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Prøveundersøkelsen til Folke- og boligtellingen 2001
Statistisk sentralbyrå gjennomførte en prøveundersøkelse i perioden 28. mai - 09. juli 1999. 4500 tilfeldig uttrukne familier fikk 
tilsendt boligskjema. Hensikten var å teste ut og få tilbakemeldinger om skjemautformingen, spørsmålsformuleringene og 
veiledningen. Til hovedtellingen i november 2001 vil samtlige familier i Norge få tilsendt et boligskjema som er videre bearbeidet 
på grunnlag av denne prøveundersøkelsen. 

Det ble brukt to skjematyper med to typer utforming:

l I spørsmål 12 ble oppgavegiverne bedt om å oppgi boligens brutto- og boligareal. 
¡ Skjematype 1 benyttet avkrysningsbokser for å angi arealmålene. Til hovedtellingen beregnes det at ca. 2,1 

millioner skjema må leses og tolkes, og kryss er lettest å lese automatisk og maskinelt. Denne metoden regnes for 
være både tids- og kostnadsbesparende. 

¡ I skjematype 2 kunne oppgavegiverne skrive målene direkte inn med tall. Med denne metoden må tallene oftere 
tolkes manuelt, men det er mulig at det er mindre komplisert for oppgavegiverne å skrive inn tallene direkte. Selv 
om det krever mer tid å tolke disse tallene er det likevel mulig at flere vil fylle ut spørsmålet og med mindre feil. 

l I spørsmål 17 ble de som har en bolig på flere etasjer bedt om å oppgi hvilke etasjer boligen har. 
¡ Skjematype 1 inneholder svaralternativet "flere etasjer i blokk". Dette alternativet er tatt med for å også fange opp 

de som bor i blokkleiligheter som strekker seg over flere plan. 
¡ I skjematype 2 er ikke dette svaralternativet med siden vi ønsker å undersøke om det heller kan virke 

kompliserende enn å gi gevinst. I skjematype 2 har derfor alle oppgavegiverne felles svaralternativer for etasjene 
uten å gå nærmere inn på boligtype. 

I tillegg til boligskjemaet ble det også vedlagt et eget evalueringsskjema. Her ble oppgavegiverne bedt om å oppgi hvilke 
spørsmål de syns var vanskelige, og hvordan boligskjemaet og veiledningen kunne forbedres. 

Svarene fra både boligskjemaet og evalueringsskjemaet er nå under analyse, og vil være svært sentrale i den videre 
skjemautformingen til hovedundersøkelsen. 
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