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1 Innledning 
Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) startet i 1972, og ble gjennomført kvartalsvis til og med 1. kvartal 1988. 
Fra 2. kvartal 1988 gikk vi over til månedlig, og fra 1. kvartal 1996 til ukentlig datainnsamling. Resultatene 
publiseres én gang i kvartalet. AKU er den viktigste informasjonskilden om tilstanden og utviklingen på 
arbeidsmarkedet, blant annet får vi tall for sysselsetting, arbeidstid og arbeidsledighet. 
 
Videre får vi opplysninger om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.  For eksempel gir 
AKU mulighet for å følge utviklingen i kvinners yrkesdeltaking, ungdommens situasjon på arbeidsmarkedet 
og se hvordan sysselsettingen fordeler seg på ulike næringer og yrkesgrupper.  
 
De arbeidsledighetstallene som AKU gir, er noe forskjellige fra de tallene som Arbeidsdirektoratet 
publiserer. Arbeidsdirektoratet gir opplysninger bare om arbeidsledige registrert ved arbeidskontorene. I 
AKU inkluderes også personer som søker arbeid på annen måte enn gjennom arbeidskontorene og en del av 
dem som går på arbeidsmarkedstiltak. På den annen side blir en del av de registrerte arbeidsledige ikke 
klassifisert som ledige i AKU, fordi de ikke tilfredsstiller kravet om å være umiddelbart tilgjengelige for 
arbeidsmarkedet og/eller kravet om aktiv søking etter arbeid de siste 4 ukene. Særlig gjelder dette eldre 
personer med lange ledighetsperioder. 
 
For den delen av befolkningen som ikke er sysselsatt, gir AKU opplysninger om hva de selv regner som sin 
hovedsakelige virksomhet.  Vi får vite hvor mange personer som er opptatt med skolearbeid eller studier,  
husarbeid , eller er pensjonister osv. 
 
AKU danner grunnlaget for prognoser, utredninger og forskning om arbeidsmarkedet. De politiske 
myndighetene bruker resultatene fra AKU i utformingen av arbeidsmarkedspolitikken og mer generelt i den 
økonomiske politikken.  
 
De norske arbeidskraftundersøkelsene er lagt opp etter mønster av lignende undersøkelser i andre land. Fram 
til 1995 var dette i første rekke etter mønster fra Sverige, USA og Canada. Gjennom EØS-avtalen plikter 
vi fra 1995 å følge retningslinjer og regler som Eurostat, EUs statistikkbyrå, pålegger 
medlemslandene.  
 
De sysselsettings- og arbeidsledighetsbegreper som brukes i AKU, følger anbefalinger fra den internasjonale 
arbeidsorganisasjon ILO (International Labour Organization). Dette gjør at de tallene vi får for sysselsatte 
og arbeidsledige (AKUs begrep), kan sammenlignes med tall fra andre land som har tilsvarende 
undersøkelser. Det er nettopp hensynet til sammenlignbarhet som ligger til grunn for kravet om at alle land 
som omfattes av EØS-avtalen, skal produsere statistikk med samme innhold og definisjoner.  

1.1 AKU og Statistikkloven 

Fra februar 1992 gjennomføres AKU med hjemmel i Statistikkloven av 16. juni 1989. Ifølge denne loven 
har alle uttrukne IO plikt til å gi opplysninger om seg selv. Dette blir det opplyst om i IO-brevet - vedlegg 
nr. 1. Ved indirekte intervju kan vi imidlertid ikke pålegge noen å svare på vegne av et annet IO. Men vi 
ønsker selvsagt at dette skjer på frivillig basis dersom det ikke er mulig å oppnå direkte intervju. (Avsnitt 3.3 
om indirekte intervju). 
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Statistikkloven brukes ved alle store, faste undersøkelser, hvor bedrift er undersøkelsesenhet.  I person-
undersøkelser brukes den i forbindelse med AKU og Folke- og boligtellingene. Statistikkloven gjør det 
mulig å bruke metoder ved innsamling, bearbeiding og arkivering som fungerer bedre for slike 
undersøkelser enn det regelverket som er knyttet til frivillige undersøkelser. 
 
Vi ønsker større oppslutning enn i dag. Likevel ønsker vi ikke at IO presses sterkt i forhold til oppgaveplikt, 
men at det fokuseres på det positive - betydningen av at alle deltar for å få en så god statistikk som mulig på 
dette viktige samfunnsområdet. 
 
Hvis IO spør hva som vil skje hvis han/hun nekter å delta, svarer dere: 
“Fordi de aller fleste ser betydningen av å få en god statistikk på dette området, er det svært få som ikke 
svarer. Vi (eventuelt Statistisk sentralbyrå) velger derfor ikke å bruke den gebyrordningen som er knyttet til 
oppgaveplikten.  Skulle oppslutningen bli dårligere, må dette vurderes på nytt.  Vi ber deg derfor om å sette 
av de minuttene som trengs for å få gjennomført intervjuet.” 
 
Hvis IO spør hvorfor han/hun er pliktig til å svare , kan dere svare: 
“Arbeidskraftundersøkelsen gjennomføres med hjemmel i Statistikkloven fordi denne undersøkelsen er den 
viktigste kilden samfunnet har om utviklingen på arbeidsmarkedet.  Dette gjør det nødvendig å sikre en så 
høy kvalitet på statistikken som mulig.” 
 
Hvis dere får spørsmål fra IO om hvorfor de skal være med, svarer dere: 
“Til undersøkelsen trekkes det hvert kvartal et tilfeldig utvalg, på en slik måte at alle personer i alderen 16-
74 år i en familie kommer med. Det er viktig at alle som er trukket ut blir med, fordi 
Arbeidskraftundersøkelsen skal gi tall for personer både i inntektsgivende arbeid og personer uten 
inntektsgivende arbeid, som f.eks. hjemmearbeidende, skoleelever og pensjonister”.  

1.2 Begreper og definisjoner 

Tall fra AKU publiseres én gang hvert kvartal, men datainnsamlingen pågår ukentlig. IO blir ved intervju 
spurt om sitt forhold til arbeidsmarkedet i ei spesiell uke, undersøkelsesuka. Innsamlingsperioden starter 
mandag (ev. første virkedag i uka etter). For å få en mest mulig representativ kartlegging av forholdene på 
arbeidsmarkedet for hele året, er det gunstig med 52 undersøkelsesuker per år. 
 
Det lages anslag på hvor mange personer i alderen 16-74 år som er 
 
•  i arbeidsstyrken, dvs sysselsatte eller arbeidsledige 
•  utenfor arbeidsstyrken, dvs uten tilknytning til arbeidsmarkedet i form av sysselsetting eller 

arbeidssøking 
 
De sysselsatte består av to grupper: 
 
1. personer som utførte minst 1 times inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka. 
2. personer som har inntektsgivende arbeid, men som pga. sykdom, ferie o.l. var midlertidig fraværende i 

undersøkelsesuka. 
 
Vi registrerer alt arbeid av minst 1 times varighet som blir utført i undersøkelsesuka, og fanger dermed opp 
alt inntektsskapende arbeid som blir utført av personer i alderen 16-74 år i den aktuelle uka. Dette gir viktig 
informasjon om aktivitetsnivået på arbeidsmarkedet og hvor mye arbeidskraft som settes inn i produksjonen 
av varer og tjenester i samfunnet. 
 
For å bli definert som arbeidsledig er det 3 kriterier som skal være oppfylt: 
 
• IO hadde ikke inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka. 
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• IO skal ha forsøkt å få arbeid i løpet av de 4 siste ukene (t.o.m. utløpet av undersøkelsesuka). 
• IO må kunne påta seg arbeid, dvs være tilgjengelig for arbeidsmarkedet innen to uker fra 

intervjutidspunktet . 
 
Personer som har fått et arbeid de skal begynne i, regnes  som arbeidsledige hvis de ikke kan påta seg arbeid 
innen to uker fra intervjutidspunktet. 
 
Ved siden av personer som oppfyller disse kravene, regnes de “ufrivillig permitterte uten lønn” som 
arbeidsledige. 
 
AKU kan også gi tall for den gruppen som ønsker arbeid, men som av ulike grunner ikke oppfyller alle 
kriteriene ovenfor.  Disse omtales som potensielle arbeidsledige. 
 

2 Utvalg, IO-liste, IO-brev og intervjuet 

2.1 Utvalg og rotasjon av utvalg 

Utvalget omfatter ca 24 000 personer i kvartalet. Personene som trekkes ut, er med i flere 
kvartalsundersøkelser. Med enkelte unntak skal alle delta 8 kvartaler på rad. 
 
Utvalgene til den enkelte AKU trekkes på en spesiell måte: Til hver kvartalsundersøkelse er det trukket et 
tilfeldig utvalg av familieenheter. Det er et individutvalg selv om det er trukket på denne måten. Alle 
personer i alderen 16-74 år som i følge registeret tilhører de uttrukne familieenhetene, er med i utvalget. 
Eventuelle barn i familieenheten blir med i utvalget først det året de fyller 16 år. Dette betyr at 15 åringer 
kommer med i utvalget. IO går ut av utvalget det året de fyller 75.  En del IO vil av disse grunner bli 
intervjuet færre enn 8 ganger.  
 
Merk at dersom et uttrukket IO har en samboer, så kommer samboeren ikke med i utvalget og skal ikke 
intervjues. 
 
Utvalget trekkes fra alle kommunene i landet, slik at det er mulig å publisere tall for hvert enkelt fylke. 
 
Ikke-sysselsatte IO - 68 år eller eldre som tidligere har opplyst at de ikke ønsker arbeid - skal  intervjues m 
maksimalt 2 ganger. Hvis deres første intervju finner sted i 2. kvartal, blir det kun ett intervju. Hvis 
deres første intervju finner sted i et av de andre kvartalene, blir det et 2. kvartalsintervju i tillegg til 1. 
gangs intervjuet.  

2.2 Ajourføring av utvalget 

Ved utgangen av hvert kvartal blir utvalget ajourført som følger: 
 
• Adresser og telefonnummer blir ajourført 
• Avganger blir fjernet. Avgangsgrunnene er 91 (døde) og 92 (bosatte i utlandet mer enn 2 år) 
• Personer over 74 år blir fjernet, og “nye” 16-åringer blir tilføyd  
• Personer med frafallsgrunn 22 (IO er langvarig syk, ikke aktuelt med ny kontakt senere) blir ikke sendt 

ut til intervjuerne, men er fortsatt med i utvalget. 
• Personer som nekter hardnakket ved oppfølging blir heller ikke sendt ut igjen, men er fortsatt med i 

utvalget. 
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2.3 IO-brev 

Vi sender IO-brev (vedlegg 1, bokmål/nynorsk) bare første gang familieenheten er med i utvalget. Det 
sendes til alle IO 18 år og eldre. IO-brevet finnes også på engelsk (vedlegg 2), men det må bestilles om dere 
trenger det. 
 
Det foreligger også et nekterbrev (vedlegg 3), og et utdrag av statistikkloven (vedlegg 4) som 
seniorintervjuerne bruker under oppfølging av nektere. 
 

2.4 Gjentatt intervju - bruk av tidligere opplysninger:  

Ved gjentatt intervju benyttes i de fleste tilfeller en flergangs-versjon av skjemaet, hvor vi bruker tidligere 
opplysninger. For IO som var sysselsatt ved forrige intervju, innebærer det for eksempel at vi spør om 
han/hun fremdeles jobber i samme bedrift som ved forrige intervju. Dersom dette er tilfelle, og navn og 
adresse på bedriften er korrekt, får IO færre spørsmål enn ved første intervju. 
 
Viser det seg at IOs tilknytning til arbeidsmarkedet er vesentlig forandret, gjentar vi spørsmålene som ved  
1. gangs intervjuet. Dette er blant annet tilfelle når: 
 
• IO ikke arbeider i samme bedrift lengere 
• IO er registrert med ufullstendige bedriftsopplysninger fra forrige intervju 
• IO hadde et tilfeldig arbeidsforhold 
• IO arbeidet i familiebedrift 
• Indirekte intervju forrige gang 
• Ikke intervjuet forrige gang 
• For sent innkommet intervju forrige kvartal 
• IO har skiftet yrkesstatus eller arbeidsstyrkestatus 
 
Dersom en bedrift har skiftet navn, må dere svare nei på spørsmålet om IO jobber i samme bedrift, og 
stille spørsmålene om bedriften som ved førstegangsintervju. Dette er eneste måten å få inn det nye 
navnet på. 
 

2.5 AKU-skjema i 2. kvartal: 

I 2. kvartal er skjemaet mer omfattende enn resten av året. De fleste tilleggsspørsmålene er krav fra Eurostat. 

2.6 Bruk av AKU-utvalget til tilleggsundersøkelser 

AKU-utvalget blir av og til brukt til tilleggsundersøkelser. Det sendes ikke ut IO-brev for 
tilleggsundersøkelser. Intervjuerne må derfor orientere om dem fra gang til gang. 
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3 Gjennomføring av feltarbeidet 

3.1 Undersøkelsesuker og innsamlingsperiode 

Undersøkelsesuka er for hvert IO ei nærmere fastsatt uke hvert kvartal, f.o.m. mandag t.o.m. søndag. Det er 
52 undersøkelsesuker i året. 
 
Innsamlingsperioden starter som regel første mandag etter undersøkelsesuka og går til onsdag i uka 
deretter.  Resten av den andre uka (torsdag - lørdag) nyttes til oppfølging av IO som ikke har vært å treffe i 
tidligere, og IO som du har fått overført. IO sendes vanligvis ut torsdag uken før IO skal intervjues.  
 
 
NB: Feltarbeidet bør påbegynnes den første dagen i innsamlingsperioden.  Jo flere dager som går, jo 
vanskeligere blir det for IO å huske fra undersøkelsesuka. 

3.2 Telefon- og besøksintervju 

Intervjuingen foregår over telefon. IO som ikke har telefon og som er bosatt i våre utvalgsområder, skal 
likevel intervjues ved besøk dersom reisekostnadene ikke virker urimelig høye. Normalt skal du ikke 
besøke IO mer enn tre ganger for å få intervju. Dersom kostnadene er så høye at du er i tvil om du skal 
foreta besøk/gjenbesøk, kontakt kontoret. 

3.3 Indirekte intervju 

Hovedregelen er at intervjuet skal foretas direkte med IO selv. Men når det ikke er mulig å få intervju med 
IO i løpet av innsamlingsperioden, skal du forsøke å få opplysninger om IOs situasjon fra en annen person i 
familien etter følgende retningslinjer: 
 
• IO som ikke kan intervjues direkte pga.. sykdom o.l. 
• IO som er bortreist, og som ikke kan kontaktes for intervju over telefon (f.eks. fiskere og sjøfolk og andre 

personer i yrker som krever lengre fravær fra hjemmet. Likeså skoleelever, studenter, personer  
      på ferie o.l.). 
• IO som det er særlig tidkrevende og kostbart å kontakte/besøke for direkte intervju. 
 
 
Det er bare ektefelle/samboer, far eller mor som kan gi opplysninger ved indirekte intervju.  Det er en 
forutsetning at den som gir opplysninger på denne måten, har god kjennskap til IOs situasjon. Men når det 
gjelder faktisk arbeidstid (spm. 41), kan du evt. taste “Vet ikke”.  
 
Husk at indirekte intervju er en frivillig sak  - vi kan ikke pålegge IO å svare for andre enn seg selv! (Se 
også AKU og statistikkloven, avsnitt 1.1) 
 
Dersom et IO tidligere har nektet intervju, skal du ikke foreta indirekte intervju for dette IO . 
 
Før hvert intervju må intervjueren svare på spørsmål om intervjuet er direkte eller indirekte. Ved indirekte 
intervju vil enkelte spørsmål ikke bli stilt. 
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3.4 Intervju med fremmedspråklige IO 

Det forekommer at uttrukne IO ikke kan norsk. Da kan dere foreta indirekte etter oppsatte retningslinjer. Er 
ikke dette mulig, kan det godtas at barn som kan norsk, fungerer som tolk. Men de skal ikke gi indirekte 
intervju! 

3.5 Behandling av frafall, overføring og avgang  

Ved frafall, må det vurderes nøye hvilken frafallsårsak som skal brukes.  (Liste over frafallsårsaker 
vedlegg 5). 
 
For overføringer og for IO som ikke er kontaktet, må det oppgis hva du har gjort for å spore opp IO. 
Hensikten er at andre intervjuere på et senere tidspunkt skal få oversikt over hva som er gjort, slik at deres 
strategier kan legges til rette utfra dette. Vi har skilt mellom frafall, overføring og avgang. 
 
Det skal alltid gis informasjon i  feltet "SpesOppflg". Informasjon skal være av en slik karakter at 
den hjelper de som skal drive oppfølging. Bruk stikkord. 
 
 
Frafall: 
 
Frafallårsakene 21, 22 og 25: 
Mulighetene for å få et indirekte intervju med IO som er kortvarig (21) eller langvarig syk (22) må vurderes. 
Dersom du bruker frafallskode 25: “IO er langvarig syk, ikke aktuelt med ny kontakt senere”, må det være 
helt utelukket at IOs situasjon kan endre seg slik at det blir aktuelt med intervju senere. Disse IO-ene vil 
fortsatt være med i utvalget, men de vil ikke stå på IO-listene. 
 
Beboere i institusjon skal ikke være med i utvalget. Dersom vi likevel har trukket enkelte institusjonsboere, 
fyller dere ut frafall med årsak 25, og skriver institusjonsboer i merknadsfeltet. 
 
Frafallsårsak 33 
Dersom du ikke finner IOs bolig/adresse og heller ikke lykkes med å skaffe eventuell ny adresse, vil IO 
komme med den gamle adressen neste gang IO er med i utvalget. Dere prøver da på nytt å få opplysninger 
om IO. 
 
Frafallsårsak 41 
Det er enkelt å falle ned på årsak 41, “Annen frafallsgrunn”, men denne skal brukes bare der det ikke er 
mulig å bruke noen av de oppgitte årsakene. F.eks. skal IO som sier; “har ikke tid”, settes på årsak 11 
“nekter”. Dersom årsak 41 brukes, skal det spesifiseres grunn. 
 
Avgang: 
 
Avgangsårsak 92 
Bosatt i utlandet mer enn 2 år. 

3.6 Behandling av IO som har flyttet/bor langt unna 

IO blir så langt det er mulig, ført opp på IO-lista til den intervjueren som bor nærmest.  Men siden AKU blir 
brukt for å utjevne arbeidsmengden blant intervjuerne, får du også IO fra andre deler av landet. Hvis noen 
står oppført uten telefon og adressen er entydig, ringer du 180 og spør om det er telefon på adressen. 
Telefonen kan stå på samboer e.l. 
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Dersom et IO har flyttet fra den oppgitte adressen, skal vedkommende kontaktes på ny adresse. Du skal da 
sjekke om IO har fått telefon og selv foreta intervjuet, eventuelt ved besøk hvis IO ikke har telefon og 
reisekostnadene ikke er urimelig høye. Er du i tvil, kontakt kontoret. 

3.7 Innsendingsrutine 

Data skal oversendes daglig. 

4 Gjennomføring av intervjuet 
Det er viktig å ha klart for seg at AKU først og fremst skal gi opplysninger om situasjonen på 
arbeidsmarkedet i en bestemt uke (undersøkelsesuka). Vi skal altså ha opplysninger om IO’s 
arbeidssituasjon i denne bestemte uka uten hensyn til om det for IO er en vanlig uke eller ikke. 

4.1 IO-lista 

Tallene i rubrikken "Per"  angir IO's "undersøkelsesuke"; referanseuka.   
 
Hvilken gang IO er med, framgår av første siffer i IO-nummeret.  
 
På siden "All informasjon" vil det nederst til høyre framgå status ved  tidligere kontakt. 

4.2 Spørreskjemaets oppbygging 

Spm.1-4 stilles til alle IO  Formålet er å skille sysselsatte og ikke-sysselsatte 
Spm.5 stilles til sysselsatte  Formål å skille de med ett og de med to arbeidsforhold 
 
Spm.BedrNavn 6-59 
stilles til sysselsatte   Formål å kartlegge:  

• Næring 
• Yrke 
• Avtalt og faktisk arbeidstid 
• Undersysselsetting 
• Fast eller midlertidig ansettelse 
• Fravær i hele undersøkelsesuka 
• Fravær i delen av undersøkelsesuka (2. kvartal) 
• Overtid i undersøkelsesuka (2. kvartal) 
• Ubekvem arbeidstid (2. kvartal) 
• Søking etter annet arbeid (2. kvartal) 
 

   
Spm.60-96 til ikke-sysselsatte  Formål å kartlegge hovedsakelig virksomhet, ønsker om/søking etter 
     arbeid 
Spm.97-98 stilles til alle IO  Situasjonen for ett år siden (2. kvartal) 
 
Spm.99-104  stilles til alle IO  Høyeste fullførte utdanning.  
Spm.105-115 stilles til alle IO  Formell og ikke-formell utdanning siste 4 uker 
 
Spm.120 stilles til alle IO  Ekteskapelig status 
 
Spm.deretter stilles til alle IO  Informasjon til neste intervju 
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4.3 Forklaring og eksempler til enkelte spørsmål 

Spørsmål som bare blir stilt 2. kvartal er merket X 
 
 
Spm 1, inntektsgivende arbeid 
 
Med inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka menes at IO enten har - 
 
1. utført  inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i løpet av denne uka 
2. vært midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid hele denne uka. 
 
Definisjon: 
Med inntektsgivende arbeid menes arbeid som en mottar lønn/godtgjørelse for, i form av penger eller 
naturalytelser (eks. kost og losji). Det omfatter også: 
 
- Betalte verv som f.eks. styremedlem. 
- Deltakelse i møter som en mottar godtgjørelse for. 
- Omsorgsarbeid i eget hjem mot godtgjørelse fra kommunen (støttekontakter,  
 fosterforeldre, o.l.). 
- Praktikanter (lærlinger). 
 
 
Arbeidsmarkedstiltak: (Jfr. også spm. 24b og c) 
Personer på arbeidsmarkedstiltak og i attføring  regnes som sysselsatte bare hvis de har utført arbeid mot 
skattepliktig lønn i undersøkelsesuka. IO skal ha utført arbeidet i en bedrift, og mottatt lønn fra bedriften.  
Det er da denne bedriftens navn, og ikke arbeidskontoret, som skal registreres på bedriftsopplysningene. Når 
en person utfører arbeid i en bedrift mot lønn (i motsetning til kursstønad o.l.), er det bedriften som utbetaler 
lønnen.  Uttrykket “utbetaler lønnen” betyr konkret at personen får selve lønnsslippen av bedriften. Det at 
bedriften i sin tur får refundert hele eller deler av lønnsutgiftene (lønnstilskott) fra arbeidskontoret, er en 
annen sak.  Det er m.a.o. ingen betingelse at bedriften selv finansierer stillingen for at personer skal regnes 
som sysselsatte. 
 
Personer som går på sysselsettingstiltak , skal regnes som sysselsatte fordi de får utbetalt lønn fra bedriften.  
 
Personer som går på opplærings- eller kvalifiseringstiltak får derimot utbetalt den økonomiske 
godtgjørelsen fra arbeidskontoret, også når de er utplassert i en bedrift som ledd i tiltaket, og de skal ikke 
regnes som sysselsatte i AKU.  Se for øvrig instruks til spm. 24b/c ang. deltakelse på ulike typer tiltak, hvor 
klassifiseringen i henholdsvis sysselsettings- og kvalifiseringstiltak skjer maskinelt hvis IO kjenner til 
navnet på det aktuelle tiltaket.  
 
Husarbeid for egen familie regnes ikke som inntektsgivende arbeid. 
 
 
Spm 2, midlertidig fraværende 
Dette spørsmålet er nødvendig fordi enkelte svarer nei på spm 1 når de har et arbeid de var midlertidig borte 
fra i undersøkelsesuka.  Dette gjelder særlig personer som har vært lenge borte fra arbeidet. 
 
Selvstendige og familiearbeidere  må arbeide regelmessig eller etter et visst mønster for å kunne regnes som 
midlertidig fraværende. 
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For at ansatte IO skal regnes som midlertidig fraværende, må de ha et ansettelsesforhold i undersøkelsesuka, 
og være fraværende pga. sykdom, permisjoner, ferie eller arbeidstidsavtale. 
 
Personer med langtidsfravær (f.eks. pga. sykdom, svangerskapspermisjon, studiepermisjon o.l.) regnes som 
midlertidig fraværende så lenge de formelt er ansatt hos sin arbeidsgiver.  Hvis permisjonen har vart lenger 
enn ett år, skal IO regnes som midlertidig fraværende bare hvis IO fremdeles mottar lønn fra arbeidsgiver. 
 
IO som er fraværende iht. en arbeidstidsavtale som tilsier avspasering av hele uker som en del av avtalen 
f.eks. oljearbeidere i Nordsjøen, skal svare ja i spm. 2. 
 
IO som av og til tar vikariater  eller ekstravakter ved f.eks. en skole eller et sykehus, skal ikke regnes som 
midlertidig fraværende i perioden mellom to vikariater eller ekstravakter.  Men hvis det på forhånd var blitt 
avtalt å arbeide en eller flere dager i undersøkelsesuka, og IO måtte melde forfall pga. sykdom e.l., skal IO 
regnes som midlertidig fraværende. 
 
Personer som er inne til 1.-gangs militær- eller sivilarbeidertjeneste, svare nei selv om de har et arbeid de 
skal tilbake til. 
 
 
Spm 2b, hovedsakelig gjøremål (for ikke-sysselsatte) 
Det er IOs egen oppfatning av hovedsakelig gjøremål vi er ute etter.  Eksempelvis kan en 71 år gammel 
kvinne gjerne besvare spørsmålet med “Hjemmearbeidende” og ikke nødvendigvis “Alderspensjonist”. 
 
 
Spm 3 og 4, arbeid i bedrift/virksomhet som eies av IO eller annet familiemedlem 
Noen utfører arbeid i en selveid bedrift eller i en virksomhet som eies av et annet medlem av familien uten å 
betrakte dette som inntektsgivende arbeid.  Disse vil ofte svare nei på spm 1 og 2, men vi får dem med 
gjennom spm 3-4. 
 
En gårdbrukerkone utfører inntektsgivende arbeid når hun f.eks. arbeider i fjøset, men ikke når hun utfører 
vanlig husarbeid for egen familie. 
 
 
Spm 5a og b, ett eller flere arbeidsforhold 
For den videre gangen i skjemaet må du få greie på om IO hadde mer enn ett arbeidsforhold  i 
undersøkelsesuka. 
 
Selvstendige med oppdrag for flere kunder i undersøkelsesuka har bare ett arbeidsforhold så lenge det 
dreier seg om samme type næringsvirksomhet. Eksempler her kan være revisorer, privatpraktiserende 
advokater og byggmestere. De selvstendige som har oppdrag for kunder skal oppgi sin egen bedrift, evt. sitt 
eget navn, som svar på spørsmålet om hvor de hadde arbeid denne uka, og altså ikke kundens navn. 
 
Ansatte må ha separate avtaler for hvert arbeidsforhold for å bli klassifisert som IO med flere 
arbeidsforhold. F.eks. vil en lærer, ansatt av kommunen med avtale om å undervise ved flere skoler, ha bare 
ett arbeidsforhold. Men hvis læreren i tillegg har en vaskejobb på en av skolene, har han flere 
arbeidsforhold, selv om kommunen er arbeidsgiver også i denne jobben. 
 
 
Tillitsvalgte IO: 
Den normale situasjonen for personer som arbeider som tillitsvalgt i en bedrift, er at de utelukkende mottar 
lønn fra bedriften. IO føres da med ett arbeidsforhold. Den samme regelen gjelder også når bedriften får 
lønnstilskudd fra fagforeningen for tillitsvalgte. Det er den bedriften som IO arbeider i som skal føres opp. 
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Spm 9, Yrkesstatus 
Det er vanlig å gruppere personer som utfører inntektsgivende arbeid i tre grupper etter yrkesstatus: Ansatt, 
selvstendig eller familiemedlem. 
 
Ansatt. En person som utfører arbeid i en annens tjeneste mot lønn eller annen form for godtgjørelse, regnes 
som ansatt. Den ansatte kan være fast ansatt eller kan utføre et tilfeldig arbeid. Arbeidet utføres for en 
annens regning, og den ansatte selv har vanligvis ikke noe ansvar for betaling av avgifter (f.eks. moms) og 
skatter, som er knyttet til arbeidsforholdet (skattetrekk m.v. er arbeidsgiverens ansvar). 
 
En som er daglig leder/adm.dir. e.l. i et AS, er pr. definisjon ansatt i selskapet, og ikke selvstendig 
(selv om IO eier alle aksjene og oppfatter seg selv som selvstendig). 
 
Selvstendig. Som selvstendig yrkesutøver regnes personer som driver økonomisk virksomhet for egen  
regning og risiko. Selvstendige holder vanligvis selv nødvendige driftsmidler (verktøy og utstyr), og må selv 
svare for skatter og avgifter som påløper. 
 
Familiemedlem. En person som arbeider i bedrift som eies av et annet medlem av familien (f.eks. gårdsbruk 
eller butikk), og som ikke har fast avtalt lønn for dette arbeidet. 
 
I praksis vil en støte på grensetilfeller mellom begrepene selvstendig og ansatt. Fiskere, også førere eller 
skippere, skal regnes som ansatt hvis de arbeider på en annen persons fartøy (gjelder også lottfiskere). En 
student som sitter barnevakt en kveld, regnes som ansatt. Det samme er tilfelle med en person som tar 
tilfeldige oppdrag mot godtgjøring, som f.eks. å klippe gressplen for en hageeier. 
 
Yrkesstatus for dagmamma: 
a) Dagmamma som i egen regi passer barn i eget hjem, regnes å drive økonomisk virksomhet for egen 
regning og risiko, og grupperes som selvstendig. 
 
b) Dagmamma som passer barn i barnets hjem, stilles på linje med hushjelp i privatfamilie, og grupperes 
som ansatt. 
 
c) Kommunalt tilsatt dagmamma som passer barn i eget hjem, arbeider i offentlig virksomhet, og skal 
plasseres som alt. 3 i spm 8. 
 
Dagmamma skal aldri  grupperes som familiemedlem. 
 
 
Bedrifts- og yrkesopplysninger: 
Når det gjelder AKU, kodes næring og yrke sentralt i SSB. Vi er derfor helt avhengig av  gode opplysninger 
fra dere. 
 
Bedriftens navn og adresse: 
Vær oppmerksom på at vi bruker begrepet “bedrift” også for ikke-økonomisk virksomhet. Eksempler på 
slike bedrifter er en barnehage, en skole, et sykehus, et departement eller direktorat.  Et privathjem er en 
bedrift i forbindelse med lønnet husarbeid eller barnepass.  En bedrift kan også være en avdeling i et større 
foretak, f.eks. et salgskontor. Foretaket  er den store enheten (f.eks. Norsk Hydro) som er delt opp i mindre 
avdelinger (bedrifter) alt etter den virksomhet som foregår. Det er den avdelingen eller bedriften der IO 
arbeider, vi skal ha navnet på. Det er ikke nok å skrive Storosenter, men må og si i hvilken butikk - f.eks. 
ICA-mat. 
 
Flere eksempler: 
Norsk Hydro A/S, avdeling Kullsyre. 
Oslo kommune, Teknisk etat. 
Oslo kommune, Solvang aldershjem. 
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For sjøfolk og fiskere regnes båten som bedriften. For selvstendig næringsdrivende som ikke har noe 
firmanavn, noteres IOs navn. 
 
Dagmamma oppgir sitt navn når hun passer barn i eget hjem. Dersom hun passer barn i barnets hjem, 
oppgis navnet på barnets foresatte. 
 
For IO med to eller flere arbeidsforhold, skal vi først ha opplysninger om hovedarbeidsforholdet. 
Vi må ha fullt navn, ikke forkortelser, og adresse på den bedriften. For å kode næring er vi avhengige av at 
bedriftens navn og adresse skrives korrekt. For større byer er det tilstrekkelig med gate/vei-adressen og 
navnet på byen, samt byens postnummer (f.eks. 5000 Bergen - ikke nødvendigvis sonenr. 5004 Bergen). 
 
For bedrifter som har sin adresse i utlandet, skrives mellomadressen, og på postadressen skrives 9999 f.eks. 
London.  
 
Virksomhetens art: 
Her er det arten av de varer eller tjenester som bedriften produserer, vi skal ha beskrevet. Det er svært viktig 
at vi får en presis beskrivelse av virksomheten, fordi den skal gi grunnlaget for koding av næring.  
Næringskoden blir fastsatt etter arten av varen som blir produsert eller den tjenesten som ytes.  Selv 
om vi finner bedriftens navn i Bedrifts- og foretaksregisteret, er vi avhengig av opplysninger om 
virksomhetens art for å velge kode i registeret.  Når det gjelder f.eks salgsvirksomhet, skilles det på om det 
er engros- eller detaljsalg. Det er heller ikke nok å oppgi f.eks. bare “konfeksjon”, men oppgi også om det er 
produksjon eller salg (engros-, detalj) av konfeksjon.  For vernede bedrifter må vi få vite hvilke 
produkter/tjenester bedriften har for tida, for å kunne kode riktig næring. Tilsvarende opplysninger må gis 
for IO som er sysselsatt i arbeidsmarkedstiltak (hvis IO mottar skattepliktig lønn). 
 
For “bedrifter” der det av navnet klart fremgår hva  virksomheten går ut på, er det unødvendig å 
stille dette spørsmålet. Eksempler på slike bedrifter er barnehager, skoler, sykehus, alders- og  sykehjem, 
trygdekontor, ligningskontor, postverket, departementer og direktorater. 
 
Utleie av arbeidskraft:  
For personer ansatt i utleiefirmaer, f.eks. “Manpower AS”, skal vi ikke ha opplysninger om den bedriften de 
var utleid til i undersøkelsesuka. Vi skal bare ha opplysninger om utleiefirmaet.  Det samme også på 
spørsmålet om bedriftens navn og eierform. 
 
Kommentarer: 
Vi skal ha utleiefirmaets navn, virksomhet og eierform fordi “utleie av arbeidskraft” er en egen næring. 
Denne løsningen brukes også i andre statistikker i SSB. 
 
Når det gjelder yrke, arbeidsoppgaver, arbeidstidsavtale og arbeidstid, så må dette nødvendigvis knytte seg 
til IOs arbeidsforhold i den bedriften IO er utleid til . Dette fordi IO verken vil ha noe yrke eller arbeidstid i 
selve utleiefirmaet. 
 
Selv om IO er utleid til flere bedrifter i undersøkelsesuka, regnes IO bare for å ha ett arbeidsforhold 
(utleiefirmaet). 
 
I spørsmålet om yrke føres det hvor IO arbeider mest, og spørsmålet om arbeidstidsavtalen skal da relateres 
til dette yrket. I spørsmålene om avtalt og faktisk arbeidstid blir summen av IOs arbeidstid i alle bedriftene 
summert. 
 
Spm 8, Eierform 
Med personlig eid firma (alt.1) menes firma som eies av en eller flere personer (enkeltmannsfirma eller 
ansvarlig selskap) uten at det er organisert som aksjeselskap, andelslag, lutlag e.l.  Hver enkelt eier er 
juridisk ansvarlig for den økonomiske driften.  En familiebedrift, f.eks. et gårdsbruk, vil falle i denne 
kategorien. 
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Aksjeselskap, organisasjon e.l. (alt.2) omfatter aksjeselskap (f.eks. forretningsbanker) andelslag, lutlag e.l. 
og organisasjoner, foreninger, stiftelser (som f.eks. sparebanker).  Selvstendige statsforetak organisert som 
aksjeselskap, faller inn under dette alternativet selv om staten har aksjemajoriteten 
 
Eksempler: Norsk Hydro ASA, Statoil A/S,  Vinmonopolet A/S,  Norsk Tipping A/S og Telenor A/S. 
 
Statlig virksomhet (alt. 5) er virksomhet som drives av staten og som ikke er organisert som aksjeselskap 
e.l. 
Eksempler: Postverket, likningskontor, trygdekontor. 
 
Tilsvarende gjelder for fylkeskommunal og kommunal virksomhet (alt. 3 og 4).  Grunnskoler er som regel 
kommunale, mens videregående skoler og sykehus som oftest er fylkeskommunale. 
 
 
Spm 22-23, Fast eller midlertidig ansettelse 
Om ansettelsen skal regnes som fast eller midlertidig, avhenger av om det i utgangspunktet er klargjort at 
ansettelsesforholdet er begrenset i tid, f.eks. ved et vikariat med fastsatt sluttdato, ved et engasjement som 
opphører når arbeidet eller prosjektet er utført, eller ved sesongbetont arbeid (jfr. svaralternativene i 
spm.24a). Ved nyansettelser i offentlig forvaltning blir det første halvåret regnet som prøvetid.  Det skal 
imidlertid ikke forstås som en midlertidig ansettelse i seg selv, men hvis denne prøveperioden er en del av 
f.eks. et ett-årig vikariat, er det selvsagt snakk om et midlertidig ansettelsesforhold.  Eurostat presiserer at 
“prøvetid” kun skal regnes som midlertidig ansettelse hvis arbeidsforholdet opphører ved prøvetidens utløp, 
og ny kontrakt ikke inngås. 
 
Spm. 23 er tatt med for å kartlegge omfanget av ansatte som f.eks. vikarierer eller fungerer i en høyere 
stilling, men som har en annen fast stilling i bedriften å gå tilbake til når vikariatet opphører.  Dessuten 
omfatter det ansatte som har gått over i en midlertidig jobb ved en annen bedrift, men som samtidig har 
permisjon fra en fast jobb hos sin tidligere arbeidsgiver. Det er vanlig i offentlig forvaltning. 
 
 
Spm 24a, Type midlertidig ansettelse 
Svaralternativene er ikke gjensidig utelukkende.  Hvis IO mener at to eller flere alternativ kan være aktuelle, 
velges det alternativet som har lavest tallkode.  
 
En person som er ansatt i et firma som påtar seg oppdrag for kunder (f.eks. et byggefirma eller et 
reklamebyrå) er ikke midlertidig ansatt hos oppdragsgiveren! 
 
Ved alternativ nr. 3 og 5 er det tilføyd noen svarkategorier i parentes.  De er skrevet med store bokstaver, og 
skal derfor ikke leses opp for IO, men være veiledende for intervjueren når/hvis IO oppgir en av disse 
kategoriene. 
 
 
Spm 24b/c, Arbeidsmarkedstiltak: 
I den grad IO på kvalifiserings-/opplæringstiltak (som altså ikke skal klassifiseres som sysselsatte), slipper 
igjennom spm. 1 og svarer som om de er sysselsatte, forsøker vi nå å skille dem ut her. 
 
Vi ønsker å få vite type tiltak eller navnet på det tiltaket  IO deltar på. Hensikten med dette er å avgjøre om 
IO skal klassifiseres som sysselsatt eller ikke-sysselsatt. IO på kvalifiserings-/opplæringstiltak (alt. 1-6) 
ledes til sekvensen for ikke-sysselsatte. De ulike tiltakene er på forhånd gruppert som kvalifiseringstiltak 
eller sysselsettingstiltak, og svaret på 24b avgjør således den videre gangen i skjemaet. Dersom IO svarer 
“vet ikke” eller et annet navn enn de som på forhånd ligger inne i programmet, ledes IO til spm. 24c, hvor 
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IO blir spurt om hvorvidt han/hun vet om dette er et sysselsettingstiltak eller ikke. Jfr. instruksen om 
arbeidsmarkedstiltak til spm. 1. 
 
 
Yrke/viktigste arbeidsoppgaver: 
Oppgi yrkestittel og beskriv IOs viktigste arbeidsoppgaver. Hvis IO skulle ha mer enn ett yrke i bedriften, 
fører dere opp hovedyrket. 
 
Yrkeskodingen i AKU skal gjøres av SSB sentralt, og det er derfor nødvendig å få presise og utfyllende 
opplysninger om arbeidsoppgavene i tillegg til selve yrkestittelen. Yrkestitlene “konsulent” , “montør” , 
“reparatør”  og “sekretær”  er f.eks. ikke tilstrekkelig for en korrekt yrkeskoding. 
 
Hvis det framgår helt klart av yrkestittelen hva som er IOs viktigste arbeidsoppgaver, er det 
unødvendig å stille spørsmål om dette.  Eksempler på yrkestitler hvor det er unødvendig å stille spørsmål 
om arbeidsoppgaver er lærer, dagmamma, hjemmehjelp,  butikkekspeditør, sykepleier. 
 
 
Spm 11, Antall personer som er sysselsatt ved bedriften 
Vi er her ute etter alle personer i bedriften, uavhengig av om de jobber hel- eller deltid. “Bedrift” avgrenses 
på samme måte som i spørsmålet om bedriftens navn og virksomhet. F.eks. skal ansatte ved sosialetaten 
oppgi antall ansatte i denne etaten, ikke i hele kommuneadministrasjonen. 
 
Dersom virksomheten er spredt på flere steder er det den lokale bedriftsenheten det siktes til, dvs. ansatte 
som geografisk arbeider på samme sted, eller som har samme “base” som utgangspunkt for sitt arbeid 
(f.eks. ansatte i hjemmebaserte tjenester eller andre grupper av ansatte som er ute på oppdrag). Dette 
konkretiseres ved at de ansatte har tilhold i samme bygning eller i en del av bygningen. (f.eks. skal ansatte i 
SSB i Oslo svare hvor mange som arbeider der, og holde utenom dem som jobber i SSB i Kongsvinger og 
som intervjuere). 
 
I tvilstilfeller må dere bruke skjønn her! Legg merke til at intervallene til de ulike svaralternativene er såpass 
brede at det skulle gå greit i de fleste tilfeller. Dersom dere bruker alternativet “vet ikke”, vil dere få opp et 
ekstraspørsmål som søker å avklare om det var mer eller mindre enn 10 personer. 
 
 
rrrr Spm 28a og b,  Skift- eller turnusarbeid 
I tilfelle IO skulle spørre om hvilke svaralternativer som her kan være aktuelle, gjengis her Eurostats 
presisering av forskjellen på “regelmessig” og “av og til”: 
 
• “Regelmessig” vil si at arbeidstidas plassering i døgnet blir vesentlig endret minst to ganger i løpet av en 

4-ukers-periode. 
• “Av og til” vil si at arbeidstidas plassering blir vesentlig endret bare én gang i løpet av en 4-ukers-

periode. 
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Spm 29, Avtale om arbeidstid 
Formålet med dette spørsmålet er primært å kunne avgjøre hvilke spørsmål om arbeidstid IO skal stilles. 
 
Spørsmålet er innledningen til sekvensen om avtalt eller gjennomsnittlig arbeidstid, som altså kommer før 
spørsmålet om faktisk arbeidstid i selve undersøkelsesuka. Eventuelt fravær fra arbeidet p.g.a. sykdom e.l., 
skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, men bare i faktisk arbeidstid. 
 
Med svaralternativ nr 1; “Avtale om samme timetall fra uke til uke, herunder fleksitid” , menes at 
antallet timer/minutter ifølge avtalen er det samme fra uke til uke. Vi tenker ikke på arbeidstidas plassering i 
døgnet. Ansatte med fleksibel arbeidstid (med mulighet for opparbeiding og senere avspasering) har avtale 
om fast timetall pr. uke. For disse er det den faktiske arbeidstida som kan variere i forhold til den avtalte. 
 
Svaralternativ nr 2: “Avtale om varierende timetall ”  gjelder først og fremst ansatte som inngår i en skift- 
eller turnusordning. De blir stilt spørsmål om avtalt arbeidstid i undersøkelsesuka og om gjennomsnittet av 
avtalt arbeidstid per uke. 
 
Svaralternativ nr 3: “Ingen avtale om arbeidstid”  gjelder f.eks. personer som tar tilfeldige vikartimer i 
helsevesen og skoleverk. De som skal utføre en bestemt mengde arbeid kommer også inn under dette 
alternativet, f.eks. akkordarbeidere, kunstnere med bestillingsoppdrag, intervjuere i SSB og ledende 
stillinger i det private næringsliv. 
 
Svaralternativet “HADDE BARE ET TILFELDIG ARBEIDSFORHOLD DENNE UKA”  er tatt med for å 
fange opp dem som ikke finner å kunne svare ut fra svaralternativene 1-3. Det gjelder personer som normalt 
ikke arbeider. Noen typiske eksempler på slike arbeidsforhold kan være  betalte oppdrag i form av 
snømåking, bærplukking, barnevakt o.l. For dem er det ikke relevant med spørsmål om avtalt eller 
gjennomsnittlig arbeidstid. 
 
 
Spm 30-33,  Avtalt/gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. 
 
Spm 30 
For IO med avtale om samme timetall fra uke til uke fylles ut antall timer  og minutter  per uke. Dersom 
den avtalte arbeidstida varierer med sesong (f.eks. kortere arbeidstid om sommeren), føres den arbeidstida 
som gjaldt for undersøkelsesuka. Se også “Merknader om arbeidstid for spesielle grupper”. 
For IO som var midlertidig fraværende i undersøkelsesuka, fører du opp den avtalte arbeidstida som gjaldt 
før IO ble borte fra arbeidet. 
 
Spisepauser medregnes i arbeidstida, enten de blir betalt for eller ikke. 
 
Spm 31 
For IO som har en avtale om arbeidstid, men timetallet varierer fra uke til uke  (p.g.a f.eks. deltidsarbeid, 
skift- eller turnusordning), fører du opp den arbeidstida som ifølge avtalen gjelder for selve undersøkelses-
uka. 
 
For personer som arbeider i skift- og turnusordninger og som har planlagt eller avtalt fravær hele uka, 
(ferie, permisjon, avspasering etc.), føres det i dette tilfellet opp 0 timer som avtalt arbeidstid den uka. Hvis 
planlagt fravær i deler av uka,  føres et redusert timetall i samsvar med det planlagte fraværet. For 
gjennomsnittlig arbeidstid føres det vanlige snittet opp, i henhold til vakt-/turnusplan (fraværet holdes 
utenom dette). 
 
For yrkesgrupper med vakt hjemme, f.eks. distriktsleger, lensmenn og brannfolk, gjelder regelen at 4 
timers vakt = 1 arbeidstime.  For yrkesgrupper med hvilende vakt på arbeidsstedet f.eks. sykepleiere og 
leger, gjelder regelen at 3 timers vakt = 1 arbeidstime. I spørsmålet om avtalt arbeidstid spiller det ingen 
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rolle for beregningen om IO fikk oppdrag i vaktperioden eller ikke.  Det tar vi hensyn til i spm 41a om 
faktisk arbeidstid. 
 
Eks.:  En lensmannsbetjent hadde i undersøkelsesuka: 
• kontortid 5 dager kl. 0830 - 1500 
• vakt hjemme fredag kl. 1700 - søndag kl. 2300. 
  
Beregningen av den avtalte arbeidstida blir som følger: 
   kontortid    = 32 timer og 30 min. 
          +  vakttimer (54 timer:4)  = 13 timer og 30 min. 
                      ---------------------------------------------------------------------- 
          = Avtalt arbeidstid i alt  = 46 timer 
 
Hvis dette hadde dreid seg om hvilende vakt på arbeidsstedet, så skulle vakttimene deles på 3 istedenfor 4. 
 
 
Spm 32 og 33: 
For IO med avtale om en arbeidstid med varierende timetall fra uke til uke, vil vi ha gjennomsnittet av 
IOs avtalte arbeidstid pr. uke. 
 
Eks.: IO har hatt følgende arbeidstidsavtale de siste 4 ukene: 
   Uke 1: 70 timer 
   Uke 2: 70 timer 
   Uke 3:  0 timer 
   Uke 4: (undersøkelsesuka): 0 timer 
   I spm 31 blir det 0 timer 
   I spm 32 blir det gjennomsnittlige timetallet 35. (140 : 4) 
 
Hvis turnusperioden er lengre eller kortere enn 4 uker, må en ta hensyn til dette ved beregningen av   
gjennomsnittlig arbeidstid. 
 
Svaralternativet “ingen avtale”: 
For selvstendige og familiemedlemmer, og ansatte som ikke har noen avtale om arbeidstid, vil vi ha IOs 
gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke. Denne opplysningen skal bl.a. brukes til å klassifisere IO som heltids- 
eller deltidsarbeidende. For de fleste vil man få informasjon om dette ved å beregne gjennomsnittlig 
arbeidstid de siste 3 - 4 ukene.  Har IO hatt ferie eller annet midlertidig fravær  i denne perioden, trekkes 
ikke dette fra ved beregningen. For IO som nettopp har endret arbeidstid mer permanent, oppgis den 
gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke IO forventer å få i tida framover. 
 
For selvstendig næringsdrivende må en huske å inkludere den tida som f.eks. går med til møter med 
kunder og regnskapsføring hjemme om kvelden. 
 
Merknader om arbeidstid for spesielle grupper. 
Reise til og fra arbeidsstedet skal normalt ikke regnes som arbeidstid. Noen yrkesgrupper reiser imidlertid 
mye i forbindelse med arbeidet sitt, f.eks. personer på forretningsreise og kunstnere på turné.  For disse skal 
vi ta med både den tida de bruker til å forberede og til å utøve sitt arbeid.  Reisetid som ikke brukes til 
forberedelser e.l. og dødtid på hotell regnes i slike tilfeller ikke med.  For selgere skal derimot reisetida fra 
kunde til kunde regnes med i arbeidstida. 
 
Arbeidstid for dagmamma: Arbeidstida er i prinsippet den tida dagmammaen har ansvaret for barnet. Tid 
som barnet er i skole eller barnepark regnes ikke med. 
 
Arbeidstid for fosterforeldre:  Fosterforeldre kan ha ansvar for barn 24 timer i døgnet, men regnes ikke å 
utføre inntektsgivende arbeid hele denne tida. Arbeidstida for fosterforeldre skal setter til 10 timer pr. uke  
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både i spørsmålet om gjennomsnittlig arbeidstid og faktisk arbeidstid. Dette timetallet er valgt på bakgrunn 
av at fosterforeldre mottar en månedsgodtgjørelse som tilsvarer ca 10 timer pr. uke. Spørsmålene om 
arbeidstid skal ikke stilles til fosterforeldre (for  å unngå lange diskusjoner med IO om hva som er 
arbeidstid og hva som er fritid/sosialt samvær). 
 
Arbeidstid for støttekontakter: Her regnes de timene de har barnet hos seg, men ikke når de sover om natta. 
I motsetning til fosterforeldre har støttekontakter betalt pr. time.  
 
Arbeidstid for fiskere: Fiskere som oppholder seg på fiskefelt, skal regne venting på godvær med i 
arbeidstida.  Landligge i påvente av godvær skal derimot ikke regnes med. 
 
Arbeidstid for lærere: Lærere vil ofte svare antall timer de har leseplikt. Vi skal imidlertid ha arbeidstid her, 
og den utgjør flere timer enn leseplikten. Du bør nok derfor spørre om stillingsandel istedenfor timer. Full 
stilling (100%) for lærere regnes for 37t 30min under avtalt arbeidstid. For lærere med 75% stilling oppgis 
28t 8min. 
 
 
Spm 34a, Heltids- eller deltidsarbeid 
Vi ønsker å skille mellom de som jobber heltid og de som jobber deltid p.g.a eventuelle spørsmål om 
undersysselsetting. Vi er ikke ute etter hvorvidt IO selv oppfatter jobben sin som heltid eller deltid, men om 
timetallet tilsvarer vanlig heltid. IO vil i så fall ha lønnsmessig kompensert for jobben som om det skulle 
tilsvare 37 timer eller mer. 
 
Eksempel på et IO som skal klassifiseres som heltid: 
En hjelpepleier som har avtale om å jobbe 35,5 timer i gjennomsnitt pr. uke skal klassifiseres som 
heltidsarbeidende. IO vil da ha lønn som heltidsansatt, og det lave timetallet skyldes turnusordning og 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid. 
 
Eksempel på IO som ikke skal klassifiseres som heltid: 
En kiosk har åpent 30 timer i uka, og IO arbeider der alle disse 30 timene. Dette skal klassifiseres som 
deltid. Likeledes vil en som har en vaskejobb på 30 timer i gjennomsnitt pr. uke være deltidsansatt. 
 
 
Spm 36, Ønske om lengre arbeidstid 
Med dette spørsmålet er vi ute etter IOs ønsker om lenger arbeidstid. Det er ikke IOs synspunkter på 
arbeidstida generelt i samfunnet det dreier seg om. 
 
 
Spm 42d, Antall uker fraværende 
Fravær skal regnes bare for de ukene IO normalt skulle ha arbeidet. Husk at undersøkelsesuka skal 
medregnes. 
Deler av uker regnes slik: 1-2 dager = 0 uke, 3-7 dager = 1 uke. 
 
 
Spm 42a, Fraværsårsak 
Det er meget viktig å få oppgitt fraværsgrunn bl.a. for å kunne bestemme om IO skal klassifiseres som 
midlertidig fraværende eller som arbeidsledig (ufrivillig permittert uten lønn). IO som var borte fra arbeidet 
som følge av skift- eller turnusordning (f.eks. oljearbeidere), merkes av i svaralternativet “Avspasering, 
fleksibel arbeidstid, arbeidstidsordning”.  Slike IO vil ha arbeidet mer enn 100 prosent i de ukene de jobber, 
og avspaserer for å komme ned til 100 prosent. 
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Spm 47, Overtid 
Med overtid mener vi arbeidstid som har oversteget vanlig heltid én eller flere dager i 
undersøkelsesuka.  Dette omfatter såvel lønnet som ulønnet overtid. Også overtid som seinere skal avspa-
seres (f eks i kombinasjon med en økonomisk godtgjørelse), skal registreres. 
 
For deltidsansatte gjelder ekstraarbeid utover avtalt arbeidstid som overtid bare når de har overskre-
det vanlig heltidsarbeid én eller flere dager i undersøkelsesuka. 
 
Den mertid som skyldes fleksibel arbeidstid, og som IO oppgir som overtid, skiller vi ut ved et eget 
svaralternativ i spm 48. 
 
For IO med vaktordning, turnus- eller skiftarbeid  (oljearbeidere, leger, sykepleiere o.l.) er det bare snakk 
om betalt overtid i den grad lang arbeidstid går utover det som er stipulert i vaktordning eller turnus-/skift-
plan og ikke kompenseres gjennom denne. 
 
Hvilende vakt med utrykning skal vanligvis regnes som overtid hvis dette blir kompensert for etter 
overtidsbestemmelser. Siden dette kommer med som overtid i lønnsstatistikken, skal vi også regne 
dette som overtid i AKU. 
 
 
Spm 48, Type overtid - kompensasjonsform 
Alternativ 1, Betalt overtid , gjelder overtid som det blir utbetalt et særskilt overtidstillegg for. Det er også 
ment å inkludere tilfeller hvor IO har et fast overtidstillegg pr. måned, uten noen direkte kompensasjon 
time for time. Overtid som går til avspasering kombinert med økonomisk godtgjørelse, skal også 
registreres her. 
 
Alternativ 2, Overtid som skal avspaseres, gjelder overtid mot “betaling” i form av ekstra fritid eller 
avspasering på et seinere tidspunkt, uten noen økonomisk godtgjørelse i tillegg. 
 
I den grad IO med fleksibel arbeidstid (“fleksitid”) har svart ja på spm 47 fordi de hadde opparbeidet seg 
“plusstid” i løpet av undersøkelsesuka, skal timene registreres her.  Det samme gjelder IO som arbeidet 
“overtid” som en følge av vaktordning, turnus- eller skiftplan der arbeidstida varierer fra uke til uke (inkl 
oljearbeidere og sjøfolk med særlig lange arbeidsuker, med påfølgende avspasering). Men trolig vil de 
sistnevnte bare unntaksvis svare ja på spm 47 (om de ikke faktisk er blitt pålagt overtidsarbeid utover sin 
ordinære fleksitid, turnusordning e.l.). 
 
Alternativ 3, Ubetalt overtid ,  innebærer at IO verken får ekstra lønn eller fritid (avspasering) som kom-
pensasjon for overtida. Tilfeller hvor kompensasjonen kan sies å være innbakt i en relativt høy fastlønn, uten 
noe spesifisert tillegg for overtid (særlig aktuelt for lederstillinger), skal også registreres her. 
 
Spm 41a, Faktisk arbeidstid 
Faktisk arbeidstid er den tida IO utførte inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka.  Fravær fra arbeidet p.g.a 
sykdom, ferie, avspasering eller annet skal altså komme til fratrekk ved beregningen av antall arbeidstimer, 
selv om en mottok lønn under fraværet. Spisepauser regnes likevel som arbeidstid. En må huske å plusse på 
eventuelle overtidstimer, selv om IO seinere vil avspasere dem. Hvis IO har problemer med å huske den 
faktiske arbeidstida, forsøk å ta utgangspunkt i den avtalte/gjennomsnittlige, og spør om IO arbeidet mer 
eller mindre enn dette i undersøkelsesuka. 
 
Eventuelt arbeid som ikke blir utført på selve arbeidsstedet, men som hører med til det arbeidet den ansatte 
har lønn for, skal også medregnes (f.eks. en lærers forberedende arbeid, rettingsarbeid, konferansetimer). 
 
Bare fagforeningsarbeid som foregår i arbeidstida medregnes. 
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IO som var på kurs i undersøkelsesuka: 
Når IO har vært på kurs innenfor rammen av arbeidsforholdet, skal IO regnes for å ha utført arbeid (dvs 
at kurstimene føres opp som faktisk arbeidstid). Er kurset innenfor rammen av arbeidsforholdet, vil IO ha 
mottatt lønn fra arbeidsgiver under kurset.  Hvis kurset er utenfor rammen av arbeidsforholdet, skal IO 
derimot ikke regnes for å ha utført noe inntektsgivende arbeid, men regnes som midlertidig fraværende.  
Som oftest vil IO ha permisjon uten lønn for å delta på slike kurs. 
 
Eks.: Intervjuere i SSB regnes for å ha utført inntektsgivende arbeid (i intervjuerjobben) når de har vært på 
intervjuerkurs.  Hvis intervjuere har et annet arbeid ved siden av, skal de regnes for å ha to arbeidsforhold. 
Midlertidig fraværende i hovedjobben, og til stede i intervjuerjobben.  Omvendt hvis intervjuerjobben skulle 
være hovedjobb. 
 
Faktisk arbeidstid og vakt: 
For yrkesgrupper med vakt hjemme, f.eks. distriktsleger, lensmenn og brannfolk, gjelder som nevnt regelen 
at 4 timers vakt = 1 arbeidstime, og for de med hvilende vakt  på arbeidsstedet regnes 3 timers vakt som 1 
arbeidstime, men hvis IO var ute på oppdrag i løpet av vaktperioden, skal hver time oppdraget varte, 
regnes som en arbeidstime ved beregning av faktisk arbeidstid. 
 
Eks. En lensmannsbetjent hadde i undersøkelsesuka: 
• kontortid 5 dager kl. 0830 - 1500. 
• vakt hjemme fredag kl. 1700 - søndag kl. 2300. 
• oppdrag i vaktperioden på til sammen 5 timer. 
 
Beregningen av den faktiske arbeidstida blir som følger: 
    kontortid   = 32 timer og 30 min. 
    vakttimer (54-5)/4  = 12 timer og 15 min. 
            + oppdrag   =   5 timer 
                        ------------------------------------------------------------------- 
            = Faktisk arbeidstid i alt        = 49 timer og 45 min. 
 
 
rrrr Spm 53-56,  Kvelds-, natt- og helgearbeid, og arbeid hjemme 
Den typen arbeidstidsordninger som kartlegges i disse spørsmålene, skal være formelt nedfelt i den ansattes 
avtale med arbeidsgiver. For de selvstendige har vi egne formuleringer, i og med at de ikke har slike 
reguleringer som de ansatte. 
 
Lørdags- og søndagsarbeid m.v. er altså ikke ment å inkludere arbeid som den ansatte på eget initiativ velger 
å utføre til slike tider, f.eks. p.g.a. “hardt arbeidspress” eller “personlig interesse”.   
 
rrrr Spm 57 
Tilsvarende gjelder for arbeid utført hjemme. For ansatte er det her et krav om at dette i så fall må være 
avtalt på forhånd med arbeidsgiver, og dessuten bli ført opp som arbeidstimer med krav om avlønning. I 
praksis vil dette også gjelde for lærere. 
 
For selvstendige gjelder følgende regler for hjemmearbeid: 
 
• Gårdbrukeres arbeid skal ikke regnes som “arbeid hjemme” (ettersom det i all hovedsak gjøres i egne 

driftsbygninger og ute), bortsett fra evt. administrativt arbeid som føring av regnskap o.l.. Dette føres 
som for andre selvstendige, se neste avsnitt. 

 
• For andre selvstendige skal arbeidet derimot regnes som utført “hjemme” hvis det gjøres på et kontor e.l. 

i boligen, såfremt det ikke er egen inngang til denne delen av boligen. 
 



 20

Skillet mellom “regelmessig” og “av og til” går ved halvparten av arbeidsdagene i løpet av en 4-ukers-
periode (som i spm. 28). 
 
 
rrrrSpm 59a, Se seg om etter annet arbeid (IO som har jobb) 
Svaralternativene er ikke gjensidig utelukkende.  Hvis IO mener at to eller flere alternativ kan være aktuelle, 
velges det alternativet som har lavest tallkode.   
 
 
Spm 34b, Hovedsakelig virksomhet  
Dette spørsmålet blir bare stilt til IO som ikke arbeider heltid. En del av dem ser ikke på seg selv som først 
og fremst yrkesaktive. De betrakter seg heller som student/skoleelev, hjemmearbeidende (husmor), 
pensjonist, arbeidsledig eller annet. Vær likevel oppmerksom på at selv om IO har kort arbeidstid, kan 
vedkommende betrakte yrkesaktiviteten som sin hovedsakelige virksomhet. Det er altså IOs egen 
oppfatning av dette vi er ute etter, og denne vil preges av IOs situasjon generelt og i mindre grad av 
situasjonen i én tilfeldig uke. 
 
Det vil sjelden være nødvendig å lese opp alle svaralternativene for IO. Noen vil være åpenbart uaktuelle, og 
kan derfor sløyfes. Dette er et unntak fra regelen som ellers er ufravikelig - alt med små bokstaver skal leses 
opp for IO. Hvis IO finner det vanskelig å velge bare ett av alternativene, skal du velge det alternativet med 
den laveste tallkoden (f.eks. yrkesaktiv framfor hjemmearbeidende). 
  
 
rrrr Spm 63, Årsak til at IO sluttet i tidligere jobb (ikke sysselsatte) 
Alternativ 3 “personlige eller familiemessige forhold” er ment å inkludere giftermål, svangerskap, 
barneomsorg, sykdom i familien eller ønske om avbrekk av andre personlige grunner, men hvis personen 
sluttet p.g.a. egne helseproblemer, velges alternativ 4 “egen sykdom eller uførhet”.  
 
 
Spm 73, Forsøk på å få arbeid 
Med uttrykket “forsøkt å få arbeid”  siktes det til at IO må ha gjort noe aktivt  for å kunne klassifiseres som 
arbeidssøker. 
 
 
Spm 72, om IO har fått arbeid 
Her skal vi også regne med jobber som IO måtte ha fått tilbud om før undersøkelsesuka begynte. 
 
 
Spm 71a , Ønsker/ønsker ikke inntektsgivende arbeid 
Vær oppmerksom på at spørsmålet ikke gjelder undersøkelsesuka spesielt, men er et generelt spørsmål om 
IO ønsker inntektsgivende arbeid. Dersom IO klart har gitt uttrykk for at han/hun ikke kan påta seg noen 
form for inntektsgivende arbeid p.g.a. dårlig helse eller uførhet, lar du være å stille spørsmålet og taster nei. 
 
 
Spm 75, Søkingens varighet 
Her spør vi om hvor mange uker i sammenheng IO har søkt arbeid og samtidig vært disponibel for 
arbeidsmarkedet, dvs kunnet påtatt seg arbeid umiddelbart.  I en del tilfeller vil IO ha begynt å søke arbeid 
før han/hun hadde kunnet påta seg noe arbeid. Særlig gjelder det studenter og skoleelever som bare ønsker 
en feriejobb, men som søker i god tid for å komme i betraktning. IO skal regnes som arbeidssøkende bare de 
ukene han/hun kunne ha jobbet. 
 
Hvis IO har svart alternativ 1 i spm 72 (skal begynne i en jobb), og IO ikke har ønsket eller hatt anledning til 
å begynne tidligere enn undersøkelsesuka, tastes 1 uke i spm 75 (undersøkelsesuka skal medregnes).  
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Spm 87, Tilgjengelighet for arbeidsmarkedet 
For IO som på intervjutidspunktet allerede har fått en jobb de skal begynne i, vil spørsmålet  gjelde IOs 
tilgjengelighet for eventuelle jobber mellom intervjutidspunktet og startdatoen for den jobben IO skal 
begynne i. 
 
rrrr Spm 90, Aktivitet før arbeidssøkingen 
Personer som forut for arbeidssøkingen var i utdanning kombinert med en deltidsjobb, skal her plasseres i 
alternativ 1. Det gjelder for personer i kategori 4-6 som hadde et inntektsgivende arbeid ved siden av. 
 
 
 

Utdanning 
 
Generelt 
De fleste IO vil på forhånd være registrert med et gitt utdanningsnivå, idet vi har koblet mot opplysninger fra 
utdanningsregisteret. Disse vil bli spurt om de har utdanning som er fullført etter et bestemt tidspunkt. For 
IO som blir intervjuet for første gang vil dette tidspunktet være siste oppdatering av registeret, for andre vil 
tidspunktet være forrige intervju. 
  
Enkelte IO vil imidlertid ikke ligge inne med noen opplysninger i utdanningsregisteret. Av den grunn vil 
disse få spørsmål om høyeste fullførte allmennutdanning i spm 99a. 
 
De IO som allerede er registrert med utdanning på hovedfagsnivå eller høyere vil ikke bli stilt spørsmål om 
tilleggsutdanning som kan være tatt etter oppdatering av registeret. Dette gjelder også IO over 60 år som vi 
allerede har opplysninger om.  
 
Alle IO vil få spørsmål om deltaking i formell og ikke-formell utdanning siste 4 uker. 
 
 
Høyeste fullførte utdanning: 
 
Spm 99a, Høyeste fullførte allmennutdanning 
Bare den høyeste fullførte allmennutdanningen skal avmerkes. 
 
IO som på intervjutidspunktet går på ungdomsskolen, skal kodes med “ingen/uoppgitt utdanning”, og ikke 
7-årig utdanning eller kortere. Dette vil gjelde for en del 16-åringer. De som skal kodes med 7-årig 
utdanning eller kortere er altså bare de som har avsluttet sin allmennutdanning etter en slik ordning.  Et 
unntak er personer med utenlandsk bakgrunn som oppgir at de ikke har noen utdanning.  For at disse ikke 
skal måtte svare på sin manglende utdanning hver gang, kodes de med 7-årig eller kortere.  De vil neste gang 
få spørsmål om utdanning siden sist.  
 
IO som går i videregående skole på intervjutidspunktet, skal kodes med 10-årig grunnskole som høyeste 
fullførte utdanning. 
 
3-årig videregående skole på allmennfaglig studieretning regnes som allmennutdanning. Det samme gjelder 
delartium, som regnes på lik linje med fullført artium. (Delartium består av fagene norsk, nyere historie, 
samfunnslære, engelsk grunnkurs, matematikk 1MA og naturfag,  og forutsetter at vedkommende er minst 
23 år og har 5 års yrkerspraksis/utdanning, eller har fagbrev/svennebrev.)  
 
Enkeltstående fag fra videregående skole som ikke tilfredstiller kravet til delartium, regnes ikke som fullført 
allmennutdanning. 
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Dersom IO har tatt videregående skole ved yrkesfaglig linje, så er den høyeste fullførte allmennutdanningen 
9-årig grunnskole. Den yrkesrettede utdanningen som er tatt etter allmennutdanningen  skal angis i spm 101e 
(skoleslag) og eventuelt spm101f1 (hvis "Annet" i spm101e) og 101f 2 (fagområde). 
 
Folkehøgskole av kortere varighet enn ett skoleår regnes ikke som allmennutdanning.   
 
Dersom høyeste utdanning  er tatt i utlandet, oppgis dette i spm 101f 1 og 2. 
 
 
Spm 100, Utdanning tatt etter angitt tidspunkt 
Kurs eller utdanning som normalt tar kortere tid enn 4 - 5 måneder på heltid, skal ikke medregnes (4 - 5 
måneder på heltid tilsvarer 300 undervisningstimer i året, dvs 4 - 5 timer pr. dag i ett semester, eller 2 - 3 
timer pr. dag over 2 semestre). Det er utdanningens normale lengde som er avgjørende for om utdanningen 
skal oppgis, ikke hvor lang tid IO har brukt. Kurs uten eksamen skal ikke regnes med. 
 
Examen philosophicum (forberedende prøve) og andre halvårskurs med eksamen fra universitet eller 
høgskole skal registreres, selv om kravet til varighet ikke er oppfylt. Et kurs som går over ett semester på 
universitetet regnes da å ha en varighet på 5 måneder. 
 
Spm101a og Spm 101b, Var dette allmennutdanning 
Stilles til alle som svarer Ja på Spm 100. Betingelsene for allmennutdanning er de samme som nevnt ovenfor 
under Spm 99a. 
 
Spm 101e/101f, Høyeste fullførte utdanning 
For IO som har avlagt eksamen på mange forskjellige fagområder og/eller forskjellige nivåer - angi den med 
lengst varighet, eventuelt den som gir høyest kompetanse. (Spm 101f1 stilles bare hvis man svarer “annet” i 
spm 101e) 
 
Husk å oppgi studieretning i 101f2, som f.eks. videregående kurs i handels- og kontorfag eller sosial- og 
helsefag. For IO som har gjennomgått yrkesskole eller videregående skole, yrkesfaglig studieretning, noteres 
spesielt om IO har svennebrev/fagbrev. 
 
IO som først har besvart spm 99a om høyeste fullførte allmennutdanning: 
I 101e/f skal kun den høyeste utdanning som ikke regnes som allmennutdanning oppgis. Utdanningen må 
være fullført. IO som holder på med avsluttende eksamen eller er midt i et studium, skal altså ikke oppgi 
dette, selv om det er helt i sluttfasen. 
 
IO som ikke har besvart spm 99a: 
I 101e/f oppgis høyeste utdanning som er fullført etter den angitte datoen. 
 
Universitetsutdanning: 
For IO som har avsluttet hovedfag eller tatt embetseksamen, oppgis bare hovedfaget eller graden 
(cand.philol., cand.polit. osv) i 101f 2. 
 
Når det gjelder grader hvor flere fag inngår: Før bare opp det viktigste faget/mest langvarige som inngår i 
graden. For IO som ikke har tatt noen grad, oppgis høyeste avsluttede enkeltfag. Hvis IO har tatt to fag på lik 
linje, f.eks. to grunnfag, angi bare ett av dem. 
 
Eks.:  IO studerer fremdeles, men har avsluttet et grunnfag. Oppgi dette og fagområde - f.eks. norsk 
grunnfag. 
 
Likeledes skal en avdelingseksamen i et studium som er oppdelt i flere avdelinger, oppgis. Eks.: Juridikum 
2. avd. 
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Spm 102, Heltids- eller deltidsutdanning  
All utdanning som er tatt på videregående skole, universitet og høyskole (alt. 1-3 i spm 101e), blir 
automatisk regnet for å være heltidsutdanninger. Spm 102 blir derfor bare stilt til dem som svarer alt. 5, 
annet, i spm 101e. Vi er interessert i om studiet normalt foregår på heltid eller deltid - ikke den 
studieprogresjonen som IO selv har valgt. 
 
Spm 103, Varighet av utdanningen 
For alle typer utdanninger skal først antall år og deretter antall måneder på heltid oppgis for normal varighet 
av studiet. IO kan ha brukt kortere eller lengre tid enn normal studietid både på heltid og deltid, men dette 
skal ikke oppgis. Hvis det fullførte studiet varte i 3 år, skal dere skrive 3 i rubrikken for år og 0 for måneder. 
Husk at det bare er varigheten på det som er fullført som skal tas med her. Eksempelvis skal en som har 
avsluttet første klasse på videregående skole avmerkes med 1 - og ikke 3 år her. 
 
Eks. på heltidsutdanning som er tatt på deltid: 
IO har tatt norsk grunnfag gjennom Friundervisningen. Kurset gikk over 3 semestre og ble avsluttet med 
eksamen ved et universitet. Før opp 1 år som normal varighet på heltid, fordi dette normalt er en 
heltidsutdanning på 1 år. 
 
 
Spm 104a, Varighet på deltidsutdanning 
For deltidsutdanning er vi bare interessert i om denne utdanningen hadde en varighet på mer eller mindre 
enn 300 timer. 
 
Spm 104b, Når ble utdanningen fullført.  
Stilles bare til IO som har svart Ja på spm 100 
 
 
Deltaking i formell utdanning siste fire uker: 
 
Spm 105a, Utdanning siste 4 uker 
stilles til alle IO f.o.m. 16 t.o.m. 59 år. Opplysninger om utdanningsnivå og  -fagfelt hentes fra registeret 
senere, det stilles derfor ingen oppfølgingsspørsmål. 
 
 
Deltaking i ikke-formell utdanning siste fire uker: 
 
Spm 105, Opplæring - kurs, seminarer, konferanser siste fire uker 
Stilles til alle IO, men med litt ulik spørsmålsformulering.  
 
Opplæring i form av deltakelse i vanlige arbeidsoppgaver skal ikke regnes med. 
 
Resten av spørsmålene stilles kun til IO som har svart Ja på Spm105 
 
Spm 112, Opplæring mest av betydning for jobb, eller mest av personlig interesse.  
Hvis IO har deltatt på flere kurs, seminarer, konferanser, angi det som er viktigst/mest relevant. Hvis tvil, 
angi det med lengst varighet. 
 
Spm 114, Tid brukt på denne opplæringen i løpet av siste fire uker 
Her skal man angi et omtrentlig timetall. For kortvarige kurs, som verken krever forberedelse eller 
etterarbeid, vil dette tilsvare kursets lengde. Ellers skal all tid som er brukt, medregnes - ikke bare 
undervisningstid, men også forberedelser og etterarbeid. Merk at tiden skal angis for de fire ukene samlet. 
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Spm 115a, Foregikk opplæringen i arbeidstiden 
Stilles kun til sysselsatte  
 
 Spm 115b,  Mottok lønn for å delta 
Stilles kun til IO som har svart alt. 1 eller 2 i Spm 115a 
 
Spm 120, sivil status 
Som “før gift” regnes enker og enkemenn, skilte og separerte. 
 
 
rrrrHusholdningsspørsmålene 
Spørsmålene om husholdningen stilles kun i  2. kvartal. For å kartlegge husholdningssammensetningen må 
vi også innhente opplysninger om personer som ikke er med i AKU. Grunnen til dette, er at det er ønskelig å 
se på sammenhengen mellom yrkesaktivitet og familiesituasjon.  Om IO er gift eller samboer, hvor mange 
barn de har og barnas alder, er av betydning når det gjelder foreldres yrkesaktivitet, dvs. i hvilken grad de 
har betalt arbeid utenfor hjemmet, og hvor lang arbeidstid de har. 
 
I AKU trekkes familieenheter - dvs. vi trekker en referanseperson og tar med personene 16 år og over som 
hører sammen med denne. I AKU 2. kvartal skal vi i husholdningsoversikten ha med alle som bor fast 
sammen og som har felles kost.  
 
Regler for å bestemme bohusholdningens sammensetning 
I spørresekvensen er vi i utgangspunktet ute etter å kartlegge bohusholdningen. Hvem av disse som tilhører 
kosthusholdningen, avgrenses med et spørsmål til slutt i sekvensen om hvem som deler kost, hvis en eller 
flere personer er tillagt husholdningen i løpet av intervjuet.  
 
Hovedregelen er at en bohusholdning omfatter alle personer som bor i samme bolig, men det er ingen regel 
uten unntak.  På IO-lista står de personene som er registrert bosatt på adressen, og som tilhører samme 
familieenhet. Av og til stemmer ikke opplysningene på IO-lista med den husholdningen vi er interessert i. 
Noen skal legges til og noen skal trekkes fra.  
 
Hvem skal regnes med i bohusholdningen og hvem skal det ikke? 
Det kan av og til være vanskelig å avgjøre om en person skal være med i bohusholdningen eller ikke. 
Nedenfor listes opp noen tvilstilfeller.  
 
Disse skal regnes med i bohusholdningen: 
• Samboere   
• Fosterbarn  
• De som avtjener 1. gangs militær- eller sivilarbeidertjeneste 
• De som oppholder seg i fengsel.   
• Pendlere  
• Sjøfolk   
• Praktikanter  
• Leietakere uten egen inngang  
 
Disse skal ikke regnes med i bohusholdningen: 
• Studenter/skoleelever som bor borte på hybel 
• Leietakere med egen inngang 
• Personer som bor fast på institusjon 
• Barn som IO har delt foreldreansvar for, men som er registrert bosatt sammen med den andre forelderen 

på intervjutidspunktet 
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Hva når IO ikke bor på adressen som er oppgitt i IO-lista? 
Selv om vi foretar trekking på oppdaterte register, vil det kunne forekomme at IO har flyttet, eller at det har 
oppstått andre forhold som gjør at IO ikke er å treffe på oppgitt adresse etter at utvalget er trukket.  
 
Dersom IO er død, flyttet fast på institusjon eller til utlandet skal IO regnes som avgang. I andre tilfeller vil 
hvilken husholdning vi skal kartlegge avhenge av om IO er å anse som midlertidig fraværende eller som 
flyttet fra oppgitt adresse. Lista som er oppgitt i pkt. 3.1 kan være til god hjelp for å avgjøre dette. Dersom 
IO har flyttet ut pga. skilsmisse/separasjon, eller dersom IO er et voksent barn som har forlatt 
foreldrehjemmet, skal IO kontaktes på sin nye adresse. Det er da IOs husholdning på den nye adressen som 
skal kartlegges.  
  
For å lette oppgavebyrden for IO har vi lagt inn opplysninger om navn, fødselsdato og kjønn for personer 
med samme familienummer som referanseperson og  for samboerpar med felles barn. Øvrige 
husholdningsmedlemmer må skrives inn med fullt navn, fødselsdato og kjønn av intervjuer.  
 
For alle medlemmer i kosthusholdningen, med unntak av referansepersonen selv,  må det registeres hvilket 
familieforhold ol. de andre i husholdningen har til referansepersonen.  Det er laget en lang liste med ulike 
relasjoner som kan tenkes. Dette er bla. gjort for at det skal være enkelt å finne en kategori å krysse av i. Det 
skal ikke stilles ekstra spørsmål for om mulig å få et mer presist svar.  Kryss bare av det IO 
umiddelbart svarer.  Svarer f.eks. IO at Kari Nilsen er barn av referansepersonen skal det ikke  stilles 
spørsmål om det er et stebarn, fosterbarn el. Kryss bare av i rubrikken for barn.  Også for personer som 
kommer i tillegg i husholdningen skal det krysses av for det IO umiddelbart svarer, uten å stille 
oppfølgingsspørsmål.  
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5 Vedlegg 
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5.1 IO-brev bokmål/nynorsk 

 
 
Seksjon for intervjuundersøkingar 
Oslo, poststemplets dato           
Saksbehandlar: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf:800 83 028 (grønt nummer), Fax: 21 09 49 89 
 
 

 
 
Undersøking blant personar med og utan inntektsgivande arbeid 
 
Statistisk sentralbyrå hentar inn opplysningar om kor stor del av folket som er i inntektsgivande arbeid, er 
heimearbeidande, skoleelevar, trygda, arbeidsledige m.v. I løpet av den næraste tida, vil ein av intervjuarane 
våre ta kontakt med deg i samband med denne undersøkinga. 
 
Til undersøkinga blir det kvart kvartal trekt eit tilfeldig utval på om lag 24 000 personar. Utvalet er trekt slik 
at alle personar i alderen 16-74 år i ein familie kjem med. Du er ein av dei som er komne med i utvalet til 
undersøkinga. Intervjuaren vil kontakte deg for om mogleg å ta intervjuet over telefon, og vil forklare 
korleis du kan gå fram om du ønskjer å få stadfest at vedkomande arbeider for Statistisk sentralbyrå. 
Intervjua tek i gjennomsnitt under10 minutt. Dei som er med, vil bli kontakta i alt åtte gonger i løpet av ein 
periode på to år for å få ajourført opplysningane. 
 
For at statistikken skal bli påliteleg, er det viktig at flest mogleg er med.  Arbeidskraftundersøkinga blir 
gjennomført med heimel i Statistikkloven av 16 juni 1989, og alle pliktar å gi opplysningar.  For å spare 
intervjutid blir opplysningar frå nokre register, som Statistisk sentralbyrå har tilgang til, knytte til 
oppgåvene. Datatilsynet godkjenner kva for registeropplysningar vi kan bruke. 
 
Alle opplysningar Statistisk sentralbyrå får er underlagde teieplikt. Dei vil ikkje kunne førast attende til den 
enkelte oppgåvegivar lenger enn fem år. Statistisk sentralbyrå kan levere ut data til bruk for forsking og 
statistikk i tråd med Datatilsynet si  godkjenning. Opplysningane skal berre brukast til å lage statistikk og vil 
aldri bli utleverte eller publiserte på ein slik måte at det framgår kva enkeltpersonar har svart. 
Vedlagd følgjer ei brosjyre som fortel meir om undersøkinga. 
 
Vi håper på eit godt samarbeid og takkar på førehand for  hjelpa. 
 
 
Med venleg helsing 
 
  
 
Svein Longva    
adm. direktør                                                                                                   Ole Sandvik 
                                                                                                                         seksjonssjef 
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Seksjon for intervjuundersøkelser 
Oslo, poststempelets dato 
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Tlf.: 800 83028 (grønt nummer) Fax: 21 09 49 89 
 
 
 
Undersøkelse blant personer med og uten inntektsgivende arbeid 
 
Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende 
arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede, arbeidsledige mv. I løpet av den nærmeste tiden vil en 
av våre lokale intervjuere kontakte deg i forbindelse med denne undersøkelsen. 
 
Til undersøkelsene trekkes det hvert kvartal et tilfeldig utvalg på ca. 24 000 personer. Utvalget trekkes slik 
at alle personer i alderen 16-74 år i en familie kommer med, og du er en av dem som er kommet med i 
utvalget til undersøkelsen. Intervjueren vil om mulig ta intervjuet over telefon, og vil kunne forklare hvordan 
du kan gå fram om du ønsker å få bekreftet at vedkommende arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuet er 
kort og tar i gjennomsnitt mindre enn 10 minutter. De som er trukket ut deltar i alt åtte ganger i løpet av en 
toårsperiode for å få ajourført opplysningene. 
 
For at statistikken skal bli pålitelig, er det viktig at flest mulig blir med. Arbeidskraftundersøkelsen blir 
gjennomført med hjemmel i Statistikkloven av 16. juni 1989, og alle plikter å delta. For å spare intervjutid, 
blir opplysninger fra noen registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til, knyttet til oppgavene. 
Datatilsynet godkjenner hvilke registeropplysninger som kan brukes. 
 
Alle opplysninger Statistisk sentralbyrå får, er underlagt taushetsplikt. De vil ikke kunne føres tilbake til den 
enkelte oppgavegiver lenger enn fem år. Statistisk sentralbyrå kan levere ut data til bruk for forskning og 
statistikk i tråd med Datatilsynets godkjenning. Opplysningene skal bare brukes til å lage statistikk og vil 
aldri bli utlevert eller publisert på en slik måte at det framgår hva enkeltpersoner har svart. Vedlagt følger en 
brosjyre som forteller mer om undersøkelsen. 
 
Vi håper på et godt samarbeid og takker på forhånd for hjelpen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein Longva  
adm. direktør                                                                                                   Ole Sandvik 
                                                                                                                         seksjonssjef 
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5.2 Nekterbrev 

 
 
 
Poststemplets dato  
Saksbehandler: Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

Undersøkelse blant personer med og uten inntektsgivende arbeidet 
 
Vi har tidligere kontaktet deg angående deltakelse i statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftsundersøkelse. Det 
er vanligvis frivillig å delta i vår personundersøkelser, men "Undersøkelse blant personer med og uten 
inntektsgivende arbeid" er hjemlet i Statistikkloven av 16. juni 1989. På bakgrunn av at alle som trekkes ut 
plikter å delta i undersøkelsen, ønsker vi nå å meddele deg at vår  intervjuer kontakter deg på nytt en av de 
nærmeste dagene. 
 
Til undersøkelsene trekkes det hvert kvartal et tilfeldig utvalg på ca. 24 000 personer. Utvalget trekkes slik 
at alle personer i alderen 16-74 år i en familie kommer med, og du er en av dem som er kommet med i 
utvalget til undersøkelsen. Intervjuet er kort og tar i gjennomsnitt mindre enn 10 minutter. De som er trukket 
ut deltar i alt åtte ganger i løpet av en toårsperiode for å få ajourført opplysningene. 
 
Alle opplysninger Statistisk sentralbyrå får, er underlagt taushetsplikt. De vil ikke kunne føres tilbake til den 
enkelte oppgavegiver lenger enn fem år. Opplysningene skal bare brukes til å lage statistikk og vil aldri bli 
utlevert eller publisert på en slik måte at det framgår hva enkeltpersoner har svart. 
 
Til orientering vedlegger vi utdrag av Statistikkloven av 16. juni 1989. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ole Sandvik 
seksjonssjef        Gunnar Fodnesbergene 
         planlegger   
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5.3 Statistikkloven (utdrag) 
 
 
Lov av 16. juni 1989 nr 54  

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå 
Jfr. tidligere lov 25. april 1907 nr. 2.  
 
Kapittel 2. Offisiell statistikk  
 
§ 2-1. Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk.  
Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk tas av Kongen.  
 
§ 2-2. Plikt til å gi opplysninger.  

(1) Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak pålegge enhver å gi de opplysninger som er nødvendige 
for utarbeidelse av offisiell statistikk, så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette.  
(2) Det kan settes tidsfrist for å gi opplysninger, og fastsettes i hvilken form opplysningene skal gis. 
Opplysningsplikten er overtrådt når de pålagte opplysninger ikke er gitt innen utløpet av tids fristen.  

  
 
§ 2-4. Taushetsplikt.  

(1) De som utfører arbeid eller tjeneste for et organ som forbereder eller utarbeider offisiell statistikk, 
plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det de under forberedelsen eller 
utarbeidelsen av en statistikk får vite om personlige forhold, drifts- eller forretningsforhold, eller 
tekniske innretninger og fremgangsmåter. Taushetsplikten gjelder bare de opplysninger som er hentet 
inn med sikte på utarbeidelse av offisiell statistikk.  
(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet eller tjenesten. 
Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i 
arbeid eller tjeneste for andre.  
(3) Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e kommer ikke til anvendelse.  
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5.4 Frafallsårsaker 

 
Frafalls-, overførings- og avgangsårsaker i AKU 
 
Frafall (alternativ 3 i Innled): 
11. IO nekter (OGSÅ: har ikke tid) 
13. IO nekter av personvernhensyn 
14. Andre nekter for IO 
 
21. IO er kortvarig syk 
22. IO er langvarig syk 
23. Sykdom eller dødsfall i IOs familie 
24. Språkproblemer 
25. IO er langvarig syk, uaktuelt med ny kontakt senere 
 
31. IO borte på arbeid/forretningsreise 
32. IO bortreist på ferie e.l. 
33. IO eller Ios (nye) adresse ikke funnet 
34. IO har ikke telefon, for langt å reise 
35. IO ikke å treffe av andre årsaker (spesifiser) 
36. IO borte på skole/studieopphold el. 
 
41. Annen frafallsgrunn (spesifiser) 
 
Overføring (alternativ 2 i Innled): 
82. IO overføres til annen intervjuer. 
83. Fjernes fra  IO-lista  (etter avtale) 
 
Avgang (alternativ 4 i Innled): 
91. IO er død 
92. IO er flyttet fast til utlandet 
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5.5 Prosentberegninger for stillinger 

 
 
 
100% = 37 timer og 30 minutter 
(omregningstabell for f.eks lærere) 
 
125% = 46,50 
110% = 41,15 
95% = 35,40 
90% = 33,45 
85% = 31,50 
80% = 30,00 
75% = 28,10 
70% = 26,15 
65% = 24,20 
60% = 22,30 
50% = 18,45 

 
 
100% = 35 timer og 30 minutter (f.eks. for 
noen grupper innen helsevesenet) 
 
125% = 44,25  
110% = 39,00 
95% = 33,45 
90% = 32,00 
85% =30,10 
80% = 28,25 
75% = 26,35 
70% = 24,50 
65% = 23,00 
60% = 21,20 
50% = 17,45
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5.6 Omregning av 100-deler til minutter 

 
 
 
 
100-deler 
 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

 
 
Minutter 
 
60 
57 
54 
51 
48 
45 
42 
39 
36 
33 
30 
27 
24 
21 
18 
15 
12 
9 
6 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


