere’ hvis IO hadde partner før eller etter flytting. Hvis 
ikke er ^partner = ’’ og ^part = ’du’ 
Arb2 Du har sagt at noe ved arbeidssituasjonen i kommunen du flyttet fra, var motiverende 

for flyttingen. Var dette et valg som du ^partner bestemte selv, eller skjedde det pga. 
forhold ^part ikke hadde kontroll over? 
1. Eget valg 
2. Ikke kontroll 

 
Hvis Arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 1 og Forflytt1 <> 1 og EttFlytt1 = 1, nr 3 går kun til IO som hadde 
partner før og/eller etter flytting 
Arb2a  Var dette fordi ^part 
  SET OF 

1. Ønsket jobb, men fant ingen på stedet HERUNDER VAR ARBEIDSLØS 
2. Ønsket jobb, fant ikke relevant jobb for utdanningen min på stedet 
3. Ønsket to relevante jobber, fant dem ikke på stedet PARTNER 
4. ANNET 
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Hvis Arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 1 og ForFlytt = 1 og EttFlytt <> 1 
Arb2b  Var det fordi du … 

SET OF 
Sluttet å jobbe etter eget ønske 
Ble pensjonert/uføretrygdet 
ANNET 

 
 
Hvis Arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 1 og Arb1b = 2  
Arb2c  Var det fordi du var … 
  SET OF 

1. Misfornøyd med lønn og lønnsmuligheter på stedet 
2. Misfornøyd med fagmiljø/arbeidsmiljø 
3. Misfornøyd med karrieremulighetene på stedet, eller 
4. Ønsket å gjøre noe annet, lyst på nye utfordringer 
5. ANNET 

 
 
Hvis Arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 1 og Arb1b= 1 
Arb2d  Var dette fordi du … 
  SET OF 

1. Fikk bedre muligheter for pendling 
2. Fikk bedre muligheter for hjemmekontor, eller 
3. Utfører du jobben uavhengig av bosted 
4. ANNET 

 
 
Hvis arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 2 Forflytt1 <> 1 og EttFlytt1 = 1 
Arb3a  Var det fordi du … 

1. Var blitt uforskyldt arbeidsløs eller uten jobb på stedet, måtte flytte 
2. Hadde ikke jobb på stedet, men fikk et ”uventet” tilbud HEADHUNTET 
3. ANNET 

 
Hvis arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 2 ForFlytt = 1 og EttFlytt <> 1 
Arb3b  Var det fordi … 

1. Arbeidsstedet ble nedlagt 
2. Du ble arbeidsløs av andre grunner PERMITTERT, OPPSAGT 
3. Eller måtte slutte å jobbe av helsemessige årsaker 
4. ANNET 

 
Hvis arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 2 Arb1b = 2  
Arb3c  Var det fordi … 

1. Arbeidsstedet ble flyttet 
2. Måtte skifte jobb av helsemessige årsaker 
3. ANNET 

 
 
Hvis arb1 = 1 eller 3 og Arb2 = 2 Arb1b = 1  
Arb3d  Var det fordi du … 

SET OF 
1. Fikk bedre muligheter for pendling 
2. Fikk bedre muligheter for hjemmekontor 
3. Kan utføre jobben uavhengig av bosted 
4. Måtte følge med på lasset da jobben flyttet 
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5. ANNET 
 
Hvis arb1 = 2 
^også = ’også’ hvis arb1 = 3, og er ’’ ellers 
Arb4 Du har ^også sagt at noe ved arbeidssituasjonen som du flyttet til, var motiverende for 

flyttingen. Var dette er valg du ^partner foretok selv, eller skjedde det på grunn av 
forhold ^part ikke hadde kontroll over? 
1. Eget valg 
2. Ikke kontroll 

 
 
Hvis arb1 = 2 og Arb4 = 1 og Forflytt1 <> 1 og EttFlytt1 = 1 
2 går kun til IO som hdde partner før og/eller etter flytting 
Arb4a  Var dette fordi du … 
  SET OF 

1. Fikk relevant jobb på det nye stedet 
2. Fikk to relevante jobber på det nye stedet PARTNER 
3. Gikk inn i virksomhet knyttet til familie eller slekt 
4. Startet egen virksomhet 
5. ANNET 

 
 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 1 og ForFlytt = 1 og EttFlytt <> 1 
Arb4b  Var det … 
  SET OF 

1. Valgte å ikke jobbe fordi jeg ville flytte nettopp hit 
2. Valgte å ikke jobbe fordi partneren fikk jobb her 
3. ANNET 

 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 1 og Arb1b = 2 
Arb4c  Var det fordi du …. 
  SET OF 

1. Fikk bedre lønn her 
2. Fikk bedre fagmiljø/arbeidsmiljø her 
3. Ville gjøre noe annet enn før, fikk nye utfordringer 
4. Fikk to relevante jobber på det nye stedet PARTNER 
5. Gikk inn i virksomhet knyttet til familie eller slekt 
6. Startet egen virksomhet 
7. ANNET 

 
 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 1 og Arb1b = 1 
Arb4d  Var det fordi du … 
  SET OF 

1. Fikk bedre muligheter for pendling i jobben 
2. Fikk bedre mulighet for hjemmekontor   
3. Utfører jobben uavhengig av bosted 
4. Fulgte med på lasset da jobben flyttet 
5. ANNET 

 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 2 og Forflytt1 <> 1 og EttFlytt1 = 1 
Arb5a  Var det fordi det oppsto en uventet jobbmulighet  

1. Ja 
2. Nei 
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Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 2 og ForFlytt = 1 og EttFlytt <> 1 
Arb5b  Var det fordi du sto fritt til å flytte BO HVOR JEG VILLE når du skulle ut av jobb 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 2 og Arb1b = 2 
Arb5c  Var det fordi det oppsto en uventet mulighet for ny og bedre jobb  

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis arb1 = 2 eller 3 og Arb4 = 2 og Arb1b = 1 
Arb5d  Var det fordi du … 
  SET OF 

1. Fulgte med på lasset da jobben flyttet 
2. Fikk bedre muligheter for pendling i jobben 
3. Fikk bedre mulighet for hjemmekontor   
4. Utfører jobben uavhengig av bosted  
5. ANNET 

 
 
UTDANNING 
 
Utd1 Du har altså sagt at utdanningen var motiverende for flyttingen. Var dette knyttet til 

situasjonen 
1. før flytting 
2. etter flytting 
3. begge deler 

 
Utd1a Var du under utdanning … 

1. før flyttingen 
2. etter flyttingen, eller 
3. begge deler 

 
Hvis Utd1 = 1 eller 3 og Utd1a = 2 
2 stilles bare hvis IO hadde partner før og/eller etter flytting 
Utd2a Var årsaken …. 
 SET OF 

1. Ingen relevante utdanningsmuligheter på stedet for meg 
2. Ingen relevante utdanningsmuligheter på stedet for partneren 
3. ANNET 

 
Hvis Utd1 = 1 eller 3 og Utd1a = 3 
Utd2b Var årsaken at du … 
 SET OF 

1. Ønsket å komme nærmere (BLI EN DEL AV) studiemiljøet 
2. Ønsket kortere reiseavstand til utdanningsstedet 
3. ANNET 

 
 
Hvis Utd1 = 1 eller 3 og Utd1a = 1 
Utd2c  Flyttet du for å søke jobb? 

1. Ja 
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2. Nei 
 
 
Hvis Utd1 = 2 eller 3 og Utd1a = 2 
2 stilles bare hvis IO hadde partner før og/eller etter flytting 
Utd3a Var dette fordi du …. 
 SET OF 

1. Ønsket en spesiell fagretning 
2. Valgte et sted hvor både jeg og partneren kunne studere 
3. Valgte et sted med godt faglig renome 
4. Valgte studiested på grunn av at miljøet er stort og variert 
5. Valgte studiested på grunn av at miljøet er lite og intimt 
6. ANNET 

 
 
Hvis Utd1 = 2 eller 3 og Utd1a = 3 
3 stilles bare hvis IO hadde partner før og/eller etter flytting 
Utd3b  Var dette fordi du … 
  SET OF 

1. Skulle ta et nytt fag eller skifte studieretning  
2. Ønsket et annet spesifikt miljø 
3. Valgte et sted hvor både jeg og partneren kunne studere 
4. Valgte et sted med godt faglig renome 
5. ANNET 

 
Hvis Utd1 = 2 eller 3 og Utd1a = 1 
Utd3c  Flyttet du hjem for å søke jobb? 

1. Ja 
2. Nei 

 
 
STED OG MILJØ 
 
 
Som1 Du har sagt at årsaken til flyttingen har noe å gjøre med sted og miljø. Var dette 

knyttet til noe ved situasjonen 
1. før flytting 
2. etter flytting 
3. begge deler 

 
Hvis som1 = 1 eller 3.  
Hvis Som1 = 3, ^info = Nå følger noen spørsmål om situasjonen før flytting (deretter linjeskift) 
Hvis Som1= 1, ^info = ’’ 
Som2  ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? 
 HER TENKER VI OGSÅ PÅ FRITIDSTILBUD AV ULIKE TYPER. 

Ja 
Nei 

 
Hvis som2 = Ja 
Som2a ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Lite variert eller dårlig dekning av butikker og forretninger  
1. Ja 
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2. Nei 
 
 

Hvis som2 = Ja 
Som2b ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Dårlig eller liten tilgang til offentlige tjenester (LEGE, BARNEHAVE, SKOLE ETC) 
1. Ja 
2. Nei 

  
 

Hvis som2 = Ja 
Som2c ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Lite variert eller dårlig dekning av kulturtilbud - som kino, teater, kafeer osv 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis som2 = Ja 
Som2d ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Lite variert eller dårlig tilgang til natur og muligheter for friluftsliv 
1. Ja 
2. Nei 

 
 

Hvis som2 = Ja 
Som2e ^info Flyttet du på grunn av mangel på eller dårlig tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Dårlig mulighet til å dyrke spesielle hobbyer eller fritidsinteresser 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis som1 = 1 eller 3 
Som3  ^info Flyttet du på grunn av lange avstander og dårlige kommunikasjoner?  

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis som3 = Ja 
Som3a ^info Flyttet du på grunn av lange avstander og dårlige kommunikasjoner? Var det 

på grunn av … 
For lang arbeidsreise 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis som3 = Ja 
Som3b ^info Flyttet du på grunn av lange avstander og dårlige kommunikasjoner? Var det 

på grunn av … 
For lang avstand til familie/venner 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis som3 = Ja 
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Som3c ^info Flyttet du på grunn av lange avstander og dårlige kommunikasjoner? Var det 
på grunn av … 
For dårlig kollektivtransport / for få avganger   
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis som3 = Ja 
Som3d ^info Flyttet du på grunn av lange avstander og dårlige kommunikasjoner? Var det 

på grunn av … 
For lang avstand til sentret eller andre større steder 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis bolig ikke er nevnt som årsak 
Som4  ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som4 = Ja  
Som4a ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

Var det på grunn av … 
bebyggelsen eller type strøk 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som4 = Ja 
Som4b ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

Var det … 
  På grunn av manglende muligheter for lek og utfoldelse 

1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som4 = Ja 
Som4c ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

Var det … 
På grunn av dårlig utsikt, lite sol eller lignende 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som4 = Ja 
Som4d ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

Var det … 
På grunn av støy, forurensing eller andre fysiske ulemper 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som4 = Ja 
Som4e ^info Flyttet du på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet? 

Var det … 
På grunn av klimaet 
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1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som1 = 1 eller 3 og bolig ikke er nevnt som årsak 
Som5  ^info Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet?  

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som5 = Ja  
Som5a ^info Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Var det på 

grunn av …  
For mye innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer og andre 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som5 = Ja 
Som5b  ^info Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Var det på 

grunn av …  
Mangel på kontakt med folk i nabolaget, i strøket eller på stedet 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som5 = Ja 
Som5c  ^info Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Var det på 

grunn av …  
Problemer med å bli akseptert som den jeg er   
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som5 = Ja 
Som5d ^info Flyttet du på grunn av forhold ved det sosiale miljøet på stedet? Var det på 

grunn av …  
Utrygghet i nærmiljøet (trafikkfarlig, kriminalitet, lite barnevennlig etc) 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som1 = 1 eller 3 
Som6  ^info Flyttet du fordi du ikke følte deg tilstrekkelig hjemme på stedet? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som6 = Ja 
Som6a  ^info Flyttet du fordi du ikke følte deg tilstrekkelig hjemme på stedet? 

Hadde det noe med strøket eller de nærmeste omgivelsene å gjøre?  
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som6 = Ja 
Som6b  ^info Flyttet du fordi du ikke følte deg tilstrekkelig hjemme på stedet? 

Hadde det noe med kommunen eller regionen å gjøre?  
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som6 = Ja 



39 

Som6c  ^info Flyttet du fordi du ikke følte deg tilstrekkelig hjemme på stedet?  
Var det fordi du hadde tilhørighet til annet fylke eller landsdel  
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som1 = 2 eller 3 
Hvis Som1 = 3, ^info = Du har sagt at årsaken hadde noe å gjøre med forholdet både før og etter 
flytting. Nå følger noen spørsmål om situasjonen etter flytting (deretter linjeskift) 
Hvis Som1= 2, ^info = ’’ 
 
Som7 ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
 HER TENKER VI OGSÅ PÅ FRITIDSTILBUD AV ULIKE TYPER. 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som7 = Ja 
Som7a ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Variert og godt tilbud av butikker og forretninger  
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som7 = Ja 
Som7b ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse) 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som7 = Ja 
Som7c ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Bra kulturtilbud – som kino, teatre, kafeer osv. 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som7 = Ja 
Som7d ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av ativiteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv   
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som7 = Ja 
Som7e ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av bedre tilgang til varer og 

tjenester, ulike typer av aktiviteter eller andre tilbud? Var det på grunn av … 
Gode muligheter for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som1 = 2 eller 3 
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Som8 ^info Valgte du kommunen eller stedet fordi du fikk kortere reiseavstand eller bedre 
kommunikasjonsmuligheter? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som8 = Ja 
Som8a ^info Valgte du kommunen eller stedet fordi du fikk kortere reiseavstand eller bedre 

kommunikasjonsmuligheter? Var det på grunn av … 
Kortere reise til arbeid 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som8 = Ja 
Som8b ^info Valgte du kommunen eller stedet fordi du fikk kortere reiseavstand eller bedre 

kommunikasjonsmuligheter? Var det på grunn av … 
Kortere avstand til familie og venner 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som8 = Ja 
Som8c ^info Valgte du kommunen eller stedet fordi du fikk kortere reiseavstand eller bedre 

kommunikasjonsmuligheter? Var det på grunn av … 
Godt kollektivtilbud 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som8 = Ja 
Som8d ^info Valgte du kommunen eller stedet fordi du fikk kortere reiseavstand eller bedre 

kommunikasjonsmuligheter? Var det … 
For å komme nærmere et senter eller andre større steder 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som1 = 2 eller 3 og Bolig ikke er nevnt som årsak 
Som9 ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som9 = Ja 
Som9a ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? På grunn av … 
Bebyggelsen eller type strøk 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som9 = Ja 
Som9b ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? På grunn av …  
Gode muligheter for lek og utfoldelse 
1. Ja 
2. Nei 
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Hvis Som9 = Ja 
Som9c ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? På grunn av … 
Bra med sol, god utsikt eller lignende 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som9 = Ja 
Som9d ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? På grunn av … 
Lite støy, forurensing eller andre fysiske ulemper 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som9 = Ja 
Som9e ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, 

nærmiljøet eller bostedet? På grunn av … 
Klima 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
Hvis Som1 = 2 eller 3 og Bolig ikke er nevnt som årsak 
Som10  ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som10 = Ja 
Som10a ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

Var det for å … 
Slippe innblanding og sosial kontroll fra naboer eller andre 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som10 = Ja 
Som10b ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

Var det for å … 
Få bedre kontakt med folk i nabolaget, lettere å finne venner 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som10 = Ja 
Som10c ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

For …  
Lettere å bli akseptert som den jeg er     
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som10 = Ja 
Som10d ^info Valgte du kommunen eller stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

For … 
Økt trygghet (ikke trafikkfarlig, lite kriminalitet, mer barnevennlig el.)  
1. Ja 
2. Nei 
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Hvis Som1 = 2 eller 3 
Som11 ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller landsdelen       
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som11 = Ja 
Som11a ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller  landsdelen, var det fordi …   
Boligen eller eiendommen hadde tilhørt familien eller slekten 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som11 = Ja 
Som11b ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller landsdelen, var det fordi …   
Aktiviteter og erfaringer fra tidligere hadde skapt en spesiell tilknytning til   

   stedet eller regionen 
FOR EKSEMPEL GODE OPPLEVELSER AV EN ELLER ANNEN TYPE I 
FORHOLD TIL STEDET. 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som11 = Ja 
Som11c ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller landsdelen, var det fordi du …   
Liker denne type byer eller steder (urbant, tettstedspreg etc) 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som11 = Ja 
Som11d ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller landsdelen, var det fordi du …   
  Liker den naturtypen som omgir bostedet (fjell, skog, sjø, kyst) 

1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis Som11 = Ja 
Som11e ^info Valgte du å flytte på grunn av følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen 

eller landsdelen, var det fordi du …   
Har sterk identitet knyttet til fylket eller landsdelen 
1. Ja 
2. Nei 

 

Ikke-flytteårsak 
IkkFlytt1 Er noe av det følgende årsak til at du ikke har flyttet i denne perioden. Vi tenker da på 

… 
 SET OF [3] 

1. Helse 
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2. Sted og miljø 
3. Bolig 
4. Familieforhold 
5. Utdanning 
6. Arbeid 
7. Annet 

 
IkkeFlytt1 = 7 er ikke et alternativ hvis noen av de andre valgene er nevnt 
Hvis IkkeFlytt1 = 7, svar på IkkeFlytt1_7 og hopper til ikkeFlytt9 
IkkeFlytt1_7 Kan du si noe om hva dette annet var? 
  TEKST 
 
Hvis IkkeFlytt1 = 4, gå til IkkeFlytt2, ellers IkkeFlytt5 
^partSit er tilsvarende fam3 
IkkeFlytt2 Når det gjelder familieforhold. Hva er den viktigste årsaken? Er det fordi du …  

1. Ønsker å bo nær barna 
2. Ønsker å bo nær mine ^partSit foreldre 
3. Ønsker å bo nær annen familie 
4. Annet 

 
Hvis IkkeFlytt2 = 1 
IkkeFlytt3 Hva er grunnen til at du/dere ønsker å bo nær barna?  

1. Ønsker mer/lettere samvær med mindreårige barn 
2. Ønsker nær kontakt med barnebarn 
3. Ønsker å kunne gi praktisk hjelp  
4. Andre grunner 

 
Hvis IkkeFlytt2 = 2 eller 3 
1 settes til tom hvis IO eller evt. partner ikke har barn 
IkkeFlytt4 Hva er grunnen til at du/dere ønsker å bo nær foreldre eller annen familie?  

1. Ønsker at barna skulle ha mye kontakt med besteforeldrene 
2. Jeg/vi trenger praktisk hjelp 
3. For å kunne gi praktisk hjelp 
4. Andre grunner 

 
Resten av spørsmålene stilles til alle (som ikke har flyttet), bortsett fra de som har svart IkkeFlytt1 = 
7, som skal gå direkte til IkkeFlytt9 
IkkeFlytt5 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis IkkeFlytt5 = Nei, hopp til IkkeFlytt6. Ellers … 
IkkeFlytt5_1 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
Er det på grunn av … variert og godt tilbud av butikker og forretninger  
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt5_2 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
Er det på grunn av … god tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse) 
1. Ja 
2. Nei 
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IkkeFlytt5_3 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
Er det på grunn av … bra kulturtilbud – som kino, teatre, kafeer osv. 
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt5_4 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
Er det på grunn av … bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv   
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt5_5 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av god tilgang til varer og tjenester, ulike 

typer av aktiviteter eller andre tilbud? 
Er det på grunn av … gode muligheter for å dyrke spesielle hobbyer eller 
fritidsinteresser 
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt6 Bor du i kommunen eller på stedet fordi du har korte reiseavstander eller gode 

kommunikasjonsmuligheter? 
1. Ja 
2. Nei 

 
Hvis IkkeFlytt6 = Nei, gå til IkkeFlytt7, ellers 
IkkeFlytt6_1 Bor du i kommunen eller på stedet fordi du har korte reiseavstander eller gode 

kommunikasjonsmuligheter? 
 Er det på grunn av ….  kort reise til arbeid? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt6_2 Bor du i kommunen eller på stedet fordi du har korte reiseavstander eller gode 

kommunikasjonsmuligheter? 
 Er det på grunn av ….  kort avstand til familie og venner? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt6_3 Bor du i kommunen eller på stedet fordi du har korte reiseavstander eller gode 

kommunikasjonsmuligheter? 
 Er det på grunn av ….  godt kollektivtilbud? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt6_4 Bor du i kommunen eller på stedet fordi du har korte reiseavstander eller gode 

kommunikasjonsmuligheter? 
 Er det … for å være nær et senter eller et annet stort sted 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt7 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
1. Ja 
2. Nei 
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IkkeFlytt7_1 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
 Er det på grunn av … bebyggelsen eller type strøk? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt7_2 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
 Er det på grunn av … gode muligheter for lek og utfoldelse? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt7_3 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
 Er det på grunn av … bra med sol, god utsikt eller lignende? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt7_4 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
 Er det på grunn av … lite støy, ingen forurensing eller andre fysiske ulemper? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt7_5 Bor du i kommunen eller stedet på grunn av fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet? 
 Er det på grunn av … bra klima? 

1. Ja 
2. Nei 

 
 

IkkeFlytt8 Bor du i kommunen eller på stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt8_1 Bor du i kommunen eller på stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 
  Er det fordi du … slipper innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer eller andre? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt8_2 Bor du i kommunen eller på stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 

Er det fordi du … har god kontakt med folk i nabolaget, eller at det er lett å finne 
venner? 
1. Ja 
2. Nei 

 
 
 
IkkeFlytt8_3 Bor du i kommunen eller på stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 
  Er det fordi det er … lett å bli akseptert som den jeg er? 

1. Ja 
2. Nei 
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IkkeFlytt8_4 Bor du i kommunen eller på stedet på grunn av forhold ved det sosiale miljøet? 
Er det fordi det er et … trygt miljø IKKE TRAFIKKFARLIG, LITE 
KRIMINALITET, MER BARNEVENNLIG EL.  
1. Ja 
2. Nei 

 
Resten går også til til de som har svart IkkeFlytt1 = 7 
IkkeFlytt9 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt9_1 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  
  Er det fordi … boligen eller eiendommen har tilhørt familien eller slekten? 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt9_2 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  
  Er det fordi … aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til   

   stedet eller regionen? 
1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt9_3 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  
  Er det fordi … liker denne type byer eller steder URBANT, TETTSTEDSPREG ETC 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt9_4 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  
  Er det fordi … liker den naturtypen som omgir bostedet FJELL, SKOG, SJØ, KYST 

1. Ja 
2. Nei 

 
IkkeFlytt9_5 Har du en følelsesmessig tilhørighet til stedet, regionen eller landsdelen?  
  Er det fordi … har sterk identitet knyttet til fylket eller landsdelen 

1. Ja 
2. Nei 
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Underlagt taushetsplikt

RA-0632-1 Bokmål 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkelsen

Hvor bodde du hovedsaklig i oppveksten?1

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel
I et annet land enn Norge

Innledende spørsmål

Hva er din høyeste utdanning?2

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde du i nærheten av studiestedet mens du studerte? Hvis du har studert flere steder, svar ut fra siste 
studiested.

3

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bor du fortsatt i nærheten av stedet der du studerte?4

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5



2

Hvor bodde din ektefelle/samboer hovedsaklig i oppveksten?5

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel

Hva er din ektefelle/samboers høyeste utdanning?6

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde hun/han i nærheten av studiestedet mens hun/han studerte? Hvis hun/han har studert flere steder, 
svar ut fra siste studiested.

7

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bor hun/han fortsatt i nærheten av stedet der hun/han studerte?8

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 9

I et annet land enn Norge

11
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Bostedsønske

Ønsker du å bo i en …41

...landsbygd

...tettsted

...småby

...mellomstor by

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?42

Ja
Nei
Ingen betydning

I hvilken kommune ønsker du å bo?43

...storby

...forstad

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde dere i per 1.1.2006?9

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen dere bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som dere dispo-
nerer innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som dere måtte bruke stige for å komme til, rom som 
dere måtte gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som dere leide bort

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

11

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde dere til boligen dere bodde i per 1.1.2006?12

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet
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Kunne… 

Hadde boligen dere bodde i per 1.1.2006… 13

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

14

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?15
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 17

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?16

Ja
Nei

9

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble brukt, uav-
hengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

36

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste barneskole?37

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, kulturtilbud 
og flere butikker/forretninger?

38

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hadde du eller din ektefelle/samboer de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde før 
du flyttet til nåværende bokommune?

39

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Hadde du eller din ektefelle/samboer nær slekt i nærheten av der du bodde?40
Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Familie og sosial tilknytning
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Kunne… 

Hadde boligen du bodde i… 32

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du i forhold til nærmeste tettsted/by før du flyttet til nåværende bostedskommune?33

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i?  Er det...34

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best nabolaget du bodde i?  Er det hovedsaklig...35

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

5

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde dere per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?17

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde dere i per 1.1.2006?  Var det...18

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget dere bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...19

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som 
ble brukt, uavhengig av om dere gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

20

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste barneskole?21

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer
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Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

22

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 23

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente dere så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der 
dere bodde?

25

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer nær slekt i nærheten av der dere bodde?26

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

27

kroner

7

Situasjonen før flytting til nåværende bostedskommune

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i før du flyttet til nåværende bostedskommune?28

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var denne boligen? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer innenfor husets 
eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av boligen for å 
komme til, hybel eller hybelleilighet som du leier bort

29

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken, telles dette som ett rom.

30

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i?31

Selveier alene eller gjennom sameie
Eide gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leide bolig
Annet

NB! De som har flyttet til kommunen fra utlandet går direkte til spørsmål 41
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Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

22

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 23

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente dere så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der 
dere bodde?

25

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer nær slekt i nærheten av der dere bodde?26

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

27

kroner

7

Situasjonen før flytting til nåværende bostedskommune

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i før du flyttet til nåværende bostedskommune?28

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var denne boligen? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer innenfor husets 
eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av boligen for å 
komme til, hybel eller hybelleilighet som du leier bort

29

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken, telles dette som ett rom.

30

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i?31

Selveier alene eller gjennom sameie
Eide gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leide bolig
Annet

NB! De som har flyttet til kommunen fra utlandet går direkte til spørsmål 41
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Kunne… 

Hadde boligen du bodde i… 32

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du i forhold til nærmeste tettsted/by før du flyttet til nåværende bostedskommune?33

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i?  Er det...34

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best nabolaget du bodde i?  Er det hovedsaklig...35

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

5

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde dere per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?17

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde dere i per 1.1.2006?  Var det...18

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget dere bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...19

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som 
ble brukt, uavhengig av om dere gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

20

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste barneskole?21

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer
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Kunne… 

Hadde boligen dere bodde i per 1.1.2006… 13

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

14

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?15
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 17

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?16

Ja
Nei

9

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble brukt, uav-
hengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

36

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste barneskole?37

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, kulturtilbud 
og flere butikker/forretninger?

38

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hadde du eller din ektefelle/samboer de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde før 
du flyttet til nåværende bokommune?

39

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Hadde du eller din ektefelle/samboer nær slekt i nærheten av der du bodde?40
Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Familie og sosial tilknytning
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Bostedsønske

Ønsker du å bo i en …41

...landsbygd

...tettsted

...småby

...mellomstor by

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?42

Ja
Nei
Ingen betydning

I hvilken kommune ønsker du å bo?43

...storby

...forstad

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde dere i per 1.1.2006?9

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen dere bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som dere dispo-
nerer innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som dere måtte bruke stige for å komme til, rom som 
dere måtte gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som dere leide bort

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

11

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde dere til boligen dere bodde i per 1.1.2006?12

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet
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Underlagd teieplikt

RA-0632-1 Nynorsk 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkinga

Kor budde du hovudsakleg i oppveksten? 1

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I utlandet

Innleiande spørsmål

Kva er den høgaste utdanninga di?2

Grunnskole
Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

Budde du i nærleiken av studiestaden mens du studerte? Om du har studert fleire stader, svar ut fra den 
siste studiestaden.

3

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bur du framleis i nærleiken av staden du studerte?4

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5



2

Kor budde ektefellen/sambuaren din hovudsakleg i oppveksten?5

Kva er den høgaste utdanninga til ektefellen/sambuaren din?6

Grunnskole

Budde ho/han i nærleiken av studiestaden mens ho/han studerte? Dersom ho/han har studert fleire sta-
der, svar ut frå den siste studiestaden.

7

Ja, i same kommune

Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bur ho/han framleis i nærleiken av staden ho/han studerte?8

Ja, i same kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 9

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I eit anna land enn Noreg

Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

11
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Bustadønske

Ønskjer du å bu i ei(n) …41

...landsbygd

...tettstad

...småby

...mellomstor by

Bur du i den kommunen du ønskjer å bu i?42

Ja
Nei
Er ikkje viktig

I kva for kommune ønskjer du å bu?43

...storby

...forstad

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?9

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

11

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?12

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna



4

Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …13

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

14

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?15
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 17

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?16

Ja
Nei

9

Kor lang tid brukte til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning?  Rekne tida som blei brukt, uavhen-
gig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

36

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Kor lang tok det til vanleg å komme til næraste barneskole?37

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Kor lang tid tok det deg å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kulturtilbod og fleire 
butikkar/forretningar?

38

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der de budde?39

Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der de budde?40
Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Familie og sosial tilknyting
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Kunne… 

Hadde bustaden… 32

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Stad og miljø

Kor sentralt budde du i forhold til næraste tettstad/by?33

Kva type strok budde du i?  Var det...34

Kva beskriver best nabolaget du budde i? Var det hovudsakleg35

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

5

Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 17

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det18

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg19

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

20

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?21

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir
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Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kul-
turtilbod og fleire butikkar/forretningar?

22

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Familie og sosial tilknyting

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din samvær med barn under 16 år som budde i nærleiken?23

Ja, med barn som budde i kommunen
Ja, med barn i ei nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006 kor mange familiar/husstandar i nabolaget kjende du så godt at de besøkte kvarandre av og 
til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller fleire

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der 
du budde?

25

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der du budde?26

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Inntekt

Omtrent kor stor var den samla bruttoinntekta i hushaldet i 2007? Ta med bruttolønn, alle trygdeytingar og 
stønader. Rund av til næraste 50 000 kroner

27

kroner

7

Situasjonen før flytting til kommunen

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i?28

Kor stor var denne bustaden? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veggene i 
huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av bustaden for å 
komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

29

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir

Kor mange rom var det i bustaden? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open løysing mellom stue 
og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

30

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i?31

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna

NB! Dei som har flytta til kommunen frå utlandet går direkte til spørsmål 41

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna
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Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kul-
turtilbod og fleire butikkar/forretningar?

22

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Familie og sosial tilknyting

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din samvær med barn under 16 år som budde i nærleiken?23

Ja, med barn som budde i kommunen
Ja, med barn i ei nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006 kor mange familiar/husstandar i nabolaget kjende du så godt at de besøkte kvarandre av og 
til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller fleire

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der 
du budde?

25

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der du budde?26

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Inntekt

Omtrent kor stor var den samla bruttoinntekta i hushaldet i 2007? Ta med bruttolønn, alle trygdeytingar og 
stønader. Rund av til næraste 50 000 kroner

27

kroner

7

Situasjonen før flytting til kommunen

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i?28

Kor stor var denne bustaden? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veggene i 
huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av bustaden for å 
komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

29

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir

Kor mange rom var det i bustaden? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open løysing mellom stue 
og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

30

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i?31

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna

NB! Dei som har flytta til kommunen frå utlandet går direkte til spørsmål 41

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna
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Kunne… 

Hadde bustaden… 32

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Stad og miljø

Kor sentralt budde du i forhold til næraste tettstad/by?33

Kva type strok budde du i?  Var det...34

Kva beskriver best nabolaget du budde i? Var det hovudsakleg35

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

5

Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 17

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det18

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg19

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

20

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?21

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir
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Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …13

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

14

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?15
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 17

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?16

Ja
Nei

9

Kor lang tid brukte til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning?  Rekne tida som blei brukt, uavhen-
gig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

36

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Kor lang tok det til vanleg å komme til næraste barneskole?37

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Kor lang tid tok det deg å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kulturtilbod og fleire 
butikkar/forretningar?

38

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der de budde?39

Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der de budde?40
Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Familie og sosial tilknyting
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Bustadønske

Ønskjer du å bu i ei(n) …41

...landsbygd

...tettstad

...småby

...mellomstor by

Bur du i den kommunen du ønskjer å bu i?42

Ja
Nei
Er ikkje viktig

I kva for kommune ønskjer du å bu?43

...storby

...forstad

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?9

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

11

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?12

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna



Underlagt taushetsplikt

RA-0632-2 Bokmål 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkelsen

Hvor bodde du hovedsaklig i oppveksten?1

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel
I et annet land enn Norge

Innledende spørsmål

Hva er din høyeste utdanning?2

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde du i nærheten av studiestedet mens du studerte? Hvis du har studert flere steder, svar ut fra siste 
studiested.

3

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bor du fortsatt i nærheten av stedet der du studerte?4

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5
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Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i per 1.1.2006?5

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen du bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer 
innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du måtte bruke stige for å komme til, rom som du måtte 
gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som du leide bort

6

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

7

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i per 1.1.2006?8

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet
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Kunne… 

Hadde boligen du bodde i per 1.1.2006… 9

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

10

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?11
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 13

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?12

Ja
Nei
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Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?13

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i per 1.1.2006?  Var det...14

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget du bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...15

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble 
brukt, uavhengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

16

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste barneskole?17

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer
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Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

18

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 19

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente du så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

20

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde?21

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du nær slekt i nærheten av der du bodde?22

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

23

kroner
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Situasjonen før flytting til nåværende bostedskommune

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i før du flyttet til nåværende bostedskommune?24

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var denne boligen? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer innenfor husets 
eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av boligen for å 
komme til, hybel eller hybelleilighet som du leier bort

25

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken, telles dette som ett rom.

26

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i?27

Selveier alene eller gjennom sameie
Eide gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leide bolig
Annet

NB! De som har flyttet til kommunen fra utlandet går direkte til spørsmål 37
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Situasjonen før flytting til nåværende bostedskommune

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i før du flyttet til nåværende bostedskommune?24

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var denne boligen? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer innenfor husets 
eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av boligen for å 
komme til, hybel eller hybelleilighet som du leier bort

25

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken, telles dette som ett rom.

26

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i?27

Selveier alene eller gjennom sameie
Eide gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leide bolig
Annet

NB! De som har flyttet til kommunen fra utlandet går direkte til spørsmål 37

7

Kunne… 

Hadde boligen du bodde i… 28

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du i forhold til nærmeste tettsted/by før du flyttet til nåværende bostedskommune?29

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i?  Er det...30

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best nabolaget du bodde i?  Er det hovedsaklig...31

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg
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Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble brukt, uav-
hengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

32

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste barneskole?33

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hvor lang tid tok det deg til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, kulturtilbud 
og flere butikker/forretninger?

34

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Hadde du de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde før du flyttet til nåværende 
bokommune?

35

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Hadde du nær slekt i nærheten av der du bodde?36
Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Familie og sosial tilknytning

5

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

18

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 19

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente du så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

20

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde?21

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du nær slekt i nærheten av der du bodde?22

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

23

kroner
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Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?13

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i per 1.1.2006?  Var det...14

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget du bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...15

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble 
brukt, uavhengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

16

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste barneskole?17

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

9

Bostedsønske

Ønsker du å bo i en …37

...landsbygd

...tettsted

...småby

...mellomstor by

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?38

Ja
Nei
Ingen betydning

I hvilken kommune ønsker du å bo?39

...storby

...forstad



Underlagd teieplikt

RA-0632-2 Nynorsk 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkinga

Kor budde du hovudsakleg i oppveksten? 1

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I utlandet

Innleiande spørsmål

Kva er den høgaste utdanninga di?2

Grunnskole
Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

Budde du i nærleiken av studiestaden mens du studerte? Om du har studert fleire stader, svar ut fra den 
siste studiestaden.

3

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bur du framleis i nærleiken av staden du studerte?4

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
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Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?5

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

6

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

7

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?8

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna
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Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …9

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

10

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?11
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 13

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?12

Ja
Nei
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Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 13

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det14

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg15

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

16

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?17

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir
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Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kul-
turtilbod og fleire butikkar/forretningar?

18

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Familie og sosial tilknyting

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din samvær med barn under 16 år som budde i nærleiken?19

Ja, med barn som budde i kommunen
Ja, med barn i ei nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006 kor mange familiar/husstandar i nabolaget kjende du så godt at de besøkte kvarandre av og 
til?

20

Ingen
1
2
3-4
5 eller fleire

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der 
du budde?

21

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der du budde?22

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Inntekt

Omtrent kor stor var den samla bruttoinntekta i hushaldet i 2007? Ta med bruttolønn, alle trygdeytingar og 
stønader. Rund av til næraste 50 000 kroner

23

kroner
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Situasjonen før flytting til kommunen

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i?24

Kor stor var denne bustaden? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veggene i 
huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av bustaden for å 
komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

25

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir

Kor mange rom var det i bustaden? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open løysing mellom stue 
og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

26

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i?27

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna

NB! Dei som har flytta til kommunen frå utlandet går direkte til spørsmål 37

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna
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Situasjonen før flytting til kommunen

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i?24

Kor stor var denne bustaden? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veggene i 
huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av bustaden for å 
komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

25

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir

Kor mange rom var det i bustaden? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open løysing mellom stue 
og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

26

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i?27

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna

NB! Dei som har flytta til kommunen frå utlandet går direkte til spørsmål 37

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

7

Kunne… 

Hadde bustaden… 28

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Stad og miljø

Kor sentralt budde du i forhold til næraste tettstad/by?29

Kva type strok budde du i?  Var det...30

Kva beskriver best nabolaget du budde i? Var det hovudsakleg31

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg



8

Kor lang tid brukte til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning?  Rekne tida som blei brukt, uavhen-
gig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

32

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Kor lang tok det til vanleg å komme til næraste barneskole?33

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Kor lang tid tok det deg å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kulturtilbod og fleire 
butikkar/forretningar?

34

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der de budde?35

Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der de budde?36
Ja, innanfor kommunen
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Familie og sosial tilknyting

5

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kul-
turtilbod og fleire butikkar/forretningar?

18

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Familie og sosial tilknyting

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din samvær med barn under 16 år som budde i nærleiken?19

Ja, med barn som budde i kommunen
Ja, med barn i ei nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006 kor mange familiar/husstandar i nabolaget kjende du så godt at de besøkte kvarandre av og 
til?

20

Ingen
1
2
3-4
5 eller fleire

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der 
du budde?

21

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der du budde?22

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Inntekt

Omtrent kor stor var den samla bruttoinntekta i hushaldet i 2007? Ta med bruttolønn, alle trygdeytingar og 
stønader. Rund av til næraste 50 000 kroner

23

kroner



4

Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 13

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det14

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg15

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

16

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?17

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

9

Bustadønske

Ønskjer du å bu i ei(n) …37

...landsbygd

...tettstad

...småby

...mellomstor by

Bur du i den kommunen du ønskjer å bu i?38

Ja
Nei
Er ikkje viktig

I kva for kommune ønskjer du å bu?39

...storby

...forstad



Underlagt taushetsplikt

RA-0632-3 Bokmål 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkelsen

Hvor bodde du hovedsaklig i oppveksten?1

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel
I et annet land enn Norge

Innledende spørsmål

Hva er din høyeste utdanning?2

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde du i nærheten av studiestedet mens du studerte? Hvis du har studert flere steder, svar ut fra siste 
studiested.

3

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bor du fortsatt i nærheten av stedet der du studerte?4

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5



2

Hvor bodde din ektefelle/samboer hovedsaklig i oppveksten?5

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel

Hva er din ektefelle/samboers høyeste utdanning?6

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde hun/han i nærheten av studiestedet mens hun/han studerte? Hvis hun/han har studert flere steder, 
svar ut fra siste studiested.

7

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bor hun/han fortsatt i nærheten av stedet der hun/han studerte?8

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 9

I et annet land enn Norge
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Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde dere i per 1.1.2006?9

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen dere bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som dere dispo-
nerer innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som dere måtte bruke stige for å komme til, rom som 
dere måtte gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som dere leide bort

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

11

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde dere til boligen dere bodde i per 1.1.2006?12

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet



4

Kunne… 

Hadde boligen dere bodde i per 1.1.2006… 13

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

14

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?15
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 17

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?16

Ja
Nei



4

Kunne… 

Hadde boligen dere bodde i per 1.1.2006… 13

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

14

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?15
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 17

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?16

Ja
Nei

5

Sted og miljø

Hvor sentralt bodde dere per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?17

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde dere i per 1.1.2006?  Var det...18

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget dere bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...19

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som 
ble brukt, uavhengig av om dere gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

20

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste barneskole?21

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer



6

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det dere til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

22

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 23

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente dere så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der 
dere bodde?

25

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller din ektefelle/samboer nær slekt i nærheten av der dere bodde?26

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

27

kroner

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde dere i per 1.1.2006?9

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen dere bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som dere dispo-
nerer innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som dere måtte bruke stige for å komme til, rom som 
dere måtte gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som dere leide bort

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

11

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde dere til boligen dere bodde i per 1.1.2006?12

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet



2

Hvor bodde din ektefelle/samboer hovedsaklig i oppveksten?5

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel

Hva er din ektefelle/samboers høyeste utdanning?6

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde hun/han i nærheten av studiestedet mens hun/han studerte? Hvis hun/han har studert flere steder, 
svar ut fra siste studiested.

7

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bor hun/han fortsatt i nærheten av stedet der hun/han studerte?8

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 9

I et annet land enn Norge

7

Bostedsønske

Ønsker du å bo i en …28

...landsbygd

...tettsted

...småby

...mellomstor by

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?29

Ja
Nei
Ingen betydning

I hvilken kommune ønsker du å bo?30

...storby

...forstad



Underlagd teieplikt

RA-0632-3 Nynorsk 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkinga

Kor budde du hovudsakleg i oppveksten? 1

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I utlandet

Innleiande spørsmål

Kva er den høgaste utdanninga di?2

Grunnskole
Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

Budde du i nærleiken av studiestaden mens du studerte? Om du har studert fleire stader, svar ut fra den 
siste studiestaden.

3

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bur du framleis i nærleiken av staden du studerte?4

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5



2

Kor budde ektefellen/sambuaren din hovudsakleg i oppveksten?5

Kva er den høgaste utdanninga til ektefellen/sambuaren din?6

Grunnskole

Budde ho/han i nærleiken av studiestaden mens ho/han studerte? Dersom ho/han har studert fleire sta-
der, svar ut frå den siste studiestaden.

7

Ja, i same kommune

Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bur ho/han framleis i nærleiken av staden ho/han studerte?8

Ja, i same kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 9

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I eit anna land enn Noreg

Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år



3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?9

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

11

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?12

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna



4

Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …13

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

14

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?15
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 17

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?16

Ja
Nei



4

Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …13

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

14

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?15
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 17

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?16

Ja
Nei

5

Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 17

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det18

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg19

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

20

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?21

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir



6

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste stad/senter med helsetenester, kul-
turtilbod og fleire butikkar/forretningar?

22

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Familie og sosial tilknyting

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din samvær med barn under 16 år som budde i nærleiken?23

Ja, med barn som budde i kommunen
Ja, med barn i ei nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006 kor mange familiar/husstandar i nabolaget kjende du så godt at de besøkte kvarandre av og 
til?

24

Ingen
1
2
3-4
5 eller fleire

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din dei næraste vennane/nettverket i nærleiken av der 
du budde?

25

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du eller ektefellen/sambuaren din nær slekt i nærleiken av der du budde?26

Ja, innanfor kommuna
Ja, i nærliggjande kommune
Nei

Inntekt

Omtrent kor stor var den samla bruttoinntekta i hushaldet i 2007? Ta med bruttolønn, alle trygdeytingar og 
stønader. Rund av til næraste 50 000 kroner

27

kroner

3

Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?9

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

10

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

11

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?12

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna
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Kor budde ektefellen/sambuaren din hovudsakleg i oppveksten?5

Kva er den høgaste utdanninga til ektefellen/sambuaren din?6

Grunnskole

Budde ho/han i nærleiken av studiestaden mens ho/han studerte? Dersom ho/han har studert fleire sta-
der, svar ut frå den siste studiestaden.

7

Ja, i same kommune

Nei

Gå til 8
Gå til 8
Gå til 8

Bur ho/han framleis i nærleiken av staden ho/han studerte?8

Ja, i same kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune

Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 9

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I eit anna land enn Noreg

Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

7

Bustadønske

Ønskjer du å bu i ei(n) …28

...landsbygd

...tettstad

...småby

...mellomstor by

Bur du i den kommunen du ønskjer å bu i?29

Ja
Nei
Er ikkje viktig

I kva for kommune ønskjer du å bu?30

...storby

...forstad



Underlagt taushetsplikt

RA-0632-4 Bokmål 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkelsen

Hvor bodde du hovedsaklig i oppveksten?1

I nåværende bostedskommune
I en nærliggende kommune
I en annen kommune i fylket
I en annen kommune i landsdelen
I en annen landsdel
I et annet land enn Norge

Innledende spørsmål

Hva er din høyeste utdanning?2

Grunnskole
Videregående skole – allmennfaglig, gymnas, handel og kontor
Videregående skole – yrkesfaglig retning
Universitet eller høyskole inntil 4 år
Universitet eller høyskole mer enn 4 år

Bodde du i nærheten av studiestedet mens du studerte? Hvis du har studert flere steder, svar ut fra siste 
studiested.

3

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bor du fortsatt i nærheten av stedet der du studerte?4

Ja, i samme kommune
Ja, i en nærliggende kommune
Nei

Gå til 5



2

Situasjonen per 1. januar 2006

Bolig

Hva slags hus eller leilighet bodde du i per 1.1.2006?5

Frittliggende enebolig
Våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet gårdsbruk
Kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller generasjonsbolig
Leilighet i blokk, i bygård, i firemanns- eller seksmannsbolig, i terrassehus eller i annet flerbolighus
Hybel eller hybelleilighet
Annet

Hvor stor var boligen du bodde i per 1.1.2006? Ta med alle typer rom (også oppbevaringsrom) som du disponerer 
innenfor husets eller leilighetens vegger. Ta ikke med loft som du måtte bruke stige for å komme til, rom som du måtte 
gå ut av boligen for å komme til, hybel eller hybelleilighet som du leide bort

6

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller mer 

Hvor mange rom var det i boligen per 1.1.2006? Ta ikke med kjøkken, bad og wc. Hvis det var åpen løsning 
mellom stue og kjøkken, telles dette som ett rom.

7

Ett
To
Tre
Fire
Fem eller flere

Hva slags eier- eller leieforhold hadde du til boligen du bodde i per 1.1.2006?8

Selveier alene eller gjennom sameie
Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap
Leier
Annet
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Kunne… 

Hadde boligen du bodde i per 1.1.2006… 9

...egen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller egen biloppstillingsplass?

...bredband, eller mulighet for tilknytning til bredband?

...nytt eller omfattende renovert bad de siste 15 år?

NeiJa

...en rullestolbruker komme inn i boligen ved egen hjelp?

...man bo på ett plan i boligen (minimum kjøkken, 
oppholdsrom og toalett/bad på samme plan)?

NeiJa

Helse

Var noen i husholdningen per 1.1.2006 funksjonshemmet eller hadde varig redusert funksjonsevne som 
satte spesielle krav til bolig eller bosted?

10

Ja
Nei

Hva bestod funksjonshemningen i?11
Bevegelsesvansker
Synsvansker
Hørselsvansker
Astma/allergi
Annet

Gå til 13

Var boligen per 1.1.2006 spesielt tilrettelagt i forhold til denne funksjonshemningen?12

Ja
Nei
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Sted og miljø

Hvor sentralt bodde du per 1.1.2006 i forhold til nærmeste tettsted/by?13

Svært sentralt på tettstedet/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstedsbebyggelsen/bybebyggelsen
I ytterkant av tettstedet/byen
Utenfor tettsted/by

Hvilken type strøk bodde du i per 1.1.2006?  Var det...14

...landsbygd

...rent boligstrøk

...blandet bolig og forretningsstrøk

...blandet strøk med bolig, forretninger og industri

Hva beskriver best det nabolaget du bodde i per 1.1.2006?  Var det hovedsaklig...15

...gårdsbebyggelse (små og store gårdsbruk)

...frittstående eneboliger

...rekke- og kjedehus, to-, tre- og firemannsboliger

...frittliggende høyblokker (over 3 etasjer)

...frittliggende lav- eller terrasseblokker

...bygårder

...kombinerte bolig og næringsbygg

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste dagligvareforretning? Regn tiden som ble 
brukt, uavhengig av om du gikk, kjørte bil, brukte offentlig transportmiddel eller annet.

16

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste barneskole?17

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer
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Per 1.1.2006, hvor lang tid tok det du til vanlig å komme til nærmeste sted/senter med helsetjenester, 
kulturtilbud og flere butikker/forretninger?

18

Under 5 minutter
5-10 minutter
10-20 minutter
ca 30 minutter
ca 45 minutter
ca 1 time eller mer

Familie og sosial tilknytning

Per 1.1.2006, hadde du samvær med barn under 16 år som bodde i nærheten? 19

Ja, med barn som bor i kommunen
Ja, med barn i en nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hvor mange familier/husstander i nabolaget kjente du så godt at dere besøkte hverandre av 
og til?

20

Ingen
1
2
3-4
5 eller flere

Per 1.1.2006, hadde du de nærmeste vennene/nettverket i nærheten av der du bodde?21

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Per 1.1.2006, hadde du nær slekt i nærheten av der du bodde?22

Ja, innen kommunen
Ja, i nærliggende kommune
Nei

Inntekt

Omtrent hvor stor var husholdningens samlede bruttoinntekt i 2007? Ta med brutto lønn, alle trygdeytelser 
og stønader. Avrund til nærmeste 50 000.

23

kroner
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Bostedsønske

Ønsker du å bo i en …24

...landsbygd

...tettsted

...småby

...mellomstor by

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?25

Ja
Nei
Ingen betydning

I hvilken kommune ønsker du å bo?26

...storby

...forstad



Underlagd teieplikt

RA-0632-4 Nynorsk 02.2008 

0033 Oslo 

Flyttemotivasjonsundersøkinga

Kor budde du hovudsakleg i oppveksten? 1

I noverande bukommune
I ein nærliggjande kommune
I ein annan kommune i fylket
I ein annan kommune i landsdelen
I ein annan landsdel
I utlandet

Innleiande spørsmål

Kva er den høgaste utdanninga di?2

Grunnskole
Vidaregåande skole – allmennfagleg, gymnas, handel og kontor
Vidaregåande skole – yrkesfagleg retning
Universitet eller høgskole inntil 4 år
Universitet eller høgskole meir enn 4 år

Budde du i nærleiken av studiestaden mens du studerte? Om du har studert fleire stader, svar ut fra den 
siste studiestaden.

3

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
Gå til 5
Gå til 5

Bur du framleis i nærleiken av staden du studerte?4

Ja, i same kommune
Ja, i ein nærliggjande kommune
Nei

Gå til 5
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Situasjonen per 1. januar 2006

Bustad

Kva slags hus eller leilegheit budde du i per 1.1.2006?5

Frittliggjande einebustad
Våningshus, kårbygning eller anna hus i tilknyting til gardsbruk
Kjeda einebustad, rekkjehus, tomannsbustad eller generasjonsbustad
Leilegheit i blokk, i bygard, i firemanns- eller seksmannsbustad, i terrassehus eller i anna fleirbustadhus
Hybel eller hybelleilegheit
Anna

Kor stor var bustaden din per 1.1.2006? Ta med alle typar rom (også lagringsrom) som du disponerer innanfor veg-
gene i huset eller leilegheita. Ta ikkje med loft som du må bruke stige for å komme til, rom som du må gå ut av busta-
den for å komme til, hybel eller hybelleilegheit som du leiger bort.

6

Under 40 kvm
40-59 kvm
60-79 kvm
80-119 kvm
120-159 kvm
160-199 kvm
200-249 kvm
250 kvm eller meir 

Kor mange rom var det i bustaden din per 1.1.2006? Ta ikkje med kjøkken, bad og wc. Dersom det er open 
løysing mellom stue og kjøkken, blir dette rekna som eitt rom.

7

Eitt
To
Tre
Fire
Fem eller fleire

Kva slags eigar- eller leigeforhold hadde du til bustaden du budde i per 1.1.2006?8

Sjølveigar åleine eller gjennom sameige
Eigde gjennom burettslag eller aksjeselskap
Leigde bustad
Anna
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Kunne… 

Hadde bustaden du budde per 1.1.2006 …9

...eigen balkong/terrasse eller veranda?

...tilgang til hage?

...tilgang til heis i bygningen?

...garasje eller eigen biloppstillingsplass?

...breiband, eller høve for tilknyting til breiband?

...nytt eller omfattande renovert bad dei siste 15 åra?

NeiJa

...ein rullestolbrukar komme inn i bustaden ved eiga hjelp?

...ein bu på eitt plan i bustaden (minimum kjøkken, 
opphaldsrom og toalett/bad på same plan)?

NeiJa

Helse

Var nokon i hushaldet per 1.1.2006 funksjonshemma eller hadde varig redusert funksjonsevne som sette 
eit spesielt krav til bustad eller heimstad?

10

Ja
Nei

Kva bestod funksjonshemminga i?11
Rørslevanskar
Synsvanskar
Hørslevanskar
Astma/allergi
Anna

Gå til 13

Var bustaden per 1.1.2006 lagt spesielt til rette i forhold til denne funksjonshemminga?12

Ja
Nei
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Stad og miljø

Kor sentralt budde du per 1.1.2006 i forhold til næraste tettstad/by? 13

Svært sentralt på tettstaden/i byen (midt i sentrum)
Inne i tettstaden/byen
I ytterkant av tettstaden/byen
Utanfor tettstad/by

Kva type strok budde du i per 1.1.2006? Var det14

...landsbygd

...reint bustadstrok

...blanda bustad- og forretningsstrok

...blanda strok med bustader, forretningar og industri

Kva beskriver best nabolaget du budde i per 1.1.2006? Var det hovudsakleg15

...gardsområde (små og store gardsbruk)

...frittståande einebustader

...rekkje- og kjedehus, to-, tre- og firemannsbustader

...frittliggjande høgblokker (over 3 etasjar)

...frittliggjande låg- eller terrasseblokker

...bygardar

...kombinerte bustad- og næringsbygg

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste daglegvareforretning? Rekne tida som 
blei brukt, uavhengig av om du gjekk, køyrde bil, brukte offentleg transportmiddel eller anna.

16

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir

Per 1.1.2006, kor lang tid brukte du til vanleg for å komme til næraste barneskole?17

Under 5 minutt
5-10 minutt
10-20 minutt
ca 30 minutt
ca 45 minutt
ca 1 time eller meir
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