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Travel and Holiday Survey, April 2006
Overview
Type

Travel and Holiday Survey/Omnibus

Identification

NSD0841

Version

Production Date: 2009-04-15
Notes
Original data from Statistics Norway are documented and prepared, first NSD-version.

Series

Travel and Holiday Survey is a continuance of Statistics Norway's Omnibus Survey (1992-2004).
Data has been gathered through four projects per year. The main goal of the survey is to map out
Norwegians' travel habits, as well as to gather other official statistics. This means that the Travel
and Holiday Survey also captures other themes than travel.

Abstract
Travel and Holiday Survey is a continuance of Statistics Norway's Omnibus Survey (1992-2004). Data has been gathered
through four projects per year. The main goal of the survey is to map out Norwegians' travel habits, as well as to gather other
official statistics. This means that the Travel and Holiday Survey also captures other themes than travel. You can see an
overview of the various themes that are included in the second quarter below.
- Travel with at least one overnight stop
- Smoking and smoking habits
- Wood heating
- Family relations and cohabitation
- Household access to EDB
The variables related to travels are available in a separate file.
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Individ

Scope & Coverage
Keywords

Labour and employment, Working conditions, Health, Smoking, Travel, Social structure,
Economics, Income

Topics

Consumption/consumer behaviour, Drug abuse, alcohol and smoking, Information technology,
Working conditions

Time Period(s)

2006

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
People in the ages between 16-79 years

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Statistics Norway, SSB

Other Producer(s)

Statistics Norway/Hougen, Hanne Cecilie (SSB) , Project leader
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Statistics Norway/Nafstad-Bakke, Thor (SSB) , Ansvar for utvalg
Statistics Norway/Svanøe-Hafstad, Berit (SSB) , Survey programming
Statistics Norway/Grøholdt, Kari (SSB) , Interview contact
Statistics Norway/Gravm, Dag (SSB) , Interview contact
Funding Agency/ies

Statistics Norway (SSB)

Sampling
Sampling Procedure
The quarterly surveys are all carried out by the use of computer assisted telephone interviews. Face-to-face interviews were
also conducted by visiting respondents (if necessary) to avoid a low response rate. Only 0,5 per cent of the interviews were
carried out face-to-face (for all quarters). Some of the questions in the Travel and Vacation Surveys are about shopping
on daytrips abroad. The period for reference for these questions was the last month of the preceding quarter, which was
December of last year in the first quarter, March in the second quarter, June in the third quarter, and September in the fourth
quarter. Also, questions regarding travels with at least one over-night stay were carried through in the last quarter. One
month before each quarterly survey, a letter with information was sent to the respondents who were drawn for interviews in
the following quarter. A notebook was sent along with the letter. This was done so that the respondents could write down
information about the travels at the same time as the interview was carried out instead of reconstructing expenses later and so
on. The respondents could also be prepared for the interview questions since information was sent before the interview. Just
before the data collection was carried out, a reminder was sent out to inform the respondents about the upcoming interview.
Gross sample: 1974 persons
Net sample: 1195 persons
Response rate: 60.5%

Data Collection
Data Collection Dates start 2006-04-03
end 2006-05-15
Time Period(s)

start 2006
end 2006

Data Collection Mode Telephone interview/face-to-face interview
Data Collector(s)

Statistics Norway, Oslo (SSB)

Accessibility
Distributor(s)

Norwegian Social Science Data Services

Access Conditions
Application for access to the data has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of
financing, postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
Citation Requirements
Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in
eventual publications:
"(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on Travel and Holiday Survey, April 2006. The
survey was financed by Statistics Norway (SSB). The data are provided by SSB, and prepared and made available by the
Norwegian Social Science Data Services (NSD). Neither SSB nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the
data presented here.
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Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither Statistics Norway nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 2007 Statistics Norway
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0841
# Cases

1195

# Variable(s)

259
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Variables Group(s)
Dataset contains 9 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v001

KbReisNr Felt for kobling
mot ReisDat06k2-fila

continuous

numeric-5.0

1195

0

Felt for kobling mot ReisDat06k2-fila

2

v002

IOs_Alde IOs alder på
intervjutidspunktet

continuous

numeric-2.0

1195

0

IOs alder på intervjutidspunktet

3

v003

AldGrupp IOs aldersgruppe

discrete

numeric-1.0

1195

0

IOs aldersgruppe

4

v004

IOs_Kjon IOs kjønn

discrete

numeric-1.0

1195

0

IOs kjønn

5

v005

Fylke IOs fylke

discrete

character-2

1195

0

IOs fylke

6

v006

Landsdel Landsdel

discrete

numeric-1.0

1195

0

Landsdel

7

v007

Tettbygd Tettbygd strøk

discrete

numeric-1.0

1195

0

Bor du i et tettbygd strøk?

8

v008

Tettsted Tettstedets størrelse

discrete

numeric-1.0

942

253

Bor du i et tettsted eller en by med...

9

v009

BoStroek IOs boligstrøk

discrete

numeric-1.0

1177

18

IOs boligstrøk

10

v010

Siv Lever IO i fast
parforhold?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Er du gift eller samboer?

11

v011

SivStat IOs formelle
sivilstand

discrete

numeric-1.0

1194

1

Hva er din sivilstatus?

12

v012

Antpers Antall medlemmer i
husholdningen?

discrete

numeric-2.0

1195

0

Hvor mange personer er det
husholdningen din?

13

v013

AndrBarn Barn som ikke
tilhører husholdningen

discrete

numeric-1.0

1195

0

Barn som ikke tilhører husholdningen

14

v014

AndrBar2 Antall døtre som
ikke tilhører husholdningen

continuous

numeric-1.0

435

760

Antall døtre som ikke tilhører
husholdningen

15

v015

AndrBar3 Antall sønner som
ikke tilhører husholdningen

continuous

numeric-2.0

435

760

Antall sønner som ikke tilhører
husholdningen

16

v016

Fam_Fase IOs familiefase

discrete

numeric-2.0

1195

0

IOs familiefase

17

v017

Reis1 Antall reiser fra 1.jan 31.mars

continuous

numeric-2.0

1195

0

Hvor mange reiser med minst én
overnatting hadde du i perioden fra 1.
januar til 31. mars i år?

18

v018

Tob1 Hender at røyker

discrete

numeric-1.0

1195

0

Hender det at du røyker?

19

v019

Tob2 Røyker daglig eller av
og til

discrete

numeric-1.0

377

818

20

v020

Ved1 1. april 2005 til og med
31. mars 2006

discrete

numeric-1.0

1195

0

21

v021

Ved2 Ildstedtype

discrete

numeric-1.0

843

352

22

v022

Ved2Sp Spesifiser ildsted

discrete

character-40

5

0

23

v023

Ved2a Ildstedets alder

discrete

numeric-1.0

757

438

Hvor gammel er [lukket peis, vedovn
eller kakkelovn/ildstedet]? Er den fra...

24

v024

Ved3a Sekker (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... A.
Sekker
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Har du/dere fyrt med ved i boligen din
i perioden 1. april 2005 til og med 31.
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vedfyring i din bolig? Er det...
Spesifiser ildsted
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

25

v025

Ved3b Favner (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... B.
Favner

26

v026

Ved3c Vedstabel (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... C.
Vedstabler

27

v027

Ved4a Antall 40 liters sekker

continuous

numeric-6.2

88

1107

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... A. 40 liter

28

v028

Ved4b Antall 60 liters sekker

continuous

numeric-8.2

114

1081

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... B. 60 liter

29

v029

Ved4c Antall 80 liters sekker

discrete

numeric-3.0

33

1162

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... C. 80 liter

30

v030

Ved4d Antall 100 liters
sekker

discrete

numeric-2.0

12

1183

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... D. 100 liter

31

v031

Ved4e Antall 1000 liters
sekker

discrete

numeric-5.2

15

1180

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... E. 1000 liter

32

v032

Ved4f Antall andre liters
sekker

discrete

numeric-5.2

6

1189

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... F. Annen sekkestørrelse

33

v033

Ved5a 40 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... A. 40 liter

34

v034

Ved5b 60 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... B. 60 liter

35

v035

Ved5c 80 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... C. 80 liter

36

v036

Ved5d 100 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... D. 100 liter

37

v037

Ved5e 1000 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... E. 1000 liter

38

v038

Ved5f Annen type liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte
du/dere? ... F. Annen type liter
(sekkestørrelse)

39

v039

Ved5Ann Annnen
sekkestørrelse

continuous

numeric-4.0

6

1189

Hvilken annen sekkestørrelse?

40

v040

Ved6 Antall favner

continuous

numeric-8.2

435

760

Hvor mange favner ved har du/dere
brukt i boligen i 1. april 2005 til og med
31. mars 2006?

41

v041

Ved7a Vedstabelens bredde

discrete

numeric-4.0

31

1164

Hvor bred var vedstabelen du/dere
brukte?

42

v042

Ved7b Vedstabelens høyde

discrete

numeric-3.0

31

1164

Hvor høy var vedstabelen du/dere
brukte?

43

v043

Ved7c Vedkubbenes lengde

discrete

numeric-3.0

31

1164

Hvor lang var vedstabelen du/dere
brukte?

44

v044

Ved8a Fyrte med ved 1.
januar til og med 31. mars i
år

discrete

numeric-1.0

843

352

Fyrte du/dere med ved i boligen din i
perioden 1. januar til og med 31. mars i
år?

45

v045

Ved8b1 Sekker (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
A. Vil du oppgi det i sekker
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

46

v046

Ved8b2 Favner (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
B. Vil du oppgi det i favner

47

v047

Ved8b3 Vedstabel (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
C. Vil du oppgi det i vedstabler

48

v048

Ved8Seka Sekkestørrelse

discrete

numeric-1.0

245

950

Hvilken sekkestørrelse ble da brukt?

49

v049

Ved8Sekb Sekker brukt i
perioden

continuous

numeric-8.2

245

950

Hvor mange sekker ble brukt i denne
perioden?

50

v050

Ved8Favn Andel favner
brukt i perioden

discrete

numeric-3.0

420

775

Hvor stor andel av favn(ene) ble brukt i
1. januar til og med 31. mars i år?

51

v051

Ved8Stab Andel vedstabel
brukt i perioden

discrete

numeric-3.0

27

1168

Hvor stor andel av vedstabelen ble brukt
i 1. januar til og med 31. mars i år?

52

v052

Ved8Sps Ved brukt i
perioden, fritekst

discrete

character-100

110

0

Kan du oppgi hvor mye ved som ble
brukt i denne perioden?

53

v053

Arb1 Utført inntektsgiv. arb.
forrige uke

discrete

numeric-1.0

1195

0

Utførte du inntektsgivende arbeid i
minst 1 time i forrige uke?

54

v054

Arb1b Fraværende fra
inntektsgiv. arb. forrige uke

discrete

numeric-1.0

403

792

Har du inntektsgivende arbeid som du
var borte fra i forrige uke?

55

v055

Arb2 IOs vanlige ukentlige
arbeidstid

continuous

numeric-3.0

862

333

Hvor mange timer arbeider du vanligvis
i uka i inntektsgivende arbeid?

56

v056

Arb3 Eierforhold for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

853

342

Er den virksomheten du arbeider i...

57

v057

Arb4 Næring for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

853

342

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten?

58

v058

Arb5_Kod IOs hovedyrke i
bedriften - kodet

discrete

character-2

853

0

59

v059

Arb5b Har en ledende stilling

discrete

numeric-1.0

853

342

Har du en ledende stilling?

60

v060

Arb6 IOs ansettelsesforhold

discrete

numeric-1.0

851

344

Arbeider du i ditt hovedyrke som...

61

v061

Arb7a Mottar AFP eller
annen førtidspensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg?

62

v062

Arb7b Mottar offentlig
alderspensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... B. Mottar offentlig
alderspensjon

63

v063

Arb7c Mottar etterlatte-/
enkepensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... C. Mottar etterlatte-/enkepensjon

64

v064

Arb7d Mottar uførepensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... D. Mottar uførepensjon

65

v065

Arb7e Mottar stønad til
enslig forsørger

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... E. Mottar stønad til enslig
forsørger

66

v066

Arb7f Går på skole eller
studerer

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... F. Går på skole eller studerer

67

v067

Arb7g Arbeidsledig de siste 3
månedene

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... G. Arbeidsledig de siste 3
månedene

68

v068

Arb7h Avtjener
førstegangstjenesten

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... H. Avtjener førstegangstjenesten

69

v069

Arb8 Antall timer husarbeid
pr uke

discrete

numeric-1.0

1195

0

Omtrent hvor mange timer bruker du
vanligvis til husarbeid per uke?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

70

v070

UkArbTid IOs ukentlige
arbeidstid:

discrete

numeric-1.0

812

383

71

v071

VanlSyss IO vanligvis
sysselsatt (kodet utifra Arb2)

discrete

numeric-1.0

1195

0

IO vanligvis sysselsatt (kodet utifra
Arb2)

72

v072

IOsInnt IOs bruttoinntekt,
gruppert

discrete

numeric-2.0

1195

0

IOs bruttoinntekt, gruppert

73

v073

HushInnt Husholdets
bruttoinntekt, gruppert

discrete

numeric-2.0

1195

0

Husholdets bruttoinntekt, gruppert

74

v074

UtdNivaa Utdanning 2004
(nivå), registeropplysn.

discrete

numeric-1.0

1195

0

Utdanning 2004 (nivå), registeropplysn.

75

v075

Fagfelt Utdanning 2004
(fagfelt) registeropplysn.

discrete

numeric-1.0

1195

0

Utdanning 2004 (fagfelt)
registeropplysn.

76

v076

IKT1a Har du/husholdet
mobiltelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... A. Mobiltelefon?

77

v077

IKT1b Har mobiltlf. m/
internett-tilgang/MMS?

discrete

numeric-1.0

1145

50

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... B. Har mobiltlf. m/
internett-tilgang/MMS?

78

v078

IKT12 Bruker mobiltelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Bruker du mobiltelefon?

79

v079

IKT13 Erstattet vanlig post
med SMS/MMS

discrete

numeric-1.0

1123

72

I hvilken grad har du erstattet vanlig
post f. eks fødselsdagsgratulasjoner,
julehilsener, kontakt med bedrifter eller
offentlig instanser med SMS og MMS?

80

v080

IKT1h Har du/husholdet
fasttelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... H. Fasttelefon?

81

v081

IKT1i Har du/husholdet IP
telefon/bredbåndstelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... I. IP-telefon/
bredbåndstelefon over internett?

82

v082

IKT1c Har du/husholdet TV?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C. Tv?

83

v083

IKT1c1 Har du/husholdet
parabolantenne til TV-n

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C1. Parabolantenne
til TV'en?

84

v084

IKT1c2 Har du/husholdet
Kabel-TV?

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C2. Kabel-TV?

85

v085

IKT1c3 Har du/husholdet
digital dekoder?

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C3. Digital dekoder,
slik at man tar inn digital-tv?

86

v086

IKT1d Har du/husholdet
spillkonsoll

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... D. Spillkonsoller
som for eksempel playstation, nintendo,
xbox eller lignende?

87

v087

IKT1e Har du/husholdet
stasjonær PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... E. Stasjonær PC?

88

v088

IKT1f Har du/husholdet
bærbar PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... F. Bærbar PC?

89

v089

IKT1g Har du/husholdet
håndholdt PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... G. Hånholdt PC?

90

v090

IKT1j Ingen av de ovenfor
nevnte

discrete

numeric-1.0

0

1195

91

v091

IKT2 Brukt PC/annen
datamaskin siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

1195

0
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

92

v092

IKT3 Når brukte PC/annen
datamaskin sist?

discrete

numeric-1.0

211

984

Når brukte du en PC eller en annen form
for datamaskin sist?

93

v093

IKT10 Hvor mye brukt PC
siste 3 mnd gj.snitt?

discrete

numeric-1.0

984

211

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si
at du brukte PC i gjennomsnitt...

94

v094

IKT11ba Brukt PC hjemme,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... A. Hjemme

95

v095

IKT11bb Brukt PC på
arb.plass utenfor hjemmet,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... B. På arbeidsplass

96

v096

IKT11bc Brukt PC på et
utdanningssted, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... C. På et utdanningssted

97

v097

IKT11bd Brukt PC hos en
annen person, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... D. Hos en annen person

98

v098

IKT11be Brukt PC andre
steder, siste 3 mnd ?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... E. Andre steder (f.eks
hotell, flyplass, internettcafe)

99

v099

IKT4 Brukt internett siste 3
mnd.?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du brukt Internett i løpet av de siste
3 månedene?

100

v100

IKT5 Når brukte internett
sist?

discrete

numeric-1.0

47

1148

Når brukte du Internett sist?

101

v101

IKT14 Brukt internett i
gj.snitt siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si
at du brukte internett i gjennomsnitt...

102

v102

IKT15_a Brukt internett
hjemme, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... A. Hjemme

103

v103

IKT15_b Brukt internett på
arb.plass utenfor hjemmet,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... B. På en arbeidsplass

104

v104

IKT15_c Brukt internett på et
utdanningssted, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... C. På et
utdanningssted

105

v105

IKT15_d Brukt internett
hos en annen person, siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... D. Hos en annen
person

106

v106

IKT15_e Brukt internet andre
steder, siste 3 mnd ?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... E. Andre steder

107

v107

IKT17 Har personlig e-post
adresse

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du en personlig e-post adresse privat
eller på jobb?

108

v108

IKT16 Grad erstattet vanlig
post m internett/e-post

discrete

numeric-1.0

937

258

Grad erstattet vanlig post m internett/epost

109

v109

IKT19 Mottatt spam siste 3
mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
mottatt epost som du vil anse som
søppelpost eller spam, og som du vil
foretrekke ikke å motta?

110

v110

IKT6 Tilgang til internett
hjemme?

discrete

numeric-1.0

1195

0

111

v111

IKT7a Tar inn internett via
mobiltlf

discrete

numeric-1.0

923

272

Tar husholdningen inn Internett via... ...
A. Mobiltelefon? (WAP, GPRS etc.)

112

v112

IKT7b Tar inn internett via
TV

discrete

numeric-1.0

911

284

Tar husholdningen inn Internett via... ...
B. TV?

113

v113

IKT7c Tar inn internett via
spillkonsoll

discrete

numeric-1.0

456

739

Tar husholdningen inn Internett via... ...
C. Spillkonsoller som for eksempel
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
playstation, nintendo, xbox eller
lignende?

114

v114

IKT7d Tar inn internett via
stasjonær PC

discrete

numeric-1.0

783

412

Tar husholdningen inn Internett via... ...
D. Stasjonær PC?

115

v115

IKT7e Tar inn internett via
bærbar PC

discrete

numeric-1.0

576

619

Tar husholdningen inn Internett via... ...
E. Bærbar PC?

116

v116

IKT7f Tar inn internett via
håndholdt PC

discrete

numeric-1.0

63

1132

Tar husholdningen inn Internett via... ...
F. håndholdt PC

117

v117

IKT7g Tar inn internett via
andre måter

discrete

numeric-1.0

934

261

Tar husholdningen inn Internett via... ...
G. På andre måter?

118

v118

IKT7h Vet ikke
husholdningen hvordan den
tar inn internett?

discrete

numeric-1.0

4

1191

Tar husholdningen inn Internett via... ...
H. Vet ikke husholdningen hvordan den
tar inn internett?

119

v119

IKT8a Type oppkobling for
internett-forb.

discrete

numeric-1.0

934

261

Har [du/hosholdningen] fast oppkobling
til internett, eller må [du/dere] ringe
opp for hver gang [du/dere] skal inn på
internett?

120

v120

IKT8b Internett-tilgang via
modem el. ISDN?

discrete

numeric-1.0

142

1053

Har husholdningen internett-tilgang ved
tradisjonelt modem gjennom en normal
telefonlinje, eller har husholdningen
ISDN linje?

121

v121

IKT8ca Internett-tilgang ADSL

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... A. ADSL - eller andre DSLteknologier?

122

v122

IKT8cb Internett-tilgang Kabel-TV

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... B. Kabel-TV

123

v123

IKT8cc Internett-tilgang Andre måter

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... C. Andre måter, spesifiser

124

v124

IKT8sps Spesifisér andre
(internett-tilgang)

discrete

character-30

15

0

125

v125

IKT8d Trippelnett?

discrete

numeric-1.0

375

820

Har husholdningen såkalt trippelnett,
slik at man får telefon, Internett og TV
over bredbåndslinjen?

126

v126

IKT9a Tilgang til internett
andre steder

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... A. Har tilgang til
internett andre steder

127

v127

IKT9b Ønsker ikke - innhold
skadelig

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... B. Ønsker ikke
fordi innholdet er skadelig

128

v128

IKT9c Ønsker ikke - innhold
ikke nyttig

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... C. Ønsker ikke
fordi innholdet ikke er nyttig eller
interessant

129

v129

IKT9d Utstyret koster for
mye

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... D. Utstyret koster
for mye

130

v130

IKT9e Tilgang for dyrt,
tellerskritt o.l.

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
Internett hjemme? ... E. Tilgang er for
dyrt, abonnement, tellerskritt o.l.

131

v131

IKT9f Mangler kunnskap

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... F. Mangler
kunnskap

132

v132

IKT9g Fysisk hemmet/ufør

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... G. Fysisk hemmet
eller ufør

133

v133

IKT9h Personvern,
sikkerhetshensyn

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... H. Personvern

134

v134

IKT9i Annet, spesifisér

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... I. Annet, spesifiser

135

v135

IKT9sps Spesifisér andre

discrete

character-40

76

0

136

v136

IKT15b_a Tilgang til
internett på off.bibliotek

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... A.
Bibliotek

137

v137

IKT15b_b Tilgang til
internett på postkontor

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... B.
Postkontor

138

v138

IKT15b_c Tilgang til
internett på off.kontor

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... C.
Offentlig kontor/rådhus

139

v139

IKT15b_d Tilgang til
internett på frivillig org

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... D.
Frivillig organisasjon

140

v140

IKT15b_e Tilgang til
internett på internettcafe

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... E.
Internettcafe

141

v141

IKT15b_f Ingen av delene

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... F. Ingen
av delene

142

v142

IKT15c_a Mobiltelefon via
WAP eller GPRS

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... A. Mobiltelefon via WAP
eller GPRS

143

v143

IKT15c_b Mobiltelefon via
UMTS (3G)

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... B. Mobiltelefon via UMTS
(3G)

144

v144

IKT15c_c Handheld
computer for eksempel
Palmtop, PDA4

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... C. Handheld computer for
eksempel Palmtop, PDA4

145

v145

IKT15c_d Ingen av delene

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... D. Ingen av delene

146

v146

IKT18a Brukt internett - epost siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... A. Sende og motta e-post?

147

v147

IKT18b Tlf/deltatt på
videokonf. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
til å... ... B. Telefonere eller delta på
videokonferanse?

148

v148

IKT18c Chattet siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... C. Kommunisere på andre
måter som for eksempel å chatte, sende
øyeblikksmeldinger som MSN eller
lignende?

149

v149

IKT18d Søkt info - varer/
tjenester siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... D. Å søke etter informasjon om
varer og tjenester?

150

v150

IKT18e Brukt tjenester
knyttet til reise/innkvart. siste
3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... E. Tjenester i forbindelse med
reiser og innkvartering?

151

v151

IKT18f Internett-radio/TV
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... F. Høre på radio eller se på TV?

152

v152

IKT18g Spilt/lastet ned spill/
musikk siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... G. Spille eller laste ned spill,
bilder eller musikk?

153

v153

IKT18h Lastet ned
programvare siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... H. Laste ned programvare?

154

v154

IKT18i Lest/lastet ned aviser/
nyhetsmag.siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... I. Lese eller laste ned online aviser
eller nyhetsmagasiner?

155

v155

IKT18j Ser etter jobber/
jobbsøknad siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... J. Se etter jobber eller sende
jobbsøknad?

156

v156

IKT18k Søkt helserelatert
info siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... K. Søke etter helserelatert
informasjon?

157

v157

IKT18l Søkt etter øvrig
informasjon/on-line tjenester

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... L. Søke etter øvrig informasjon
eller on-line tjenester?

158

v158

IKT18m Brukt Internett
banktjeneste siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... M. Utføre banktjenester, benytte
såkalt nettbank?

159

v159

IKT18n Kjøpt aksjer/andre
finansielle tjen. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... N. Kjøpe aksjer eller andre
finansielle tjenester?

160

v160

IKT18o Solgt varer/tjen. siste
3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... O. Selge varer og tjenester, for
eksempel via auksjoner?

161

v161

IKT18p Tatt formalisert
utdanning siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... P. Ta formalisert utdanning på
skole eller universitet?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

162

v162

IKT18q Tatt
etterutdanningskurs siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... Q. Ta etterutdanningskurs?

163

v163

IKT18r Tatt andre utd.kurs
i.f.t arb.muligheter siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... R. Ta andre utdanningskurs
spesielt relatert til arbeidsmuligheter?

164

v164

IKT23 Skaffet info fra
off.myndigh.websider siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
skaffe deg informasjon fra offentlige
myndigheters nettsider?

165

v165

IKT24 Lastet ned off.skjema
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
laste ned offisielle skjema?

166

v166

IKT25 Sendt utfylte skjema
til off.mynd. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
sende inn utfylte skjemaer?

167

v167

IKT20 Internett - erstatning
av pers.kont. m off instanser

discrete

numeric-1.0

937

258

Bruker du eller ønsker du å bruke
internett til å erstatte personlig kontakt
du med offentlige instanser?

168

v168

IKT21_a Tjenester ikke tilgj./
vanskelig å finne på internett

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... A. Tjenestene jeg
trenger er ikke tilgjengelige på internett
eller er vanskelig å finne

169

v169

IKT21_b Savner personlig
kontakt

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... B. Savner personlig
kontakt

170

v170

IKT21_c Savner umiddelbar
respons

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... C. Savner den
umiddelbare responsen

171

v171

IKT21_d Bekymret for
sikkerheten

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... D. Bekymret for
sikkerheten og beskyttelsen av de
opplysningene jeg gir fra meg

172

v172

IKT21_e Merkostnader f.eks.
tilkoblingskostnader

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... E. Merkostnader (f. eks
tilkoblingskostnader til internett)

173

v173

IKT21_f For komplisert
å bruke for kontakt m off.
mynd.

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... F. Å bruke internett for
kontakt med offentlige styresmakter er
for komplisert

174

v174

IKT21_g Andre

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... G. Andre

175

v175

IKT22a Internett ligningskontoret

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... A. Kontakt med
ligningskontoret f.eks til endring eller
tilsending av skattekort, meldinger til
ligningskontoret, spørsmål om skatt eller
utfylling av selvangivelsen e.l.

176

v176

IKT22b Internett - søke
jobber via aetat etc.

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... B. Å søke på
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
jobber via aetat eller andre offentlige
arbeidsformidlinger

177

v177

IKT22c Internett - søke
trygder

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... C. Å søke om
trygderettigheter eller studielån f.eks.
arbeidsledighetstrygd, dagpenger,
studielån, barnetrygd, refundering av
utgifter til lege m.v

178

v178

IKT22d Internett - søknader
om pers.dok.

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... D. Søknad om
personlige dokumenter f.eks. pass og
førerkort

179

v179

IKT22e Internett bilregistrering

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... E. Søknad om
bil- registrering

180

v180

IKT22f Internett byggetillatelse

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... F. Søknad om
byggetillatelse

181

v181

IKT22g Internett anmeldelser til politiet

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... G. Anmeldelser
til politiet f. eks i forbindelse med
tyverier

182

v182

IKT22h Internett off.bibliotek

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... H. Offentlige
bibliotek f. eks søke etter tilgjengelige
bøker, fornye lånebøker

183

v183

IKT22i Internett - føsdels/
ekteskapsattest

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... I. Fødselsattest
og ekteskapsattest f. eks forespørsel og
levering

184

v184

IKT22j Internett - søknad
opptak til studier

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... J. Å søke om
opptak til studier ved høyskole eller
universitet

185

v185

IKT22k Internett - flytte/
adresseendring

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du
foretrekke å bruke internett til... ... K.
Flyttemelding eller adresseendring

186

v186

IKT22l Internett helserelaterte tjenester

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... L. Helse
relaterte tjenester f. eks avtaler på
sykehus, råd om ledig kapasitet på
forskjellige sykehus

187

v187

IKT26 Kvalitet på el.tjenester
benyttet

discrete

numeric-1.0

503

692

Hvordan vurderer du kvaliteten på de
elektroniske tjenestene ovenfor du har
benyttet?

188

v188

IKT27 Når brukt internett
kjøpe/bestille varer/tjen

discrete

numeric-1.0

953

242

Når brukte du sist Internett til å kjøpe
eller bestille varer eller tjenester til
privat bruk?

189

v189

IKT28a Kjøpt/bestilt mat/
kolonialvarer - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... A. Mat og
kolonialvarer?

190

v190

IKT28b Kjøpt/bestilt
hushold.prod - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... B.
Husholdningsprodukter?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

191

v191

IKT28c Kjøpt/bestilt film/
musikk - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... C. Film og
musikk?

192

v192

IKT28d Kjøpt/bestilt bøker/
aviser/magasiner/el.læremat.siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... D. Bøker,
aviser, magasiner eller elektronisk
læremateriale?

193

v193

IKT28e Kjøpt/bestilt klær/
sportsartikler - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... E. Klær eller
sportsartikler?

194

v194

IKT28f Kjøpt/bestilt PC
progvare - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... F. PC programvare
eller spill?

195

v195

IKT28g Kjøpt/bestilt PC
maskinvare - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... G. PC
maskinvare?

196

v196

IKT28h Kjøpt/bestilt
elektronisk utstyr - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... H. Elektronisk
utstyr?

197

v197

IKT28i Kjøpt/bestilt aksjer/
fin.tjenester/forsikr - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... I. Aksjer,
finansielle tjenester, forsikring?

198

v198

IKT28j Kjøpt/bestilt reiser/
innkvart. - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... J. Reiser og
innkvartering i forbindelse med ferie?

199

v199

IKT28k Kjøpt/bestilt billetter
til begivenheter - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... K. Billetter til
ulike begivenheter?

200

v200

IKT28l Kjøpt/bestilt lotteri/
tipping - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... L. Lotteri og
tipping?

201

v201

IKT28m Kjøpt/bestilt annet siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... M. Annet?

202

v202

IKT29a Kjøpt film/musikk mottat elektr over internett?

discrete

numeric-1.0

252

943

Av de filmene og/eller musikken du har
kjøp over Internett, har du mottatt eller
oppdatert noe av dette elektronisk over
Internett?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

203

v203

IKT29b Mottok bøkene/
avisene etc elektr over
internett?

discrete

numeric-1.0

264

931

Mottok du noen av bøkene, avisene,
magasinene eller læremateriale
elektronisk over Internett?

204

v204

IKT29c Mottok/oppdaterte
programvarene elektr. over
internett?

discrete

numeric-1.0

184

1011

Mottok eller oppdaterte du noen
av programvarene elektronisk over
Internett?

205

v205

IKT30a Forhandlere kun på
internett

discrete

numeric-1.0

697

498

Bestilte du produkter eller tjenester fra
internett gjennom... ... A. Forhandlere
som kun opererer på internett

206

v206

IKT30b Forhandlere både på/
utenfor internett

discrete

numeric-1.0

697

498

Bestilte du produkter eller tjenester fra
internett gjennom... ... B. Forhandlere
som opererer både på og utenfor internet

207

v207

IKT31a Hatt problem v. kjøp
over internett?

discrete

numeric-1.0

697

498

I løpet av de siste 12 måneder, har du
støtt på problemer når du har gjort kjøp
over Internett?

208

v208

IKT31ba Usikkerhet med
hensyn til garantier

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... A.
Usikkerhet med hensyn til garantier

209

v209

IKT31bb Leveransen tok
lenger tid enn forventet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... B.
Leveransen tok lengre tid enn forventet

210

v210

IKT31bc Sluttpris ble høyere
enn antydet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... C.
Sluttprisen ble høyere enn antydet (f. eks
høyere leveringskostnader)

211

v211

IKT31bd Ødelagt/feil vare
ble levert

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... D.
Ødelagt/feil vare ble levert

212

v212

IKT31be Manglende
sikkerhet ved betaling

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... E.
Manglende sikkerhet ved betaling

213

v213

IKT31bf Klager og erstatning
var problematisk

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... F.
Klager og erstatning var problematisk

214

v214

IKT31bg Annet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... G.
Annet

215

v215

IKT31bsp Andre problemer

discrete

character-45

29

0

216

v216

IKT32a Har ikke behov

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
A. Har ikke behov

217

v217

IKT32b Foretrekker å handle
personlig/liker å se produktet

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
B. Foretrekker å handle personlig/liker å
se produktet

218

v218

IKT32c Ikke kunnskaper nok
til å kjøpe/bestillee

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
C. Ikke kunnskaper nok til å kjøpe/
bestillee

219

v219

IKT32d Problematisk å motta
bestilte varer hjemme

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
D. Problematisk å motta bestilte varer
hjemme

220

v220

IKT32e Sikkerhetshensyn,
opplysn. om kredittkort over
internett

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
E.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

221

v221

IKT32f Personvernshensyn,
personlige opplysn. over
internett

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
F. Personvernshensyn, personlige
opplysn. over internett

222

v222

IKT32g Tillitshensyn/
hensynet til å motta varene/
returnere dem

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
G. Tillitshensyn/hensynet til å motta
varene/returnere dem

223

v223

IKT32h Har ikke kredittkort

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
H. Har ikke kredittkort

224

v224

IKT32i Hastighet på
internettlinja for sakte

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
I. Hastighet på internettlinja for sakte

225

v225

IKT32j Annet

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
J. Annet

226

v226

IKT32sps Spesifisér andre

discrete

character-45

19

0

227

v227

IKT33a Hatt PC-kurs > 3
undervisningstimer?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang tatt et kurs eller hatt
undervisningstimer innen bruk av PC
eller programvare som varte mer enn 3
undervisningstimer til sammen?

228

v228

IKT33b Når tatt slik PCkurs?

discrete

numeric-1.0

568

627

Har du tatt et slikt kurs...

229

v229

IKT34a Kopiert filer på PC?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... A. Kopiert filer+

230

v230

IKT34b Klipp og lim verktøy
i et dokument?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... B. Klipp og lim
verktøy i et dokument?

231

v231

IKT34c Brukt formler i et
regneark?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... C. Brukt formler
for å legge sammen, trekke fra, gange
eller dele tall i et regneark?

232

v232

IKT34d Komprimert filer,
f.eks. winzip?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... D. Komprimert
filer?

233

v233

IKT34e Koblet til og
installert skriver/modem

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... E. Koblet til
og installert f. eks en skriver eller et
modem?

234

v234

IKT34f Laget et
dataprogram?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... F. Laget
et dataprogram ved å benytte et
programmeringsspråk?

235

v235

IKT34g Ingen av de ovefor
nevnte

discrete

numeric-1.0

123

1072

Har du noen gang... ... G. Ingen av de
ovenfor nevnte?

236

v236

IKT35a Brukt søkemotorer?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... A. Brukt søkemotorer som
f.eks. google eller kvasir?

237

v237

IKT35b Sendt e-post med
vedlegg?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... B. Sendt e-post med
vedlegg?

238

v238

IKT35c Sendt meldinger i
chat,nyhetsgrupper, andre
fora?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... C. Sendt meldinger i chatterom, til nyhetsgrupper eller andre
diskusjonsformer på Internett?

239

v239

IKT35d Brukt internett for å
telefonere?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... D. Drukt Internett for å
telefonere?
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#
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

240

v240

IKT35e Brukt
fildelingsprogram

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... E. Brukt fildelingsprogram
for å utveksle filmer, musikk etc?

241

v241

IKT35f Laget en internettside

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... F. Laget en Internettside,
f.eks. en hjemmeside?

242

v242

IKT35g Ingen av ovennenvte

discrete

numeric-1.0

108

1087

Ingen av de ovenfor nevnte

243

v243

IKT36a Gjennom formell
utdanning

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... A. Igjennom
formell utdanning

244

v244

IKT36b Kurs ved
voksenopplæringssenter

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... B. Kurs ved
voksenopplæringssenter?

245

v245

IKT36c Yrkesrettet kurs
igjennom arbeidsgiver

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... C. Yrkesrettet kurs
igjennom arbeidsgiver?

246

v246

IKT36d Selvstudie ved bruk
av lærebøker o.l.

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... D. Selvstudie ved
bruk av lærebøker o.l.?

247

v247

IKT36e Selvlæring ved å
prøve og feile

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... E. Selvlæring ved
å prøve og feile?

248

v248

IKT36f Uformell læring ved
hjelp fra andre personer

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... F. Uformell læring
ved hjelp fra andre personer?

249

v249

IKT36g På andre måter

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... G. På andre måter?

250

v250

Ald Alder IO, i løpet av 2006

continuous

numeric-2.0

1194

1

251

v251

Ald2 Alder person 2 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

965

230

Alder person 2 i løpet av 2006

252

v252

Ald3 Alder person 3 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

543

652

Alder person 3 i løpet av 2006

253

v253

Ald4 Alder person 4 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

371

824

Alder person 4 i løpet av 2006

254

v254

Ald5 Alder person 5 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

141

1054

Alder person 5 i løpet av 2006

255

v255

Ald6 Alder person 6 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

36

1159

Alder person 6 i løpet av 2006

256

v256

Ald7 Alder person 7 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

5

1190

Alder person 7 i løpet av 2006

257

v257

Ald8 Alder person 8 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

2

1193

Alder person 8 i løpet av 2006

258

v258

Ald9 Alder person 9 i løpet
av 2006

continuous

numeric-1.0

1

1194

Alder person 9 i løpet av 2006

259

v259

Ald10 Alder person 10 i
løpet av 2006

continuous

numeric-1.0

1

1194

Alder person 10 i løpet av 2006

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-2.0

1195

0

IOs alder på intervjutidspunktet

discrete

numeric-1.0

1195

0

IOs aldersgruppe

Alder IO, i løpet av 2006

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

1

v002

IOs_Alde IOs alder på
intervjutidspunktet

2

v003

AldGrupp IOs aldersgruppe
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

3

v004

IOs_Kjon IOs kjønn

discrete

numeric-1.0

1195

0

IOs kjønn

4

v005

Fylke IOs fylke

discrete

character-2

1195

0

IOs fylke

5

v006

Landsdel Landsdel

discrete

numeric-1.0

1195

0

Landsdel

6

v007

Tettbygd Tettbygd strøk

discrete

numeric-1.0

1195

0

Bor du i et tettbygd strøk?

7

v008

Tettsted Tettstedets størrelse

discrete

numeric-1.0

942

253

Bor du i et tettsted eller en by med...

8

v009

BoStroek IOs boligstrøk

discrete

numeric-1.0

1177

18

IOs boligstrøk

9

v010

Siv Lever IO i fast
parforhold?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Er du gift eller samboer?

10

v011

SivStat IOs formelle
sivilstand

discrete

numeric-1.0

1194

1

Hva er din sivilstatus?

11

v074

UtdNivaa Utdanning 2004
(nivå), registeropplysn.

discrete

numeric-1.0

1195

0

Utdanning 2004 (nivå), registeropplysn.

12

v075

Fagfelt Utdanning 2004
(fagfelt) registeropplysn.

discrete

numeric-1.0

1195

0

Utdanning 2004 (fagfelt)
registeropplysn.

13

v250

Ald Alder IO, i løpet av 2006

continuous

numeric-2.0

1194

1

Alder IO, i løpet av 2006

14

v251

Ald2 Alder person 2 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

965

230

Alder person 2 i løpet av 2006

15

v252

Ald3 Alder person 3 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

543

652

Alder person 3 i løpet av 2006

16

v253

Ald4 Alder person 4 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

371

824

Alder person 4 i løpet av 2006

17

v254

Ald5 Alder person 5 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

141

1054

Alder person 5 i løpet av 2006

18

v255

Ald6 Alder person 6 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

36

1159

Alder person 6 i løpet av 2006

19

v256

Ald7 Alder person 7 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

5

1190

Alder person 7 i løpet av 2006

20

v257

Ald8 Alder person 8 i løpet
av 2006

continuous

numeric-2.0

2

1193

Alder person 8 i løpet av 2006

21

v258

Ald9 Alder person 9 i løpet
av 2006

continuous

numeric-1.0

1

1194

Alder person 9 i løpet av 2006

22

v259

Ald10 Alder person 10 i
løpet av 2006

continuous

numeric-1.0

1

1194

Alder person 10 i løpet av 2006

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Group Arbeid og inntekt
#

Name

Question

1

v053

Arb1 Utført inntektsgiv. arb.
forrige uke

discrete

numeric-1.0

1195

0

2

v054

Arb1b Fraværende fra
inntektsgiv. arb. forrige uke

discrete

numeric-1.0

403

792

Har du inntektsgivende arbeid som du
var borte fra i forrige uke?

3

v055

Arb2 IOs vanlige ukentlige
arbeidstid

continuous

numeric-3.0

862

333

Hvor mange timer arbeider du vanligvis
i uka i inntektsgivende arbeid?

4

v056

Arb3 Eierforhold for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

853

342

Er den virksomheten du arbeider i...

5

v057

Arb4 Næring for IOs
arbeidsplass

discrete

numeric-1.0

853

342

Hvilken av disse næringene tilhører
denne virksomheten?

6

v058

Arb5_Kod IOs hovedyrke i
bedriften - kodet

discrete

character-2

853

0
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

7

v059

Arb5b Har en ledende stilling

discrete

numeric-1.0

853

342

Har du en ledende stilling?

8

v060

Arb6 IOs ansettelsesforhold

discrete

numeric-1.0

851

344

Arbeider du i ditt hovedyrke som...

9

v061

Arb7a Mottar AFP eller
annen førtidspensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg?

10

v062

Arb7b Mottar offentlig
alderspensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... B. Mottar offentlig
alderspensjon

11

v063

Arb7c Mottar etterlatte-/
enkepensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... C. Mottar etterlatte-/enkepensjon

12

v064

Arb7d Mottar uførepensjon

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... D. Mottar uførepensjon

13

v065

Arb7e Mottar stønad til
enslig forsørger

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... E. Mottar stønad til enslig
forsørger

14

v066

Arb7f Går på skole eller
studerer

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... F. Går på skole eller studerer

15

v067

Arb7g Arbeidsledig de siste 3
månedene

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene
for deg? ... G. Arbeidsledig de siste 3
månedene

16

v068

Arb7h Avtjener
førstegangstjenesten

discrete

numeric-1.0

1195

0

Passer noen av disse beskrivelsene for
deg? ... H. Avtjener førstegangstjenesten

17

v069

Arb8 Antall timer husarbeid
pr uke

discrete

numeric-1.0

1195

0

Omtrent hvor mange timer bruker du
vanligvis til husarbeid per uke?

18

v070

UkArbTid IOs ukentlige
arbeidstid:

discrete

numeric-1.0

812

383

19

v071

VanlSyss IO vanligvis
sysselsatt (kodet utifra Arb2)

discrete

numeric-1.0

1195

0

IO vanligvis sysselsatt (kodet utifra
Arb2)

20

v072

IOsInnt IOs bruttoinntekt,
gruppert

discrete

numeric-2.0

1195

0

IOs bruttoinntekt, gruppert

21

v073

HushInnt Husholdets
bruttoinntekt, gruppert

discrete

numeric-2.0

1195

0

Husholdets bruttoinntekt, gruppert

Label

Type

Format

Valid

Invalid

IOs ukentlige arbeidstid:

Group Husholdning
#

Name

Question

1

v012

Antpers Antall medlemmer i
husholdningen?

discrete

numeric-2.0

1195

0

Hvor mange personer er det
husholdningen din?

2

v013

AndrBarn Barn som ikke
tilhører husholdningen

discrete

numeric-1.0

1195

0

Barn som ikke tilhører husholdningen

3

v014

AndrBar2 Antall døtre som
ikke tilhører husholdningen

continuous

numeric-1.0

435

760

Antall døtre som ikke tilhører
husholdningen

4

v015

AndrBar3 Antall sønner som
ikke tilhører husholdningen

continuous

numeric-2.0

435

760

Antall sønner som ikke tilhører
husholdningen

5

v016

Fam_Fase IOs familiefase

discrete

numeric-2.0

1195

0

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Reis1 Antall reiser fra 1.jan 31.mars

continuous

numeric-2.0

1195

0

IOs familiefase

Group Reiser
#
1

Name
v017
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Group IKT i husholdningene
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v076

IKT1a Har du/husholdet
mobiltelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... A. Mobiltelefon?

2

v077

IKT1b Har mobiltlf. m/
internett-tilgang/MMS?

discrete

numeric-1.0

1145

50

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... B. Har mobiltlf. m/
internett-tilgang/MMS?

3

v078

IKT12 Bruker mobiltelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Bruker du mobiltelefon?

4

v079

IKT13 Erstattet vanlig post
med SMS/MMS

discrete

numeric-1.0

1123

72

I hvilken grad har du erstattet vanlig
post f. eks fødselsdagsgratulasjoner,
julehilsener, kontakt med bedrifter eller
offentlig instanser med SMS og MMS?

5

v080

IKT1h Har du/husholdet
fasttelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... H. Fasttelefon?

6

v081

IKT1i Har du/husholdet IP
telefon/bredbåndstelefon?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... I. IP-telefon/
bredbåndstelefon over internett?

7

v082

IKT1c Har du/husholdet TV?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C. Tv?

8

v083

IKT1c1 Har du/husholdet
parabolantenne til TV-n

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C1. Parabolantenne
til TV'en?

9

v084

IKT1c2 Har du/husholdet
Kabel-TV?

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C2. Kabel-TV?

10

v085

IKT1c3 Har du/husholdet
digital dekoder?

discrete

numeric-1.0

1160

35

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... C3. Digital dekoder,
slik at man tar inn digital-tv?

11

v086

IKT1d Har du/husholdet
spillkonsoll

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... D. Spillkonsoller
som for eksempel playstation, nintendo,
xbox eller lignende?

12

v087

IKT1e Har du/husholdet
stasjonær PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... E. Stasjonær PC?

13

v088

IKT1f Har du/husholdet
bærbar PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... F. Bærbar PC?

14

v089

IKT1g Har du/husholdet
håndholdt PC?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har [du eller noen andre i
husholdningen]... ... G. Hånholdt PC?

15

v090

IKT1j Ingen av de ovenfor
nevnte

discrete

numeric-1.0

0

1195

16

v091

IKT2 Brukt PC/annen
datamaskin siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

1195

0

Har du brukt PC eller annen datamaskin
i løpet av de siste 3 månedene?

17

v092

IKT3 Når brukte PC/annen
datamaskin sist?

discrete

numeric-1.0

211

984

Når brukte du en PC eller en annen form
for datamaskin sist?

18

v093

IKT10 Hvor mye brukt PC
siste 3 mnd gj.snitt?

discrete

numeric-1.0

984

211

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si
at du brukte PC i gjennomsnitt...

19

v094

IKT11ba Brukt PC hjemme,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... A. Hjemme

20

v095

IKT11bb Brukt PC på
arb.plass utenfor hjemmet,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... B. På arbeidsplass

21

v096

IKT11bc Brukt PC på et
utdanningssted, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... C. På et utdanningssted
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

22

v097

IKT11bd Brukt PC hos en
annen person, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... D. Hos en annen person

23

v098

IKT11be Brukt PC andre
steder, siste 3 mnd ?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt PC... ... E. Andre steder (f.eks
hotell, flyplass, internettcafe)

24

v099

IKT4 Brukt internett siste 3
mnd.?

discrete

numeric-1.0

984

211

Har du brukt Internett i løpet av de siste
3 månedene?

25

v100

IKT5 Når brukte internett
sist?

discrete

numeric-1.0

47

1148

Når brukte du Internett sist?

26

v101

IKT14 Brukt internett i
gj.snitt siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si
at du brukte internett i gjennomsnitt...

27

v102

IKT15_a Brukt internett
hjemme, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... A. Hjemme

28

v103

IKT15_b Brukt internett på
arb.plass utenfor hjemmet,
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... B. På en arbeidsplass

29

v104

IKT15_c Brukt internett på et
utdanningssted, siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... C. På et
utdanningssted

30

v105

IKT15_d Brukt internett
hos en annen person, siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... D. Hos en annen
person

31

v106

IKT15_e Brukt internet andre
steder, siste 3 mnd ?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
brukt Internett... ... E. Andre steder

32

v107

IKT17 Har personlig e-post
adresse

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du en personlig e-post adresse privat
eller på jobb?

33

v108

IKT16 Grad erstattet vanlig
post m internett/e-post

discrete

numeric-1.0

937

258

Grad erstattet vanlig post m internett/epost

34

v109

IKT19 Mottatt spam siste 3
mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene
mottatt epost som du vil anse som
søppelpost eller spam, og som du vil
foretrekke ikke å motta?

35

v110

IKT6 Tilgang til internett
hjemme?

discrete

numeric-1.0

1195

0

36

v111

IKT7a Tar inn internett via
mobiltlf

discrete

numeric-1.0

923

272

Tar husholdningen inn Internett via... ...
A. Mobiltelefon? (WAP, GPRS etc.)

37

v112

IKT7b Tar inn internett via
TV

discrete

numeric-1.0

911

284

Tar husholdningen inn Internett via... ...
B. TV?

38

v113

IKT7c Tar inn internett via
spillkonsoll

discrete

numeric-1.0

456

739

Tar husholdningen inn Internett via... ...
C. Spillkonsoller som for eksempel
playstation, nintendo, xbox eller
lignende?

39

v114

IKT7d Tar inn internett via
stasjonær PC

discrete

numeric-1.0

783

412

Tar husholdningen inn Internett via... ...
D. Stasjonær PC?

40

v115

IKT7e Tar inn internett via
bærbar PC

discrete

numeric-1.0

576

619

Tar husholdningen inn Internett via... ...
E. Bærbar PC?

41

v116

IKT7f Tar inn internett via
håndholdt PC

discrete

numeric-1.0

63

1132

Tar husholdningen inn Internett via... ...
F. håndholdt PC

42

v117

IKT7g Tar inn internett via
andre måter

discrete

numeric-1.0

934

261

Tar husholdningen inn Internett via... ...
G. På andre måter?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

43

v118

IKT7h Vet ikke
husholdningen hvordan den
tar inn internett?

discrete

numeric-1.0

4

1191

Tar husholdningen inn Internett via... ...
H. Vet ikke husholdningen hvordan den
tar inn internett?

44

v119

IKT8a Type oppkobling for
internett-forb.

discrete

numeric-1.0

934

261

Har [du/hosholdningen] fast oppkobling
til internett, eller må [du/dere] ringe
opp for hver gang [du/dere] skal inn på
internett?

45

v120

IKT8b Internett-tilgang via
modem el. ISDN?

discrete

numeric-1.0

142

1053

Har husholdningen internett-tilgang ved
tradisjonelt modem gjennom en normal
telefonlinje, eller har husholdningen
ISDN linje?

46

v121

IKT8ca Internett-tilgang ADSL

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... A. ADSL - eller andre DSLteknologier?

47

v122

IKT8cb Internett-tilgang Kabel-TV

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... B. Kabel-TV

48

v123

IKT8cc Internett-tilgang Andre måter

discrete

numeric-1.0

784

411

Har husholdningen internett-tilgang
gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre
måter? ... C. Andre måter, spesifiser

49

v124

IKT8sps Spesifisér andre
(internett-tilgang)

discrete

character-30

15

0

50

v125

IKT8d Trippelnett?

discrete

numeric-1.0

375

820

Har husholdningen såkalt trippelnett,
slik at man får telefon, Internett og TV
over bredbåndslinjen?

51

v126

IKT9a Tilgang til internett
andre steder

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... A. Har tilgang til
internett andre steder

52

v127

IKT9b Ønsker ikke - innhold
skadelig

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... B. Ønsker ikke
fordi innholdet er skadelig

53

v128

IKT9c Ønsker ikke - innhold
ikke nyttig

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... C. Ønsker ikke
fordi innholdet ikke er nyttig eller
interessant

54

v129

IKT9d Utstyret koster for
mye

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... D. Utstyret koster
for mye

55

v130

IKT9e Tilgang for dyrt,
tellerskritt o.l.

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... E. Tilgang er for
dyrt, abonnement, tellerskritt o.l.

56

v131

IKT9f Mangler kunnskap

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... F. Mangler
kunnskap

57

v132

IKT9g Fysisk hemmet/ufør

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... G. Fysisk hemmet
eller ufør
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

58

v133

IKT9h Personvern,
sikkerhetshensyn

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... H. Personvern

59

v134

IKT9i Annet, spesifisér

discrete

numeric-1.0

261

934

Hva er hovedårsaken til at
husholdningen ikke har tilgang til
Internett hjemme? ... I. Annet, spesifiser

60

v135

IKT9sps Spesifisér andre

discrete

character-40

76

0

61

v136

IKT15b_a Tilgang til
internett på off.bibliotek

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... A.
Bibliotek

62

v137

IKT15b_b Tilgang til
internett på postkontor

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... B.
Postkontor

63

v138

IKT15b_c Tilgang til
internett på off.kontor

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... C.
Offentlig kontor/rådhus

64

v139

IKT15b_d Tilgang til
internett på frivillig org

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... D.
Frivillig organisasjon

65

v140

IKT15b_e Tilgang til
internett på internettcafe

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... E.
Internettcafe

66

v141

IKT15b_f Ingen av delene

discrete

numeric-1.0

261

934

Er det mulig for deg å få tilgang til
internett i ditt nærmiljø på... ... F. Ingen
av delene

67

v142

IKT15c_a Mobiltelefon via
WAP eller GPRS

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... A. Mobiltelefon via WAP
eller GPRS

68

v143

IKT15c_b Mobiltelefon via
UMTS (3G)

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... B. Mobiltelefon via UMTS
(3G)

69

v144

IKT15c_c Handheld
computer for eksempel
Palmtop, PDA4

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... C. Handheld computer for
eksempel Palmtop, PDA4

70

v145

IKT15c_d Ingen av delene

discrete

numeric-1.0

201

994

Bruker du noen av de følgende mobile
innretningene for å få tilgang til
internett? ... D. Ingen av delene

71

v146

IKT18a Brukt internett - epost siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... A. Sende og motta e-post?

72

v147

IKT18b Tlf/deltatt på
videokonf. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... B. Telefonere eller delta på
videokonferanse?

73

v148

IKT18c Chattet siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... C. Kommunisere på andre
måter som for eksempel å chatte, sende
øyeblikksmeldinger som MSN eller
lignende?

74

v149

IKT18d Søkt info - varer/
tjenester siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... D. Å søke etter informasjon om
varer og tjenester?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

75

v150

IKT18e Brukt tjenester
knyttet til reise/innkvart. siste
3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... E. Tjenester i forbindelse med
reiser og innkvartering?

76

v151

IKT18f Internett-radio/TV
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... F. Høre på radio eller se på TV?

77

v152

IKT18g Spilt/lastet ned spill/
musikk siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... G. Spille eller laste ned spill,
bilder eller musikk?

78

v153

IKT18h Lastet ned
programvare siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... H. Laste ned programvare?

79

v154

IKT18i Lest/lastet ned aviser/
nyhetsmag.siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... I. Lese eller laste ned online aviser
eller nyhetsmagasiner?

80

v155

IKT18j Ser etter jobber/
jobbsøknad siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... J. Se etter jobber eller sende
jobbsøknad?

81

v156

IKT18k Søkt helserelatert
info siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... K. Søke etter helserelatert
informasjon?

82

v157

IKT18l Søkt etter øvrig
informasjon/on-line tjenester

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... L. Søke etter øvrig informasjon
eller on-line tjenester?

83

v158

IKT18m Brukt Internett
banktjeneste siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... M. Utføre banktjenester, benytte
såkalt nettbank?

84

v159

IKT18n Kjøpt aksjer/andre
finansielle tjen. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... N. Kjøpe aksjer eller andre
finansielle tjenester?

85

v160

IKT18o Solgt varer/tjen. siste
3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... O. Selge varer og tjenester, for
eksempel via auksjoner?

86

v161

IKT18p Tatt formalisert
utdanning siste 3 mnd

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... P. Ta formalisert utdanning på
skole eller universitet?

87

v162

IKT18q Tatt
etterutdanningskurs siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til
å... ... Q. Ta etterutdanningskurs?

88

v163

IKT18r Tatt andre utd.kurs
i.f.t arb.muligheter siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett
til å... ... R. Ta andre utdanningskurs
spesielt relatert til arbeidsmuligheter?

89

v164

IKT23 Skaffet info fra
off.myndigh.websider siste 3
mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
skaffe deg informasjon fra offentlige
myndigheters nettsider?
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90

v165

IKT24 Lastet ned off.skjema
siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
laste ned offisielle skjema?

91

v166

IKT25 Sendt utfylte skjema
til off.mynd. siste 3 mnd?

discrete

numeric-1.0

937

258

Har du i løpet av de siste 3 månedene,
i privat øyemed, benyttet internett til å
sende inn utfylte skjemaer?

92

v167

IKT20 Internett - erstatning
av pers.kont. m off instanser

discrete

numeric-1.0

937

258

Bruker du eller ønsker du å bruke
internett til å erstatte personlig kontakt
du med offentlige instanser?

93

v168

IKT21_a Tjenester ikke tilgj./
vanskelig å finne på internett

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... A. Tjenestene jeg
trenger er ikke tilgjengelige på internett
eller er vanskelig å finne

94

v169

IKT21_b Savner personlig
kontakt

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... B. Savner personlig
kontakt

95

v170

IKT21_c Savner umiddelbar
respons

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... C. Savner den
umiddelbare responsen

96

v171

IKT21_d Bekymret for
sikkerheten

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... D. Bekymret for
sikkerheten og beskyttelsen av de
opplysningene jeg gir fra meg

97

v172

IKT21_e Merkostnader f.eks.
tilkoblingskostnader

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... E. Merkostnader (f. eks
tilkoblingskostnader til internett)

98

v173

IKT21_f For komplisert
å bruke for kontakt m off.
mynd.

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... F. Å bruke internett for
kontakt med offentlige styresmakter er
for komplisert

99

v174

IKT21_g Andre

discrete

numeric-1.0

533

662

Hva er årsakene til at du ikke bruker
internett i din kontakt med offentlige
myndigheter? ... G. Andre

100

v175

IKT22a Internett ligningskontoret

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... A. Kontakt med
ligningskontoret f.eks til endring eller
tilsending av skattekort, meldinger til
ligningskontoret, spørsmål om skatt eller
utfylling av selvangivelsen e.l.

101

v176

IKT22b Internett - søke
jobber via aetat etc.

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... B. Å søke på
jobber via aetat eller andre offentlige
arbeidsformidlinger

102

v177

IKT22c Internett - søke
trygder

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... C. Å søke om
trygderettigheter eller studielån f.eks.
arbeidsledighetstrygd, dagpenger,
studielån, barnetrygd, refundering av
utgifter til lege m.v

103

v178

IKT22d Internett - søknader
om pers.dok.

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... D. Søknad om
personlige dokumenter f.eks. pass og
førerkort
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104

v179

IKT22e Internett bilregistrering

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... E. Søknad om
bil- registrering

105

v180

IKT22f Internett byggetillatelse

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... F. Søknad om
byggetillatelse

106

v181

IKT22g Internett anmeldelser til politiet

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... G. Anmeldelser
til politiet f. eks i forbindelse med
tyverier

107

v182

IKT22h Internett off.bibliotek

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... H. Offentlige
bibliotek f. eks søke etter tilgjengelige
bøker, fornye lånebøker

108

v183

IKT22i Internett - føsdels/
ekteskapsattest

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... I. Fødselsattest
og ekteskapsattest f. eks forespørsel og
levering

109

v184

IKT22j Internett - søknad
opptak til studier

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... J. Å søke om
opptak til studier ved høyskole eller
universitet

110

v185

IKT22k Internett - flytte/
adresseendring

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du
foretrekke å bruke internett til... ... K.
Flyttemelding eller adresseendring

111

v186

IKT22l Internett helserelaterte tjenester

discrete

numeric-1.0

555

640

Bruker du allerede eller vil du foretrekke
å bruke internett til... ... L. Helse
relaterte tjenester f. eks avtaler på
sykehus, råd om ledig kapasitet på
forskjellige sykehus

112

v187

IKT26 Kvalitet på el.tjenester
benyttet

discrete

numeric-1.0

503

692

Hvordan vurderer du kvaliteten på de
elektroniske tjenestene ovenfor du har
benyttet?

113

v188

IKT27 Når brukt internett
kjøpe/bestille varer/tjen

discrete

numeric-1.0

953

242

Når brukte du sist Internett til å kjøpe
eller bestille varer eller tjenester til
privat bruk?

114

v189

IKT28a Kjøpt/bestilt mat/
kolonialvarer - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... A. Mat og
kolonialvarer?

115

v190

IKT28b Kjøpt/bestilt
hushold.prod - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... B.
Husholdningsprodukter?

116

v191

IKT28c Kjøpt/bestilt film/
musikk - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... C. Film og
musikk?

117

v192

IKT28d Kjøpt/bestilt bøker/
aviser/magasiner/el.læremat.siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... D. Bøker,
aviser, magasiner eller elektronisk
læremateriale?

118

v193

IKT28e Kjøpt/bestilt klær/
sportsartikler - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
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Question
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... E. Klær eller
sportsartikler?

119

v194

IKT28f Kjøpt/bestilt PC
progvare - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... F. PC programvare
eller spill?

120

v195

IKT28g Kjøpt/bestilt PC
maskinvare - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... G. PC
maskinvare?

121

v196

IKT28h Kjøpt/bestilt
elektronisk utstyr - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... H. Elektronisk
utstyr?

122

v197

IKT28i Kjøpt/bestilt aksjer/
fin.tjenester/forsikr - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til
privat bruk har du kjøpt eller bestilt
over Internett de siste 12 månedene?
Har du kjøpt eller bestilt... ... I. Aksjer,
finansielle tjenester, forsikring?

123

v198

IKT28j Kjøpt/bestilt reiser/
innkvart. - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... J. Reiser og
innkvartering i forbindelse med ferie?

124

v199

IKT28k Kjøpt/bestilt billetter
til begivenheter - siste 12
mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... K. Billetter til
ulike begivenheter?

125

v200

IKT28l Kjøpt/bestilt lotteri/
tipping - siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har
du kjøpt eller bestilt... ... L. Lotteri og
tipping?

126

v201

IKT28m Kjøpt/bestilt annet siste 12 mnd?

discrete

numeric-1.0

697

498

Hvilken type varer og tjenester til privat
bruk har du kjøpt eller bestilt over
Internett de siste 12 månedene? Har du
kjøpt eller bestilt... ... M. Annet?

127

v202

IKT29a Kjøpt film/musikk mottat elektr over internett?

discrete

numeric-1.0

252

943

Av de filmene og/eller musikken du har
kjøp over Internett, har du mottatt eller
oppdatert noe av dette elektronisk over
Internett?

128

v203

IKT29b Mottok bøkene/
avisene etc elektr over
internett?

discrete

numeric-1.0

264

931

Mottok du noen av bøkene, avisene,
magasinene eller læremateriale
elektronisk over Internett?

129

v204

IKT29c Mottok/oppdaterte
programvarene elektr. over
internett?

discrete

numeric-1.0

184

1011

Mottok eller oppdaterte du noen
av programvarene elektronisk over
Internett?

130

v205

IKT30a Forhandlere kun på
internett

discrete

numeric-1.0

697

498

Bestilte du produkter eller tjenester fra
internett gjennom... ... A. Forhandlere
som kun opererer på internett

131

v206

IKT30b Forhandlere både på/
utenfor internett

discrete

numeric-1.0

697

498

Bestilte du produkter eller tjenester fra
internett gjennom... ... B. Forhandlere
som opererer både på og utenfor internet
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132

v207

IKT31a Hatt problem v. kjøp
over internett?

discrete

numeric-1.0

697

498

I løpet av de siste 12 måneder, har du
støtt på problemer når du har gjort kjøp
over Internett?

133

v208

IKT31ba Usikkerhet med
hensyn til garantier

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... A.
Usikkerhet med hensyn til garantier

134

v209

IKT31bb Leveransen tok
lenger tid enn forventet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... B.
Leveransen tok lengre tid enn forventet

135

v210

IKT31bc Sluttpris ble høyere
enn antydet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... C.
Sluttprisen ble høyere enn antydet (f. eks
høyere leveringskostnader)

136

v211

IKT31bd Ødelagt/feil vare
ble levert

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... D.
Ødelagt/feil vare ble levert

137

v212

IKT31be Manglende
sikkerhet ved betaling

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... E.
Manglende sikkerhet ved betaling

138

v213

IKT31bf Klager og erstatning
var problematisk

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... F.
Klager og erstatning var problematisk

139

v214

IKT31bg Annet

discrete

numeric-1.0

120

1075

Hvilke problemer har du støtt på? ... G.
Annet

140

v215

IKT31bsp Andre problemer

discrete

character-45

29

0

141

v216

IKT32a Har ikke behov

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
A. Har ikke behov

142

v217

IKT32b Foretrekker å handle
personlig/liker å se produktet

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
B. Foretrekker å handle personlig/liker å
se produktet

143

v218

IKT32c Ikke kunnskaper nok
til å kjøpe/bestillee

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
C. Ikke kunnskaper nok til å kjøpe/
bestillee

144

v219

IKT32d Problematisk å motta
bestilte varer hjemme

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
D. Problematisk å motta bestilte varer
hjemme

145

v220

IKT32e Sikkerhetshensyn,
opplysn. om kredittkort over
internett

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
E.

146

v221

IKT32f Personvernshensyn,
personlige opplysn. over
internett

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
F. Personvernshensyn, personlige
opplysn. over internett

147

v222

IKT32g Tillitshensyn/
hensynet til å motta varene/
returnere dem

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
G. Tillitshensyn/hensynet til å motta
varene/returnere dem

148

v223

IKT32h Har ikke kredittkort

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
H. Har ikke kredittkort
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149

v224

IKT32i Hastighet på
internettlinja for sakte

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
I. Hastighet på internettlinja for sakte

150

v225

IKT32j Annet

discrete

numeric-1.0

253

942

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har
kjøpt eller bestilt varer eller tjenester
over Internett de siste 12 månedene? ...
J. Annet

151

v226

IKT32sps Spesifisér andre

discrete

character-45

19

0

152

v227

IKT33a Hatt PC-kurs > 3
undervisningstimer?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang tatt et kurs eller hatt
undervisningstimer innen bruk av PC
eller programvare som varte mer enn 3
undervisningstimer til sammen?

153

v228

IKT33b Når tatt slik PCkurs?

discrete

numeric-1.0

568

627

Har du tatt et slikt kurs...

154

v229

IKT34a Kopiert filer på PC?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... A. Kopiert filer+

155

v230

IKT34b Klipp og lim verktøy
i et dokument?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... B. Klipp og lim
verktøy i et dokument?

156

v231

IKT34c Brukt formler i et
regneark?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... C. Brukt formler
for å legge sammen, trekke fra, gange
eller dele tall i et regneark?

157

v232

IKT34d Komprimert filer,
f.eks. winzip?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... D. Komprimert
filer?

158

v233

IKT34e Koblet til og
installert skriver/modem

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... E. Koblet til
og installert f. eks en skriver eller et
modem?

159

v234

IKT34f Laget et
dataprogram?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du noen gang... ... F. Laget
et dataprogram ved å benytte et
programmeringsspråk?

160

v235

IKT34g Ingen av de ovefor
nevnte

discrete

numeric-1.0

123

1072

Har du noen gang... ... G. Ingen av de
ovenfor nevnte?

161

v236

IKT35a Brukt søkemotorer?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... A. Brukt søkemotorer som
f.eks. google eller kvasir?

162

v237

IKT35b Sendt e-post med
vedlegg?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... B. Sendt e-post med
vedlegg?

163

v238

IKT35c Sendt meldinger i
chat,nyhetsgrupper, andre
fora?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... C. Sendt meldinger i chatterom, til nyhetsgrupper eller andre
diskusjonsformer på Internett?

164

v239

IKT35d Brukt internett for å
telefonere?

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... D. Drukt Internett for å
telefonere?

165

v240

IKT35e Brukt
fildelingsprogram

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... E. Brukt fildelingsprogram
for å utveksle filmer, musikk etc?

166

v241

IKT35f Laget en internettside

discrete

numeric-1.0

1054

141

Har du... ... F. Laget en Internettside,
f.eks. en hjemmeside?

167

v242

IKT35g Ingen av ovennenvte

discrete

numeric-1.0

108

1087

Ingen av de ovenfor nevnte

168

v243

IKT36a Gjennom formell
utdanning

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... A. Igjennom
formell utdanning

169

v244

IKT36b Kurs ved
voksenopplæringssenter

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... B. Kurs ved
voksenopplæringssenter?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

170

v245

IKT36c Yrkesrettet kurs
igjennom arbeidsgiver

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... C. Yrkesrettet kurs
igjennom arbeidsgiver?

171

v246

IKT36d Selvstudie ved bruk
av lærebøker o.l.

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... D. Selvstudie ved
bruk av lærebøker o.l.?

172

v247

IKT36e Selvlæring ved å
prøve og feile

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... E. Selvlæring ved
å prøve og feile?

173

v248

IKT36f Uformell læring ved
hjelp fra andre personer

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... F. Uformell læring
ved hjelp fra andre personer?

174

v249

IKT36g På andre måter

discrete

numeric-1.0

988

207

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre
disse aktivitetene? ... G. På andre måter?

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Røykevaner
#

Name

Label

1

v018

Tob1 Hender at røyker

discrete

numeric-1.0

1195

0

2

v019

Tob2 Røyker daglig eller av
og til

discrete

numeric-1.0

377

818

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Hender det at du røyker?
Røyker du daglig eller av og til?

Group Vedfyring
#

Name

Question

1

v020

Ved1 1. april 2005 til og med
31. mars 2006

discrete

numeric-1.0

1195

0

2

v021

Ved2 Ildstedtype

discrete

numeric-1.0

843

352

3

v022

Ved2Sp Spesifiser ildsted

discrete

character-40

5

0

4

v023

Ved2a Ildstedets alder

discrete

numeric-1.0

757

438

Hvor gammel er [lukket peis, vedovn
eller kakkelovn/ildstedet]? Er den fra...

5

v024

Ved3a Sekker (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... A.
Sekker

6

v025

Ved3b Favner (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... B.
Favner

7

v026

Ved3c Vedstabel (vedtype)

discrete

numeric-1.0

843

352

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/
DERE har brukt i perioden 1. april 2005
til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi
svaret i sekker, favner eller stabler. ... C.
Vedstabler

8

v027

Ved4a Antall 40 liters sekker

continuous

numeric-6.2

88

1107

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... A. 40 liter

9

v028

Ved4b Antall 60 liters sekker

continuous

numeric-8.2

114

1081

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... B. 60 liter

10

v029

Ved4c Antall 80 liters sekker

discrete

numeric-3.0

33

1162

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... C. 80 liter
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

11

v030

Ved4d Antall 100 liters
sekker

discrete

numeric-2.0

12

1183

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... D. 100 liter

12

v031

Ved4e Antall 1000 liters
sekker

discrete

numeric-5.2

15

1180

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... E. 1000 liter

13

v032

Ved4f Antall andre liters
sekker

discrete

numeric-5.2

6

1189

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... F. Annen sekkestørrelse

14

v033

Ved5a 40 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... A. 40 liter

15

v034

Ved5b 60 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... B. 60 liter

16

v035

Ved5c 80 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... C. 80 liter

17

v036

Ved5d 100 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... D. 100 liter

18

v037

Ved5e 1000 liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte du/
dere? ... E. 1000 liter

19

v038

Ved5f Annen type liter
(sekkestørrelse)

discrete

numeric-1.0

275

920

Hvilken sekkestørrelse brukte
du/dere? ... F. Annen type liter
(sekkestørrelse)

20

v039

Ved5Ann Annnen
sekkestørrelse

continuous

numeric-4.0

6

1189

Hvilken annen sekkestørrelse?

21

v040

Ved6 Antall favner

continuous

numeric-8.2

435

760

Hvor mange favner ved har du/dere
brukt i boligen i 1. april 2005 til og med
31. mars 2006?

22

v041

Ved7a Vedstabelens bredde

discrete

numeric-4.0

31

1164

Hvor bred var vedstabelen du/dere
brukte?

23

v042

Ved7b Vedstabelens høyde

discrete

numeric-3.0

31

1164

Hvor høy var vedstabelen du/dere
brukte?

24

v043

Ved7c Vedkubbenes lengde

discrete

numeric-3.0

31

1164

Hvor lang var vedstabelen du/dere
brukte?

25

v044

Ved8a Fyrte med ved 1.
januar til og med 31. mars i
år

discrete

numeric-1.0

843

352

Fyrte du/dere med ved i boligen din i
perioden 1. januar til og med 31. mars i
år?

26

v045

Ved8b1 Sekker (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
A. Vil du oppgi det i sekker

27

v046

Ved8b2 Favner (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
B. Vil du oppgi det i favner

28

v047

Ved8b3 Vedstabel (vedtype)

discrete

numeric-1.0

692

503

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble
brukt i perioden perioden 1. oktober
2005 til og med 31. desember 2005? ...
C. Vil du oppgi det i vedstabler

29

v048

Ved8Seka Sekkestørrelse

discrete

numeric-1.0

245

950

Hvilken sekkestørrelse ble da brukt?

30

v049

Ved8Sekb Sekker brukt i
perioden

continuous

numeric-8.2

245

950

Hvor mange sekker ble brukt i denne
perioden?

31

v050

Ved8Favn Andel favner
brukt i perioden

discrete

numeric-3.0

420

775

Hvor stor andel av favn(ene) ble brukt i
1. januar til og med 31. mars i år?

32

v051

Ved8Stab Andel vedstabel
brukt i perioden

discrete

numeric-3.0

27

1168

Hvor stor andel av vedstabelen ble brukt
i 1. januar til og med 31. mars i år?
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#
33

Name
v052

Label
Ved8Sps Ved brukt i
perioden, fritekst

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

character-100

110

0

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-5.0

1195

0

Question
Kan du oppgi hvor mye ved som ble
brukt i denne perioden?

Group Intervjutekniske variabler
#
1

Name
v001

Label
KbReisNr Felt for kobling
mot ReisDat06k2-fila
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Variables Description
Dataset contains 259 variable(s)
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File : NSD0841
# v001:

KbReisNr Felt for kobling mot ReisDat06k2-fila

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11012-19000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Felt for kobling mot ReisDat06k2-fila

# v002:

IOs_Alde IOs alder på intervjutidspunktet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 16-79] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs alder på intervjutidspunktet

# v003:

AldGrupp IOs aldersgruppe

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs aldersgruppe
Cases

Value

Label

1

16-24 år

2

25-44 år

3

45-66 år

4

67-79 år

5

80- år

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v004:

IOs_Kjon IOs kjønn

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs kjønn
Cases

Value

Label

1

Mann

2

Kvinne

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v005:

Fylke IOs fylke

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs fylke

# v006:

Landsdel Landsdel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Landsdel

Value

Label

1

Akershus og Oslo

Cases
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Percentage

File : NSD0841
# v006:

Landsdel Landsdel

Value

Label

2

Hedmark og Oppland

3

Østlandet ellers

4

Agder og Rogaland

5

Vestlandet

6

Trøndelag

7

Nord-Norge

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v007:

Tettbygd Tettbygd strøk

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Bor du i et tettbygd strøk?

Post-question

Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v008:

Tettsted Tettstedets størrelse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=942 /-] [Invalid=253 /-]

Literal question

Bor du i et tettsted eller en by med...

Interviewer's instructions

Hvis Tettbygd = ja:
Cases

Value

Label

1

Under 2 000 personer

2

Mellom 2 000 og 20 000 personer

3

Mellom 20 000 og 100 000 personer

4

100 000 personer eller flere

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v009:

BoStroek IOs boligstrøk

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1177 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

IOs boligstrøk

Value

Label

1

Spredtbygd strøk

2

Tettbygd, under 2 000 personer

3

Tettbygd, mellom 2 000 og 20 000 personer

Cases
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Percentage

File : NSD0841
# v009:

BoStroek IOs boligstrøk
Cases

Value

Label

4

Tettbygd, mellom 20 000 og 100 000 personer

5

Tettbygd, 100 000 personer eller flere

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v010:

Siv Lever IO i fast parforhold?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er du gift eller samboer?
Cases

Value

Label

1

Ja, gift/registrert partner

2

Ja, samboer

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v011:

SivStat IOs formelle sivilstand

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1194 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hva er din sivilstatus?

Interviewer's instructions

Her sjak du regustrere IOs formelle sivile status.
Cases

Value

Label

1

Ugift

2

Gift/ registrert partner

3

Enke/ enkemann/ gjenlevende partner

4

Separert/ separert partner

5

Skilt/ skilt partner

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v012:

Antpers Antall medlemmer i husholdningen?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen.

Literal question

Hvor mange personer er det husholdningen din?

Post-question

Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles kost. Personer som er fast bosatt i
boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Regn også med deg selv

# v013:

AndrBarn Barn som ikke tilhører husholdningen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]
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File : NSD0841
# v013:

AndrBarn Barn som ikke tilhører husholdningen
Barn som ikke tilhører husholdningen

Literal question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v014:

AndrBar2 Antall døtre som ikke tilhører husholdningen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=435 /-] [Invalid=760 /-]

Literal question

Antall døtre som ikke tilhører husholdningen

# v015:

AndrBar3 Antall sønner som ikke tilhører husholdningen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=435 /-] [Invalid=760 /-]

Literal question

Antall sønner som ikke tilhører husholdningen

# v016:

Fam_Fase IOs familiefase

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs familiefase
Cases

Value

Label

1

Ensl -24, hos foreldre

2

Ensl -24, andre

3

Enslig 25-44 år

4

Gift/sambo 16-44 år uten barn

5

Enslig forsørger

6

Par m/barn 0-6 år, yngste barn

7

Par m/barn 7-19 år, yngste barn

8

Par u/barn, 45-66 år

9

Par u/barn, 67-79 år

10

Par u/barn, 80 år eller eldre

11

Enslig 45-66 år

12

Enslig 67-79 år

13

Enslig 80 år eller eldre

14

Uoppgitt

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v017:

Reis1 Antall reiser fra 1.jan - 31.mars

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på.
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Percentage

File : NSD0841
# v017:

Reis1 Antall reiser fra 1.jan - 31.mars

Literal question

Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i perioden fra 1. januar til 31. mars i år?

Post-question

Ta med både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser. Ta med reiser som startet i denne perioden.

Interviewer's instructions

Vis til utsendt reisetabell

# v018:

Tob1 Hender at røyker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Så kommer det noen spørsmål om røyking.

Literal question

Hender det at du røyker?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v019:

Tob2 Røyker daglig eller av og til

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=377 /-] [Invalid=818 /-]

Pre-question

Hvis Tob1 = Ja

Literal question

Røyker du daglig eller av og til?

Interviewer's instructions

Hvis Tob1 = Ja
Cases

Value

Label

1

Daglig

2

Av og til

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v020:

Ved1 1. april 2005 til og med 31. mars 2006

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du/dere fyrt med ved i boligen din i perioden 1. april 2005 til og med 31. mars 2006?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v021:

Ved2 Ildstedtype

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=843 /-] [Invalid=352 /-]

Pre-question

Hvis ja i ved1
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Percentage

File : NSD0841
# v021:

Ved2 Ildstedtype

Literal question

Hva slags ildsted bruker du/dere mest til vedfyring i din bolig? Er det...

Interviewer's instructions

Hvis ja i ved1
Cases

Value

Label

1

Åpen peis

2

Lukket peis, peisovn, vedovn eller kakkelovn

3

Eller noe annet?

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v022:

Ved2Sp Spesifiser ildsted

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis ved2 = annet

Literal question

Spesifiser ildsted

Interviewer's instructions

Hvis ved2 = annet

# v023:

Ved2a Ildstedets alder

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=757 /-] [Invalid=438 /-]

Pre-question

Hvis ikke åpen peis

Literal question

Hvor gammel er [lukket peis, vedovn eller kakkelovn/ildstedet]? Er den fra...
Cases

Value

Label

1

Før 1940

2

Perioden 1940-1989

3

Perioden 1990-1997

4

1998 eller senere

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v024:

Ved3a Sekker (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=843 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/DERE har brukt i perioden 1. april 2005 til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi svaret i
sekker, favner eller stabler.
... A. Sekker

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

File : NSD0841
# v025:

Ved3b Favner (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=843 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/DERE har brukt i perioden 1. april 2005 til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi svaret i
sekker, favner eller stabler.
... B. Favner
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v026:

Ved3c Vedstabel (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=843 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Vi vil gjerne vite hvor mye ved DU/DERE har brukt i perioden 1. april 2005 til og med 31. mars 2006? Du kan oppgi svaret i
sekker, favner eller stabler.
... C. Vedstabler
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v027:

Ved4a Antall 40 liters sekker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.3-130] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=88 /-] [Invalid=1107 /-]

Pre-question

Hvis sekker i ved3

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... A. 40 liter

Interviewer's instructions
# v028:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved4b Antall 60 liters sekker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.5-99999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=114 /-] [Invalid=1081 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... B. 60 liter

Interviewer's instructions
# v029:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved4c Antall 80 liters sekker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-275] [Missing=*]
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File : NSD0841
# v029:

Ved4c Antall 80 liters sekker

Statistics [NW/ W]

[Valid=33 /-] [Invalid=1162 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... C. 80 liter

Interviewer's instructions
# v030:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved4d Antall 100 liters sekker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=1183 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... D. 100 liter

Interviewer's instructions
# v031:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved4e Antall 1000 liters sekker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0.5-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1180 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... E. 1000 liter

Interviewer's instructions
# v032:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved4f Antall andre liters sekker

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0.5-30] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=1189 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... F. Annen sekkestørrelse

Interviewer's instructions
# v033:

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Ved5a 40 liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Pre-question

Hvis sekker i ved3

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... A. 40 liter

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Hvis sekker i ved3
Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases
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Percentage

File : NSD0841
# v033:

Ved5a 40 liter (sekkestørrelse)
Cases

Value

Label

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v034:

Ved5b 60 liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... B. 60 liter

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Hvis sekker i ved3
Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v035:

Ved5c 80 liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Pre-question

Hvis sekker i ved3

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... C. 80 liter

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v036:

Ved5d 100 liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... D. 100 liter
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Percentage

File : NSD0841
# v036:

Ved5d 100 liter (sekkestørrelse)

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Hvis sekker i ved3
Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v037:

Ved5e 1000 liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... E. 1000 liter

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Hvis sekker i ved3
Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v038:

Ved5f Annen type liter (sekkestørrelse)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=275 /-] [Invalid=920 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse brukte du/dere?
... F. Annen type liter (sekkestørrelse)

Post-question

Dersom sekkene er kjlpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vareforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Interviewer's instructions

Dersom sekkene er kjøpt på bensinstasjon, er det ofte 40-liters sekker. Dersom sekkene er kjøpt fra en bonde eller
vedforhandler, er vanlig sekkestørrelse 60 til 80 liter.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : NSD0841
# v039:

Ved5Ann Annnen sekkestørrelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 40-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=1189 /-]

Pre-question

Hvis ved5 = annen sekkestørrelse

Literal question

Hvilken annen sekkestørrelse?

Post-question

Oppgi i liter

Interviewer's instructions

Hvis ved5 = annen sekkestørrelse

# v040:

Ved6 Antall favner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.25-99999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=435 /-] [Invalid=760 /-]

Pre-question

Hvis favner I ved3

Literal question

Hvor mange favner ved har du/dere brukt i boligen i 1. april 2005 til og med 31. mars 2006?

Interviewer's instructions

1 favn = 2,4 kubikkmeter eller 24 sekker på 100 liter. Bruk av inntil 2 desimaler er mulig - husk da å skille med punktum.
Ved hele favner trenger du ikke å skrive inn desimaler.

# v041:

Ved7a Vedstabelens bredde

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 50-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=31 /-] [Invalid=1164 /-]

Pre-question

Hvis vedstabel i ved3

Literal question

Hvor bred var vedstabelen du/dere brukte?

Interviewer's instructions

Hvis vedstabelen er stablet i flere rekker skal man regne alle rekkene i vedstabelens bredde i centimeter.

# v042:

Ved7b Vedstabelens høyde

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 100-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=31 /-] [Invalid=1164 /-]

Literal question

Hvor høy var vedstabelen du/dere brukte?

Interviewer's instructions

Hvis vedstabelen er stablet i flere rekker skal man regne alle rekkene i vedstabelens høyde i centimeter.

# v043:

Ved7c Vedkubbenes lengde

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 20-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=31 /-] [Invalid=1164 /-]

Literal question

Hvor lang var vedstabelen du/dere brukte?

Interviewer's instructions

Hvis vedstabelen er stablet i flere rekker skal man regne alle rekkene i vedstabelens lengde i centimeter.

# v044:

Ved8a Fyrte med ved 1. januar til og med 31. mars i år

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=843 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Fyrte du/dere med ved i boligen din i perioden 1. januar til og med 31. mars i år?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

File : NSD0841
# v045:

Ved8b1 Sekker (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=692 /-] [Invalid=503 /-]

Literal question

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble brukt i perioden perioden 1. oktober 2005 til og med 31. desember 2005?
... A. Vil du oppgi det i sekker
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v046:

Ved8b2 Favner (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=692 /-] [Invalid=503 /-]

Literal question

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble brukt i perioden perioden 1. oktober 2005 til og med 31. desember 2005?
... B. Vil du oppgi det i favner
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v047:

Ved8b3 Vedstabel (vedtype)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=692 /-] [Invalid=503 /-]

Literal question

Vi ønsker å vite hvor mye ved som ble brukt i perioden perioden 1. oktober 2005 til og med 31. desember 2005?
... C. Vil du oppgi det i vedstabler
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v048:

Ved8Seka Sekkestørrelse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=245 /-] [Invalid=950 /-]

Literal question

Hvilken sekkestørrelse ble da brukt?

Value

Label

1

40 liter

2

60 liter

3

80 liter

Cases

- 49 -

Percentage

File : NSD0841
# v048:

Ved8Seka Sekkestørrelse
Cases

Value

Label

4

100 liter

5

1000 liter

6

Annen type liter

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v049:

Ved8Sekb Sekker brukt i perioden

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-99999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=245 /-] [Invalid=950 /-]

Literal question

Hvor mange sekker ble brukt i denne perioden?

Interviewer's instructions

Bruker punktum som desimalskilletegn - ved hele sekker trenger du ikke å skrive inn desimal.

# v050:

Ved8Favn Andel favner brukt i perioden

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=420 /-] [Invalid=775 /-]

Literal question

Hvor stor andel av favn(ene) ble brukt i 1. januar til og med 31. mars i år?

Post-question

Oppgi svar i prosent
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# v051:

Ved8Stab Andel vedstabel brukt i perioden

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=27 /-] [Invalid=1168 /-]

Literal question

Hvor stor andel av vedstabelen ble brukt i 1. januar til og med 31. mars i år?

Post-question

Oppgi svar i prosent

# v052:

Ved8Sps Ved brukt i perioden, fritekst

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=110 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kan du oppgi hvor mye ved som ble brukt i denne perioden?

Post-question

Oppgi helst i :
- antall sekker og sekkestørrelse, eller
- antall favner, eller
- stabelstørrelse (cm bredde, cm lengde) og vedkubbenes lengde i stabelen

# v053:

Arb1 Utført inntektsgiv. arb. forrige uke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.

Literal question

Utførte du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke?

Post-question

Regn også med arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v054:

Arb1b Fraværende fra inntektsgiv. arb. forrige uke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=403 /-] [Invalid=792 /-]

Pre-question

Hvis arb1 = nei

Literal question

Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v055:

Arb2 IOs vanlige ukentlige arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=862 /-] [Invalid=333 /-]

Literal question

Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid?

Post-question

Regn med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres.

Interviewer's instructions

Vi ønsker å vite samlet arbeidstid for hovedarbeid og eventuelt biyrke. Eventuelle halve timer rundes oppover. For eksempel
registreres 37,5 timer som 38.
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# v056:

Arb3 Eierforhold for IOs arbeidsplass

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=853 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke.

Literal question

Er den virksomheten du arbeider i...
Cases

Value

Label

1

Et personlig eid firma,

2

Et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,

3

Kommunal virksomhet,

4

Fylkeskommunal virksomhet,

5

Eller statlig virksomhet?

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v057:

Arb4 Næring for IOs arbeidsplass

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=853 /-] [Invalid=342 /-]

Literal question

Hvilken av disse næringene tilhører denne virksomheten?

Interviewer's instructions

Hvis dere ikke finner noe som passe blant svaralternativene nedenfor, markerer med <9> for annen næring og spesifiser i
neste spørsmål.
Cases

Value

Label

0

Jordbruk, skogbruk

1

Fiske, fangst

2

Håndverk, industri, bergverk, bygg og anlegg

3

Handel, bank, forsikring

4

Privat tjenesteyting, f eks hotell, restaurant, frisør, reng

5

Luft-, sjø- og landtransport, post, telegraf, telefon

6

Offentlig administrasjon i kommune, fylke eller stat

7

Undervisning, forskning

8

Offentlig tjenesteyting, politi, forsvar, helsevesen, kirker

9

Annen næring

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v058:

Arb5_Kod IOs hovedyrke i bedriften - kodet

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=853 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs hovedyrke i bedriften - kodet

Interviewer's instructions

Trykk <backspace> for å velge yrkeskode

# v059:

Arb5b Har en ledende stilling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=853 /-] [Invalid=342 /-]

Literal question

Har du en ledende stilling?
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Percentage

# v059:

Arb5b Har en ledende stilling
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v060:

Arb6 IOs ansettelsesforhold

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=851 /-] [Invalid=344 /-]

Literal question

Arbeider du i ditt hovedyrke som...
Cases

Value

Label

1

Selvstendig,

2

Ansatt,

3

Familiemedlem uten fast avtalt lønn

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v061:

Arb7a Mottar AFP eller annen førtidspensjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v062:

Arb7b Mottar offentlig alderspensjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... B. Mottar offentlig alderspensjon

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v063:

Arb7c Mottar etterlatte-/enkepensjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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Percentage

# v063:

Arb7c Mottar etterlatte-/enkepensjon

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... C. Mottar etterlatte-/enkepensjon

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v064:

Arb7d Mottar uførepensjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... D. Mottar uførepensjon

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v065:

Arb7e Mottar stønad til enslig forsørger

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... E. Mottar stønad til enslig forsørger

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v066:

Arb7f Går på skole eller studerer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... F. Går på skole eller studerer

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
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Percentage

# v066:

Arb7f Går på skole eller studerer
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v067:

Arb7g Arbeidsledig de siste 3 månedene

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... G. Arbeidsledig de siste 3 månedene

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v068:

Arb7h Avtjener førstegangstjenesten

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
... H. Avtjener førstegangstjenesten

Interviewer's instructions

Hvis ingen av beskrivelsene passer, trykk <enter>
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v069:

Arb8 Antall timer husarbeid pr uke

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke?

Post-question

Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.

Interviewer's instructions

Tid til innkjøp av matvarer regnes ikke med.

Value

Label

1

Under 5 timer

2

5- 9 timer

3

10-19 timer

4

20-29 timer

5

30-39 timer

Cases
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Percentage

# v069:

Arb8 Antall timer husarbeid pr uke
Cases

Value

Label

6

40 timer eller mer

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v070:

UkArbTid IOs ukentlige arbeidstid:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=812 /-] [Invalid=383 /-]

Literal question

IOs ukentlige arbeidstid:
Cases

Value

Label

1

10-19 timer

2

20-34 timer

3

35-44 timer

4

45-54 timer

5

55 timer og mer

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v071:

VanlSyss IO vanligvis sysselsatt (kodet utifra Arb2)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IO vanligvis sysselsatt (kodet utifra Arb2)
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v072:

IOsInnt IOs bruttoinntekt, gruppert

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

IOs bruttoinntekt, gruppert

Value

Label

1

0 - 99

2

100 - 149

3

150 - 199

4

200 - 249

5

250 - 299

6

300 - 399

7

400 - 499

8

500 - 599

9

600 - 699

10

700 og mer

Cases
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Percentage

# v072:

IOsInnt IOs bruttoinntekt, gruppert
Cases

Value

Label

11

Vet ikke

12

Vil ikke svare

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v073:

HushInnt Husholdets bruttoinntekt, gruppert

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Husholdets bruttoinntekt, gruppert
Cases

Value

Label

1

0 - 99

2

100 - 149

3

150 - 199

4

200 - 249

5

250 - 299

6

300 - 399

7

400 - 499

8

500 - 599

9

600 - 699

10

700 og mer

11

Vet ikke

12

Vil ikke svare

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v074:

UtdNivaa Utdanning 2004 (nivå), registeropplysn.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utdanning 2004 (nivå), registeropplysn.

Value

Label

0

Ingen utdanning eller på førskolenivå

1

Barneskolenivå (1-7)

2

Ungdomsskolenivå (8-10)

3

Videregående grunnutd.(11-12)

4

Videregående avsluttende utd.(13+)

5

Påbygging til vidg.utd (14+)

6

Universitet/høgskole 1 (14-17)

7

Universitet/høgskole 2 (18-19)

8

Forskernivå (20+)

9

Uoppgitt utdanning

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v075:

Fagfelt Utdanning 2004 (fagfelt) registeropplysn.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utdanning 2004 (fagfelt) registeropplysn.
Cases

Value

Label

0

Allment fagfelt

1

Humanistiske/estetisk fag

2

Lærer/pedagogiske fag

3

Samfunnsvitenskap og jus

4

Økonomiske/adm.fag

5

Naturvitenskap/håndverk/tekniske fag

6

Helse- sosial- og idrettsfag

7

Primærnæringsfag

8

Samferdsel, sikkerhet, servicefag

9

Uoppgitt

98

Vil ikke svare

99

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v076:

IKT1a Har du/husholdet mobiltelefon?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting du/dere har hjemme.

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... A. Mobiltelefon?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v077:

IKT1b Har mobiltlf. m/internett-tilgang/MMS?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1145 /-] [Invalid=50 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... B. Har mobiltlf. m/internett-tilgang/MMS?

Interviewer's instructions

Hvis IKT1a = Ja.
Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med. WAP, GPRS og UMTS regnes som internett-tilgang.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases
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Percentage

# v077:

IKT1b Har mobiltlf. m/internett-tilgang/MMS?
Cases

Value

Label

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v078:

IKT12 Bruker mobiltelefon?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Bruker du mobiltelefon?

Interviewer's instructions

Hvis IKT12 = ja
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v079:

IKT13 Erstattet vanlig post med SMS/MMS

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1123 /-] [Invalid=72 /-]

Literal question

I hvilken grad har du erstattet vanlig post f. eks fødselsdagsgratulasjoner, julehilsener, kontakt med bedrifter eller offentlig
instanser med SMS og MMS?

Interviewer's instructions

Hvis IKT12 = ja
Cases

Value

Label

1

Ingen erstatning

2

Mindre erstatning

3

Betydelig erstatning

4

Mesteparten eller alt erstattet

5

Ikke relevant, brukte ikke vanlig post

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v080:

IKT1h Har du/husholdet fasttelefon?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... H. Fasttelefon?

Post-question

Vi tenke her på analog- eller isdntelefon. Regn ikke med ip- eller bredbåndstelfon.

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

Cases
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Percentage

# v080:

IKT1h Har du/husholdet fasttelefon?

Value

Label

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v081:

IKT1i Har du/husholdet IP telefon/bredbåndstelefon?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... I. IP-telefon/bredbåndstelefon over internett?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v082:

IKT1c Har du/husholdet TV?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... C. Tv?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v083:

IKT1c1 Har du/husholdet parabolantenne til TV-n

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1160 /-] [Invalid=35 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... C1. Parabolantenne til TV'en?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases
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Percentage

# v083:

IKT1c1 Har du/husholdet parabolantenne til TV-n
Cases

Value

Label

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v084:

IKT1c2 Har du/husholdet Kabel-TV?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1160 /-] [Invalid=35 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... C2. Kabel-TV?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v085:

IKT1c3 Har du/husholdet digital dekoder?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1160 /-] [Invalid=35 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... C3. Digital dekoder, slik at man tar inn digital-tv?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v086:

IKT1d Har du/husholdet spillkonsoll

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Alle. Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... D. Spillkonsoller som for eksempel playstation, nintendo, xbox eller
lignende?

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases
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Percentage

# v086:

IKT1d Har du/husholdet spillkonsoll
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v087:

IKT1e Har du/husholdet stasjonær PC?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... E. Stasjonær PC?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v088:

IKT1f Har du/husholdet bærbar PC?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... F. Bærbar PC?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med. Også kalt laptop
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v089:

IKT1g Har du/husholdet håndholdt PC?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... G. Hånholdt PC?

Interviewer's instructions

Ting man har på hytte, i feriebolig eller lignende skal ikke regnes med. Palm regnes også som håndholdt PC.
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# v089:

IKT1g Har du/husholdet håndholdt PC?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v090:

IKT1j Ingen av de ovenfor nevnte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=1195 /-]

Pre-question

Nå går vi over til spørsmål om tilgang til og bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. De første spørsmålene
gjelder ting [du/dere] har hjemme

Literal question

Har [du eller noen andre i husholdningen]...
... J. Ingen av de ovenfor nevnte?

Interviewer's instructions

Ingen av de ovenfor nevnte = alle IKT1-spørsmålene. Denne variabelen
ses ikke på skjermen, men rekodes og vil bli levert.
Cases

Value

Label

1

Ja

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v091:

IKT2 Brukt PC/annen datamaskin siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har du brukt PC eller annen datamaskin i løpet av de siste 3 månedene?

Interviewer's instructions

JA (gå til) IKT10
NEI (gå til) IKT3
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v092:

IKT3 Når brukte PC/annen datamaskin sist?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=211 /-] [Invalid=984 /-]

Literal question

Når brukte du en PC eller en annen form for datamaskin sist?

Interviewer's instructions

Hvis IKT02 = Nei' ikke brukt PC eller annen datamaskin i løpet av de siste 3 månedene'
1. mindre enn et år siden (gå til) IKT6
2. mer enn et år siden (gå til) IKT6
3. har aldri brukt PC eller en annen form for datamaskin (gå til) IKT6

Value

Label

1

Mindre enn et år siden

2

Mer enn et år siden

3

Har aldri brukt PC eller en annen form for datamaskin

Cases
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Percentage

# v092:

IKT3 Når brukte PC/annen datamaskin sist?
Cases

Value

Label

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v093:

IKT10 Hvor mye brukt PC siste 3 mnd gj.snitt?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si at du brukte PC i gjennomsnitt...

Interviewer's instructions

Hvis IKT02 = Ja' brukt PC eller annen datamaskin i løpet av de siste 3 månedene'
Cases

Value

Label

1

Minst en gang hver hverdag

2

Minst en gang i uken, men ikke hver dag

3

Minst en gang i måneden, men ikke hver uke

4

Mindre enn en gang i måneden

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v094:

IKT11ba Brukt PC hjemme, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt PC...
... A. Hjemme
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v095:

IKT11bb Brukt PC på arb.plass utenfor hjemmet, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt PC...
... B. På arbeidsplass
Flere svar mulig. Utenfor hjemmet

Post-question
Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v096:

IKT11bc Brukt PC på et utdanningssted, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt PC...
... C. På et utdanningssted
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v097:

IKT11bd Brukt PC hos en annen person, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt PC...
... D. Hos en annen person
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v098:

IKT11be Brukt PC andre steder, siste 3 mnd ?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt PC...
... E. Andre steder (f.eks hotell, flyplass, internettcafe)
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v099:

IKT4 Brukt internett siste 3 mnd.?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=984 /-] [Invalid=211 /-]

Literal question

Har du brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene?

Interviewer's instructions

JA (gå til) IKT14
NEI (gå til) IKT05
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Percentage

# v099:

IKT4 Brukt internett siste 3 mnd.?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v100:

IKT5 Når brukte internett sist?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=47 /-] [Invalid=1148 /-]

Literal question

Når brukte du Internett sist?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04 = Nei 'ikke brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'
1. mindre enn et år siden (gå til) IKT06
2. mer enn et år siden (gå til) IKT06
3. har aldri brukt Internett (gå til) IKT06

Value

Label

1

Mindre enn et år siden

2

Mer enn et år siden

3

Har aldri brukt internett

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v101:

IKT14 Brukt internett i gj.snitt siste 3 mnd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

I løpet av de siste 3 månedene, vil du si at du brukte internett i
gjennomsnitt...

Interviewer's instructions

Hvis IKT04 = Ja 'Brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'
Cases

Value

Label

1

Minst en gang hver hverdag

2

Minst en gang i uken, men ikke hver dag

3

Minst en gang i måneden, men ikke hver uke

4

Mindre enn en gang i måneden

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v102:

IKT15_a Brukt internett hjemme, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett...
... A. Hjemme
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v103:

IKT15_b Brukt internett på arb.plass utenfor hjemmet, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett...
... B. På en arbeidsplass
Flere svar mulig. Utenfor hjemmet

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v104:

IKT15_c Brukt internett på et utdanningssted, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett...
... C. På et utdanningssted
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Percentage

# v104:

IKT15_c Brukt internett på et utdanningssted, siste 3 mnd?
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v105:

IKT15_d Brukt internett hos en annen person, siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett...
... D. Hos en annen person
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v106:

IKT15_e Brukt internet andre steder, siste 3 mnd ?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene brukt Internett...
... E. Andre steder
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v107:

IKT17 Har personlig e-post adresse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du en personlig e-post adresse privat eller på jobb?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v108:

IKT16 Grad erstattet vanlig post m internett/e-post

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Grad erstattet vanlig post m internett/e-post
Cases

Value

Label

1

Ingen erstatning

2

Mindre erstatning

3

Betydelig erstatning

4

Mesteparten eller alt erstattet

5

Ikke relevant, brukte ikke vanlig post før

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v109:

IKT19 Mottatt spam siste 3 mnd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene mottatt epost som du vil anse som søppelpost eller spam, og som du vil foretrekke ikke
å motta?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v110:

IKT6 Tilgang til internett hjemme?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1195 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Alle

Literal question

IKT06 Har du eller noen andre i husholdningen tilgang til Internett hjemme?

Interviewer's instructions

Regn også med internett via mobiltelefon. Hvis IO har tilgang med ikke bruker skal du registrere 'ja'
JA (gå til) IKT07-spørsmålene jf. filter per spørsmål
NEI (gå til) IKT09
VET IKKE (gå til) IKT10
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v111:

IKT7a Tar inn internett via mobiltlf

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=923 /-] [Invalid=272 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... A. Mobiltelefon? (WAP, GPRS etc.)
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Percentage

# v111:

IKT7a Tar inn internett via mobiltlf

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01a = Ja 'IO/hushold tilgang til mobiltlf + internett hjemme'
JA ? IKT07b-g i forhold til svar på ikt1c, d, e, f, g
NEI ? IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v112:

IKT7b Tar inn internett via TV

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=911 /-] [Invalid=284 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... B. TV?

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01c = Ja 'IO/hushold tilgang til TV + internett hjemme'
JA ? IKT07b-g i forhold til svar på ikt1c, d, e, f, g
NEI ? IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v113:

IKT7c Tar inn internett via spillkonsoll

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=456 /-] [Invalid=739 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... C. Spillkonsoller som for eksempel playstation, nintendo, xbox eller lignende?

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01d = Ja 'IO/hushold tilgang til spillkonsoller + internett hjemme'
JA (gå til) IKT07d-g i forhold til svar på ikt1e, f, g
NEI (gå til) IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v114:

IKT7d Tar inn internett via stasjonær PC

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=783 /-] [Invalid=412 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... D. Stasjonær PC?
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Percentage

# v114:

IKT7d Tar inn internett via stasjonær PC

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01e = Ja 'IO/hushold tilgang til stasjonær pc+ internett hjemme'
Ikke regn med bærbar PC.
JA (gå til) IKT07e-g i forhold til svar på ikt1f, g
NEI (gå til) IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v115:

IKT7e Tar inn internett via bærbar PC

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=576 /-] [Invalid=619 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... E. Bærbar PC?

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01f = Ja 'IO/hushold tilgang til bærbar pc+ internett hjemme'
Også kalt laptop
JA (gå til) IKT07f-g i forhold til svar på ikt1f, g
NEI (gå til) IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v116:

IKT7f Tar inn internett via håndholdt PC

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=63 /-] [Invalid=1132 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... F. håndholdt PC

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja og Hvis IKT01g = Ja 'IO/hushold tilgang til håndholdt pc+internett hjemme'
PALM REGNES SOM HÅNDHOLDT PC
JA (gå til) IKT07g i forhold til svar på ikt1g
NEI (gå til) IKT07g
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v117:

IKT7g Tar inn internett via andre måter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=934 /-] [Invalid=261 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
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Percentage

# v117:

IKT7g Tar inn internett via andre måter
... G. På andre måter?

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Ja 'husholdningen har tilgang til Internett hjemme' (alternerende tekst for de som har svar nei på ikt1a, c, d, e,
f og g)
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v118:

IKT7h Vet ikke husholdningen hvordan den tar inn internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=1191 /-]

Literal question

Tar husholdningen inn Internett via...
... H. Vet ikke husholdningen hvordan den tar inn internett?

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 og ikt7a-g = nei kodes denne i bakgrunnen
Cases

Value

Label

1

IO vet ikke

2

Annet

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v119:

IKT8a Type oppkobling for internett-forb.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=934 /-] [Invalid=261 /-]

Literal question

Har [du/hosholdningen] fast oppkobling til internett, eller må [du/dere] ringe opp for hver gang [du/dere] skal inn på
internett?

Interviewer's instructions

IKT06 = Ja 'husholdningen tilgang til Internett hjemme'
Cases

Value

Label

1

Må ringe opp

2

Fast oppkobling

3

Begge deler

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v120:

IKT8b Internett-tilgang via modem el. ISDN?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=142 /-] [Invalid=1053 /-]

Literal question

Har husholdningen internett-tilgang ved tradisjonelt modem gjennom en normal telefonlinje, eller har husholdningen ISDN
linje?

Interviewer's instructions

Hvis IKT08a = 1 eller 3

Value

Label

1

Tradisjonelt modem, normal telefonlinje

2

ISDN linje

Cases
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Percentage

# v120:

IKT8b Internett-tilgang via modem el. ISDN?
Cases

Value

Label

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v121:

IKT8ca Internett-tilgang - ADSL

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=784 /-] [Invalid=411 /-]

Literal question

Har husholdningen internett-tilgang gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre måter?
... A. ADSL - eller andre DSL-teknologier?

Interviewer's instructions

Hvis IKT08a = 2 eller 3
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v122:

IKT8cb Internett-tilgang - Kabel-TV

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=784 /-] [Invalid=411 /-]

Literal question

Har husholdningen internett-tilgang gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre måter?
... B. Kabel-TV
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v123:

IKT8cc Internett-tilgang - Andre måter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=784 /-] [Invalid=411 /-]

Literal question

Har husholdningen internett-tilgang gjennom ADSL, kabel-TV eller på andre måter?
... C. Andre måter, spesifiser
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v124:

IKT8sps Spesifisér andre (internett-tilgang)

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Spesifiser annet
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Percentage

# v124:

IKT8sps Spesifisér andre (internett-tilgang)

Interviewer's instructions
# v125:

Hvis IKT08c = 3

IKT8d Trippelnett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=375 /-] [Invalid=820 /-]

Literal question

Har husholdningen såkalt trippelnett, slik at man får telefon, Internett og TV over bredbåndslinjen?

Interviewer's instructions

IKT1c1=Nei eller? IKT1c2=Ja 'hvis kabel-tv og ikke parabolantenne'
Også kalt triple play. Levrandører som f. eks Lyse Tele
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v126:

IKT9a Tilgang til internett andre steder

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... A. Har tilgang til internett andre steder

Post-question

Flere svar mulig

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v127:

IKT9b Ønsker ikke - innhold skadelig

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... B. Ønsker ikke fordi innholdet er skadelig

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v128:

IKT9c Ønsker ikke - innhold ikke nyttig

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]
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Percentage

# v128:

IKT9c Ønsker ikke - innhold ikke nyttig
Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?

Literal question

... C. Ønsker ikke fordi innholdet ikke er nyttig eller interessant
Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v129:

IKT9d Utstyret koster for mye

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... D. Utstyret koster for mye

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v130:

IKT9e Tilgang for dyrt, tellerskritt o.l.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... E. Tilgang er for dyrt, abonnement, tellerskritt o.l.

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v131:

IKT9f Mangler kunnskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... F. Mangler kunnskap

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

Hvis IKT06 = Nei
Cases
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Percentage

# v131:

IKT9f Mangler kunnskap
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v132:

IKT9g Fysisk hemmet/ufør

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... G. Fysisk hemmet eller ufør

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v133:

IKT9h Personvern, sikkerhetshensyn

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... H. Personvern

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v134:

IKT9i Annet, spesifisér

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Hva er hovedårsaken til at husholdningen ikke har tilgang til Internett hjemme?
... I. Annet, spesifiser

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v135:

IKT9sps Spesifisér andre

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=76 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Spesifiser andre

# v136:

IKT15b_a Tilgang til internett på off.bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... A. Bibliotek

Post-question

Flere svar er mulige.

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v137:

IKT15b_b Tilgang til internett på postkontor

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... B. Postkontor

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v138:

IKT15b_c Tilgang til internett på off.kontor

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... C. Offentlig kontor/rådhus

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v139:

IKT15b_d Tilgang til internett på frivillig org

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... D. Frivillig organisasjon

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v140:

IKT15b_e Tilgang til internett på internettcafe

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... E. Internettcafe

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v141:

IKT15b_f Ingen av delene

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=934 /-]

Literal question

Er det mulig for deg å få tilgang til internett i ditt nærmiljø på...
... F. Ingen av delene

Interviewer's instructions

Hvis IKT06 = Nei
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v142:

IKT15c_a Mobiltelefon via WAP eller GPRS

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=994 /-]

Literal question

Bruker du noen av de følgende mobile innretningene for å få tilgang til internett?
... A. Mobiltelefon via WAP eller GPRS

Post-question

Flere svar er mulige
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Percentage

# v142:

IKT15c_a Mobiltelefon via WAP eller GPRS

Interviewer's instructions

Hvis IKT 12 = ja og IKT05 forskjellig fra 3 'bruker mobiltlf. og brukt internett en eller annen gang
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v143:

IKT15c_b Mobiltelefon via UMTS (3G)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=994 /-]

Literal question

Bruker du noen av de følgende mobile innretningene for å få tilgang til internett?
... B. Mobiltelefon via UMTS (3G)

Post-question

Flere svar er mulige

Interviewer's instructions

Hvis IKT 12 = ja og IKT05 forskjellig fra 3 'bruker mobiltlf. og brukt internett en eller annen gang
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v144:

IKT15c_c Handheld computer for eksempel Palmtop, PDA4

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=994 /-]

Literal question

Bruker du noen av de følgende mobile innretningene for å få tilgang til internett?
... C. Handheld computer for eksempel Palmtop, PDA4

Post-question

Flere svar er mulige

Interviewer's instructions

Hvis IKT 12 = ja og IKT05 forskjellig fra 3 'bruker mobiltlf. og brukt internett en eller annen gang
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v145:

IKT15c_d Ingen av delene

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=994 /-]

Literal question

Bruker du noen av de følgende mobile innretningene for å få tilgang til internett?
... D. Ingen av delene

Post-question

Flere svar er mulige

Interviewer's instructions

Hvis IKT 12 = ja og IKT05 forskjellig fra 3 'bruker mobiltlf. og brukt internett en eller annen gang
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# v145:

IKT15c_d Ingen av delene
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v146:

IKT18a Brukt internett - e-post siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... A. Sende og motta e-post?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v147:

IKT18b Tlf/deltatt på videokonf. siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... B. Telefonere eller delta på videokonferanse?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v148:

IKT18c Chattet siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... C. Kommunisere på andre måter som for eksempel å chatte, sende øyeblikksmeldinger som MSN eller lignende?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
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# v148:

IKT18c Chattet siste 3 mnd?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v149:

IKT18d Søkt info - varer/tjenester siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... D. Å søke etter informasjon om varer og tjenester?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v150:

IKT18e Brukt tjenester knyttet til reise/innkvart. siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... E. Tjenester i forbindelse med reiser og innkvartering?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v151:

IKT18f Internett-radio/TV siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... F. Høre på radio eller se på TV?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v152:

IKT18g Spilt/lastet ned spill/musikk siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... G. Spille eller laste ned spill, bilder eller musikk?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v153:

IKT18h Lastet ned programvare siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... H. Laste ned programvare?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v154:

IKT18i Lest/lastet ned aviser/nyhetsmag.siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
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Percentage

# v154:

IKT18i Lest/lastet ned aviser/nyhetsmag.siste 3 mnd?
... I. Lese eller laste ned online aviser eller nyhetsmagasiner?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v155:

IKT18j Ser etter jobber/jobbsøknad siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... J. Se etter jobber eller sende jobbsøknad?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v156:

IKT18k Søkt helserelatert info siste 3 mnd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... K. Søke etter helserelatert informasjon?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v157:

IKT18l Søkt etter øvrig informasjon/on-line tjenester

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... L. Søke etter øvrig informasjon eller on-line tjenester?
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Percentage

# v157:

IKT18l Søkt etter øvrig informasjon/on-line tjenester

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v158:

IKT18m Brukt Internett banktjeneste siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... M. Utføre banktjenester, benytte såkalt nettbank?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v159:

IKT18n Kjøpt aksjer/andre finansielle tjen. siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... N. Kjøpe aksjer eller andre finansielle tjenester?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v160:

IKT18o Solgt varer/tjen. siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... O. Selge varer og tjenester, for eksempel via auksjoner?

Interviewer's instructions

Value

Label

1

Ja

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases
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Percentage

# v160:

IKT18o Solgt varer/tjen. siste 3 mnd?
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v161:

IKT18p Tatt formalisert utdanning siste 3 mnd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... P. Ta formalisert utdanning på skole eller universitet?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v162:

IKT18q Tatt etterutdanningskurs siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... Q. Ta etterutdanningskurs?

Interviewer's instructions

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v163:

IKT18r Tatt andre utd.kurs i.f.t arb.muligheter siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å...
... R. Ta andre utdanningskurs spesielt relatert til arbeidsmuligheter?

Interviewer's instructions

Value

Label

1

Ja

Hvis IKT04=ja 'brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene'. Nå kommer en rekke spørsmål om aktiviteter du kan utføre
via internett.
Cases
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Percentage

# v163:

IKT18r Tatt andre utd.kurs i.f.t arb.muligheter siste 3 mnd?
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v164:

IKT23 Skaffet info fra off.myndigh.websider siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Pre-question

Så noen spørsmål om informasjon og bruk av tjenester fra offentlig myndigheter.

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å skaffe deg informasjon fra offentlige
myndigheters nettsider?

Interviewer's instructions

IO skal svare for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v165:

IKT24 Lastet ned off.skjema siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å laste ned offisielle skjema?

Interviewer's instructions

IO skal svarer for privat bruk og ikke bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v166:

IKT25 Sendt utfylte skjema til off.mynd. siste 3 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat øyemed, benyttet internett til å sende inn utfylte skjemaer?

Interviewer's instructions

IO skal svare for privat bruk og ikke i bruk i forbindelse med arbeidet.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v167:

IKT20 Internett - erstatning av pers.kont. m off instanser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=937 /-] [Invalid=258 /-]
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Percentage

# v167:

IKT20 Internett - erstatning av pers.kont. m off instanser

Literal question

Bruker du eller ønsker du å bruke internett til å erstatte personlig kontakt du med offentlige instanser?

Post-question

Vi tenker både på erstatning for telefonisk kontakt med og oppmøte hos offentlige instanser

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja brukt Internett i løpet av de siste 3 månedene
Cases

Value

Label

1

Ja, jeg bruker allerede internett til dette

2

Ja, jeg ønsker å bruke internett til dette

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v168:

IKT21_a Tjenester ikke tilgj./vanskelig å finne på internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... A. Tjenestene jeg trenger er ikke tilgjengelige på internett eller er vanskelig å finne

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v169:

IKT21_b Savner personlig kontakt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... B. Savner personlig kontakt

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v170:

IKT21_c Savner umiddelbar respons

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... C. Savner den umiddelbare responsen

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
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Percentage

# v170:

IKT21_c Savner umiddelbar respons
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v171:

IKT21_d Bekymret for sikkerheten

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... D. Bekymret for sikkerheten og beskyttelsen av de opplysningene jeg gir fra meg

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v172:

IKT21_e Merkostnader f.eks. tilkoblingskostnader

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... E. Merkostnader (f. eks tilkoblingskostnader til internett)

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v173:

IKT21_f For komplisert å bruke for kontakt m off. mynd.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... F. Å bruke internett for kontakt med offentlige styresmakter er for komplisert

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v174:

IKT21_g Andre

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=533 /-] [Invalid=662 /-]

Literal question

Hva er årsakene til at du ikke bruker internett i din kontakt med offentlige myndigheter?
... G. Andre

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 2 eller 3 'Ikke benyttet internett som erstatting'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v175:

IKT22a Internett - ligningskontoret

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... A. Kontakt med ligningskontoret f.eks til endring eller tilsending av skattekort, meldinger til ligningskontoret, spørsmål
om skatt eller utfylling av selvangivelsen e.l.

Interviewer's instructions

Hvis IKT 04 = ja og IKT 20 = 1 eller 2. De neste spørsmålene dreier seg om du, i privat øyemed, bruker eller ønsker å bruke
internett i kontakt med det offentlige
Gjelder kun i privat øyemed
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v176:

IKT22b Internett - søke jobber via aetat etc.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... B. Å søke på jobber via aetat eller andre offentlige arbeidsformidlinger
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v177:

IKT22c Internett - søke trygder

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]
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Percentage

# v177:

IKT22c Internett - søke trygder
Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...

Literal question

... C. Å søke om trygderettigheter eller studielån f.eks. arbeidsledighetstrygd, dagpenger, studielån, barnetrygd, refundering
av utgifter til lege m.v
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v178:

IKT22d Internett - søknader om pers.dok.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... D. Søknad om personlige dokumenter f.eks. pass og førerkort
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v179:

IKT22e Internett - bilregistrering

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... E. Søknad om bil- registrering
F.eks. nye, brukte og importerte biler

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v180:

IKT22f Internett - byggetillatelse

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... F. Søknad om byggetillatelse

Value

Label

1

Ja, bruker det

Cases
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Percentage

# v180:

IKT22f Internett - byggetillatelse
Cases

Value

Label

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v181:

IKT22g Internett - anmeldelser til politiet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... G. Anmeldelser til politiet f. eks i forbindelse med tyverier
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v182:

IKT22h Internett - off.bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... H. Offentlige bibliotek f. eks søke etter tilgjengelige bøker, fornye lånebøker
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v183:

IKT22i Internett - føsdels/ekteskapsattest

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... I. Fødselsattest og ekteskapsattest f. eks forespørsel og levering

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v184:

IKT22j Internett - søknad opptak til studier

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... J. Å søke om opptak til studier ved høyskole eller universitet
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v185:

IKT22k Internett - flytte/adresseendring

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... K. Flyttemelding eller adresseendring
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v186:

IKT22l Internett - helserelaterte tjenester

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=555 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Bruker du allerede eller vil du foretrekke å bruke internett til...
... L. Helse relaterte tjenester f. eks avtaler på sykehus, råd om ledig kapasitet på forskjellige sykehus
Cases

Value

Label

1

Ja, bruker det

2

Ja, ønsker å bruke det

3

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v187:

IKT26 Kvalitet på el.tjenester benyttet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=503 /-] [Invalid=692 /-]

Literal question

Hvordan vurderer du kvaliteten på de elektroniske tjenestene ovenfor du har benyttet?

Interviewer's instructions

HVIS IKT22a = 1 eller IKT22b = 1 __ IKT 22l=1 eller IKT 23 = ja eller IKT 24 =ja IKT 25 = ja 'benyttet elektroniske
tjenester'
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# v187:

IKT26 Kvalitet på el.tjenester benyttet
Cases

Value

Label

1

Svært fornøyd

2

Fornøyd

3

Verken fornøyd eller misfornøyd

4

Misfornøyd

5

Svært misfornøyd

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v188:

IKT27 Når brukt internett kjøpe/bestille varer/tjen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=953 /-] [Invalid=242 /-]

Literal question

Når brukte du sist Internett til å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat bruk?

Interviewer's instructions

IKT27 IKT4=Ja eller IKT5=Mind1Aar 'brukt internett i løpet av de siste 12 md.'
Cases

Value

Label

1

I løpet av de siste 3 måneder

2

Mellom 3 måneder og 1 år siden

3

Mer enn 1 år siden

4

Har aldri kjøpt/bestilt varer/tjenester på Internett

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v189:

IKT28a Kjøpt/bestilt mat/kolonialvarer - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... A. Mat og kolonialvarer?

Interviewer's instructions

Hvis IKT27= 1 eller 2 'kjøpt eller bestilt siste 12 md.'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v190:

IKT28b Kjøpt/bestilt hushold.prod - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... B. Husholdningsprodukter?

Value

Label

1

Ja

Cases
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Percentage

# v190:

IKT28b Kjøpt/bestilt hushold.prod - siste 12 mnd?
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v191:

IKT28c Kjøpt/bestilt film/musikk - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... C. Film og musikk?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v192:

IKT28d Kjøpt/bestilt bøker/aviser/magasiner/el.læremat.-siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... D. Bøker, aviser, magasiner eller elektronisk læremateriale?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v193:

IKT28e Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... E. Klær eller sportsartikler?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v194:

IKT28f Kjøpt/bestilt PC progvare - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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Percentage

# v194:

IKT28f Kjøpt/bestilt PC progvare - siste 12 mnd?

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... F. PC programvare eller spill?

Interviewer's instructions

Regn med TV-/videospill
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v195:

IKT28g Kjøpt/bestilt PC maskinvare - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... G. PC maskinvare?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v196:

IKT28h Kjøpt/bestilt elektronisk utstyr - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... H. Elektronisk utstyr?

Interviewer's instructions

Regn med kamera
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v197:

IKT28i Kjøpt/bestilt aksjer/fin.tjenester/forsikr - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... I. Aksjer, finansielle tjenester, forsikring?
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# v197:

IKT28i Kjøpt/bestilt aksjer/fin.tjenester/forsikr - siste 12 mnd?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v198:

IKT28j Kjøpt/bestilt reiser/innkvart. - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... J. Reiser og innkvartering i forbindelse med ferie?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v199:

IKT28k Kjøpt/bestilt billetter til begivenheter - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... K. Billetter til ulike begivenheter?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v200:

IKT28l Kjøpt/bestilt lotteri/tipping - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... L. Lotteri og tipping?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v201:

IKT28m Kjøpt/bestilt annet - siste 12 mnd?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Hvilken type varer og tjenester til privat bruk har du kjøpt eller bestilt over Internett de siste 12 månedene? Har du kjøpt eller
bestilt...
... M. Annet?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v202:

IKT29a Kjøpt film/musikk - mottat elektr over internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=252 /-] [Invalid=943 /-]

Literal question

Av de filmene og/eller musikken du har kjøp over Internett, har du mottatt eller oppdatert noe av dette elektronisk over
Internett?

Interviewer's instructions

Hvis IKT28c=ja 'kjøpt eller bestilt film og musikk'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v203:

IKT29b Mottok bøkene/avisene etc elektr over internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=264 /-] [Invalid=931 /-]

Literal question

Mottok du noen av bøkene, avisene, magasinene eller læremateriale elektronisk over Internett?

Interviewer's instructions

Hvis IKT28d=ja 'kjøpt eller bestilt...bøker, aviser, magasiner eller elektronisk læremateriale'
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v204:

IKT29c Mottok/oppdaterte programvarene elektr. over internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=184 /-] [Invalid=1011 /-]

Literal question

Mottok eller oppdaterte du noen av programvarene elektronisk over Internett?

Interviewer's instructions

Hvis IKT28f=ja ' du kjøpt eller bestilt...PC programvare eller spill'

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

Cases

- 97 -

Percentage

# v204:

IKT29c Mottok/oppdaterte programvarene elektr. over internett?

Value

Label

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v205:

IKT30a Forhandlere kun på internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Bestilte du produkter eller tjenester fra internett gjennom...
... A. Forhandlere som kun opererer på internett

Post-question

Flere svar mulig

Interviewer's instructions

Hvis IKT27=1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v206:

IKT30b Forhandlere både på/utenfor internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

Bestilte du produkter eller tjenester fra internett gjennom...
... B. Forhandlere som opererer både på og utenfor internet
Flere svar mulig

Post-question

Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v207:

IKT31a Hatt problem v. kjøp over internett?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=697 /-] [Invalid=498 /-]

Literal question

I løpet av de siste 12 måneder, har du støtt på problemer når du har gjort kjøp over Internett?

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v208:

IKT31ba Usikkerhet med hensyn til garantier

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]
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Percentage

# v208:

IKT31ba Usikkerhet med hensyn til garantier
Hvilke problemer har du støtt på?

Literal question

... A. Usikkerhet med hensyn til garantier
Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v209:

IKT31bb Leveransen tok lenger tid enn forventet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... B. Leveransen tok lengre tid enn forventet

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v210:

IKT31bc Sluttpris ble høyere enn antydet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... C. Sluttprisen ble høyere enn antydet (f. eks høyere leveringskostnader)

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v211:

IKT31bd Ødelagt/feil vare ble levert

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... D. Ødelagt/feil vare ble levert

Interviewer's instructions
Value

Label

1

Ja

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases
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Percentage

# v211:

IKT31bd Ødelagt/feil vare ble levert
Cases

Value

Label

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v212:

IKT31be Manglende sikkerhet ved betaling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... E. Manglende sikkerhet ved betaling

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v213:

IKT31bf Klager og erstatning var problematisk

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... F. Klager og erstatning var problematisk

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v214:

IKT31bg Annet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=120 /-] [Invalid=1075 /-]

Literal question

Hvilke problemer har du støtt på?
... G. Annet

Interviewer's instructions

Hvis IKT27 =1 eller 2

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v215:

IKT31bsp Andre problemer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=29 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Spesifiser andre

# v216:

IKT32a Har ikke behov

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... A. Har ikke behov

Post-question

Flere svar mulig

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v217:

IKT32b Foretrekker å handle personlig/liker å se produktet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... B. Foretrekker å handle personlig/liker å se produktet

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v218:

IKT32c Ikke kunnskaper nok til å kjøpe/bestillee

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... C. Ikke kunnskaper nok til å kjøpe/bestillee

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v219:

IKT32d Problematisk å motta bestilte varer hjemme

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... D. Problematisk å motta bestilte varer hjemme

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v220:

IKT32e Sikkerhetshensyn, opplysn. om kredittkort over internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... E.

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v221:

IKT32f Personvernshensyn, personlige opplysn. over internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... F. Personvernshensyn, personlige opplysn. over internett

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v222:

IKT32g Tillitshensyn/hensynet til å motta varene/returnere dem

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... G. Tillitshensyn/hensynet til å motta varene/returnere dem

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
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# v222:

IKT32g Tillitshensyn/hensynet til å motta varene/returnere dem
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v223:

IKT32h Har ikke kredittkort

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... H. Har ikke kredittkort

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v224:

IKT32i Hastighet på internettlinja for sakte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... I. Hastighet på internettlinja for sakte

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v225:

IKT32j Annet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=942 /-]

Literal question

Hva er hovedgrunnene til at du ikke har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste 12 månedene?
... J. Annet

Interviewer's instructions

Hvis IKT 27 = 3 eller 4

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v226:

IKT32sps Spesifisér andre

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Spesifiser andre

# v227:

IKT33a Hatt PC-kurs > 3 undervisningstimer?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du noen gang tatt et kurs eller hatt undervisningstimer innen bruk av PC eller programvare som varte mer enn 3
undervisningstimer til sammen?

Interviewer's instructions

Hvis ikke IKT03 = 3 'brukt datamaskin en eller annen gang i livet'
En undervisningstime er vanligvis 45 min. De 3 timene trenger ikke å være sammenhengende.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v228:

IKT33b Når tatt slik PC-kurs?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=568 /-] [Invalid=627 /-]

Literal question

Har du tatt et slikt kurs...

Interviewer's instructions

Hvis IKT33a = Ja
Cases

Value

Label

1

i løpet av de siste 3 månedene

2

mellom 3 måneder og 1 år siden

3

mellom 1 år og 3 år siden

4

mer enn 3 år siden

5

aldri tatt slikt kurs

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v229:

IKT34a Kopiert filer på PC?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du noen gang...
... A. Kopiert filer+

Interviewer's instructions

Hvis IKT03 ikke =3 'brukt datamaskin en eller annen gang i livet'. Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på
PC.

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v230:

IKT34b Klipp og lim verktøy i et dokument?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
... B. Klipp og lim verktøy i et dokument?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v231:

IKT34c Brukt formler i et regneark?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
... C. Brukt formler for å legge sammen, trekke fra, gange eller dele tall i et regneark?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v232:

IKT34d Komprimert filer, f.eks. winzip?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
... D. Komprimert filer?

Interviewer's instructions

F. eks winzip
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v233:

IKT34e Koblet til og installert skriver/modem

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
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Percentage

# v233:

IKT34e Koblet til og installert skriver/modem
... E. Koblet til og installert f. eks en skriver eller et modem?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v234:

IKT34f Laget et dataprogram?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
... F. Laget et dataprogram ved å benytte et programmeringsspråk?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v235:

IKT34g Ingen av de ovefor nevnte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=123 /-] [Invalid=1072 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter man kan utføre på PC.

Literal question

Har du noen gang...
... G. Ingen av de ovenfor nevnte?
Cases

Value

Label

1

Ja

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v236:

IKT35a Brukt søkemotorer?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Pre-question

Jeg skal nå lese opp aktiviteter man kan utføre på Internett.

Literal question

Har du...
... A. Brukt søkemotorer som f.eks. google eller kvasir?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v237:

IKT35b Sendt e-post med vedlegg?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du...
... B. Sendt e-post med vedlegg?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v238:

IKT35c Sendt meldinger i chat,nyhetsgrupper, andre fora?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du...
... C. Sendt meldinger i chatte-rom, til nyhetsgrupper eller andre diskusjonsformer på Internett?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v239:

IKT35d Brukt internett for å telefonere?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du...
... D. Drukt Internett for å telefonere?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v240:

IKT35e Brukt fildelingsprogram

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du...
... E. Brukt fildelingsprogram for å utveksle filmer, musikk etc?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

Cases
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Percentage

# v240:

IKT35e Brukt fildelingsprogram

Value

Label

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v241:

IKT35f Laget en internettside

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1054 /-] [Invalid=141 /-]

Literal question

Har du...
... F. Laget en Internettside, f.eks. en hjemmeside?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v242:

IKT35g Ingen av ovennenvte

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=108 /-] [Invalid=1087 /-]

Literal question

Ingen av de ovenfor nevnte
Cases

Value

Label

1

Ja

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v243:

IKT36a Gjennom formell utdanning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... A. Igjennom formell utdanning

Interviewer's instructions

Hvis ja på noen av spørsmålene i IKT34a-f eller IKT35a-f
Grunnskole, videregående, høyere utdanning.
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v244:

IKT36b Kurs ved voksenopplæringssenter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... B. Kurs ved voksenopplæringssenter?
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Percentage

# v244:

IKT36b Kurs ved voksenopplæringssenter
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v245:

IKT36c Yrkesrettet kurs igjennom arbeidsgiver

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... C. Yrkesrettet kurs igjennom arbeidsgiver?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v246:

IKT36d Selvstudie ved bruk av lærebøker o.l.

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... D. Selvstudie ved bruk av lærebøker o.l.?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v247:

IKT36e Selvlæring ved å prøve og feile

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... E. Selvlæring ved å prøve og feile?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v248:

IKT36f Uformell læring ved hjelp fra andre personer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]
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Percentage

# v248:

IKT36f Uformell læring ved hjelp fra andre personer
Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?

Literal question

... F. Uformell læring ved hjelp fra andre personer?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v249:

IKT36g På andre måter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=988 /-] [Invalid=207 /-]

Literal question

Hvor har du fått kunnskapen til å utføre disse aktivitetene?
... G. På andre måter?
Cases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

8

Vil ikke svare

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v250:

Ald Alder IO, i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 17-80] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1194 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Alder IO, i løpet av 2006
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Percentage

# v251:

Ald2 Alder person 2 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=965 /-] [Invalid=230 /-]

Literal question

Alder person 2 i løpet av 2006

# v252:

Ald3 Alder person 3 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=543 /-] [Invalid=652 /-]

Literal question

Alder person 3 i løpet av 2006

# v253:

Ald4 Alder person 4 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-44] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=371 /-] [Invalid=824 /-]

Literal question

Alder person 4 i løpet av 2006

# v254:

Ald5 Alder person 5 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-45] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=141 /-] [Invalid=1054 /-]

Literal question

Alder person 5 i løpet av 2006

# v255:

Ald6 Alder person 6 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-40] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=36 /-] [Invalid=1159 /-]

Literal question

Alder person 6 i løpet av 2006

# v256:

Ald7 Alder person 7 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=1190 /-]

Literal question

Alder person 7 i løpet av 2006

# v257:

Ald8 Alder person 8 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=1193 /-]

Literal question

Alder person 8 i løpet av 2006

# v258:

Ald9 Alder person 9 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=1194 /-]

Literal question

Alder person 9 i løpet av 2006

# v259:

Ald10 Alder person 10 i løpet av 2006

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=1194 /-]

Literal question

Alder person 10 i løpet av 2006
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