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Statistisk sentralbyrå 
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk 
TPB/IHA, 22.12.2005 

Spørreskjema i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra 2006 
 
*   =  Spørsmål som ikke skal gå til hele utvalget, men bare til utvalgte puljer hvert kvartal:  
     IO som deltar i AKU for 1. og 8. gang ("strukturvariable").  
     Spørsmål uten stjerne er kjernevariable, og går til hele utvalget hvert kvartal. 
#   =  Spørsmål som ikke skal stilles ved indirekte intervju, dvs. når andre familiemedlemmer svarer       
     på vegne av IO. 
IO =  Intervjuobjekt (respondent) 
Tekst i BLOKKSKRIFT leses ikke opp for IO. 
 
1. Hadde du noe inntektsgivende arbeid i uka 2.-8. januar 2006? 
 Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreide seg om noen få timer. 
    1 JA  �  5a 
    2 NEI  �  2 
 
2. Selv om du ikke utførte noe inntektsgivende arbeid i uka 2.-8. januar, hadde 
 du et arbeid denne uka som du var midlertidig borte fra ? 
    1 JA  � 5b 
    2 NEI  � 3 
 
3. Er du selv, eller noen i din husholdning, selvstendig næringsdrivende (f.eks. 
 gårdbruker eller eier av egen butikk eller verksted) ? 
    1 JA  �  4 
    2 NEI  � Til sekvensen for ikke-sysselsatte (spm. 61) 

4. Utførte du noe arbeid uten avtalt lønn i denne virksomheten i uka 2.-8. januar? 
    1 JA  � 6 
    2 NEI  � Til sekvensen for ikke-sysselsatte (spm. 61) 
 
5a.  Hadde du mer enn ett arbeidsforhold i uka 2.-8. januar? Vi tenker her f.eks. på en ekstrajobb 

eller arbeid i en familiebedrift. Regn også med arbeid som du eventuelt var midlertidig borte fra. 
    1 JA  � spørsmålssekvens for flere arbeidsforhold (ikke gjengitt her) 
    2 NEI  � 6  
 
5b. Hadde du mer enn ett arbeidsforhold som du var midlertidig borte fra denne uka? 
 JA  � spørsmålssekvens for flere arbeidsforhold (ikke gjengitt her) 
 NEI  � 6 
 
SYSSELSATTE MED BARE ETT ARBEIDSFORHOLD 
6. Arbeidet du som ansatt, som selvstendig eller som familiemedlem uten avtalt lønn ? 
1  ANSATT /FRILANSER �   7a (ansatt) 
2  SELVSTENDIG  �  7b (selvst) 
3  FAMILIEMEDLEM  � 7b (selvst) 
 
Instruks:  "Frilansere" kan ha kontrakter med flere arbeidsgivere samtidig, og motta lønn fra disse, men uten å 
ha et ansettelsesforhold i vanlig forstand. I skattemessig sammenheng behandles de likevel som ansatte (lønns-
takere), og skal kodes som ansatte også i AKU. 
 
7a (ansatt) Hva er navnet på din arbeidsgiver? Hvis arbeidsgiver har flere bedrifter, ønsker vi 

 navnet på den bedriften som du selv er tilknyttet.    _______________________ 
Instruks:   Hvis IO er ansatt via et vikarbyrå eller utleiefirma (bemanningsselskap), er det navnet på dette som  
skal oppgis her, ikke den bedriften IO var utleid til i referanseuka. 
 
7b (selvst)       Hva er navnet på bedriften? ___________________________ 
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8a. Hva er gate- eller veiadressen til bedriften?  _________________ 
 HVIS IO IKKE VET:  8b. Har du et postboksnr. til bedriften? _______ 
8c. Hva heter poststedet eller kommunen hvor bedriften ligger?  ________ 
 
9. Hva slags virksomhet drives i bedriften? 
 VIRKSOMHETENS ART:______________________________________ 
 
Egen avkryssingsboks: VIKARBYRÅ/BEMANNINGSSELSKAP/UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT 

 
  
Filter:  Til ansatte (kode 1 i spm. 6): 
10. Er det et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon,  
 eller en kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning? 
1  PERSONLIG EID     
2  AKSJESELSKAP, ORGANISASJON, E.L.  
3  KOMMUNAL     
4  FYLKESKOMMUNAL    
5 STATLIG 
 
Instruks :   

• Hvis IO er ansatt via et vikarbyrå eller utleiefirma (bemanningsselskap), er det eieformen til  
 dette som skal oppgis her.  

• Hvis svaret på spm. I0 klart framgår av tidligere svar, kryss av uten å stille spørsmålet. 
 
 
Filter: Til alle sysselsatte: 
11a.   Har du arbeidet sammenhengende i denne bedriften i over ett år? 
1 JA   
2 NEI   
 
11b. I  hvilket år begynte du i denne bedriften? 
 ÅR _ _  
 Hvis JA i 11a   �    12 (ellers 11c) 
 
11c. Husker du også i hvilken måned?   MÅNED: _ _  

      __ HUSKER IKKE 

Ansatte (kode 1 i spm. 6)      � 12 
Selvstendige/familiearbeidere (kode 2 el. 3 i spm. 6) � 20a (yrke) 
 
12. Har du fast eller midlertidig ansettelse?   
 Instruks: Med midlertidig ansettelse menes at den er tidsbegrenset.  
1   FAST, IKKE TIDSBEGRENSET  �  20a (yrke), evt. 16 
2   MIDLERTIDIG    �  13 
3   VET IKKE    �  14a  
  
13. Selv om du nå er i en midlertidig stilling, har du permisjon fra en annen fast stilling?  
1 JA 
2 NEI 
 
14a. Er du ...  
1  på et arbeidsmarkedstiltak     �  14b 
2  i et engasjement eller prosjektansatt   � 15a 
3  ekstrahjelp (TIMELØNNET, SESONGARBEIDER) �  15a 
4  vikar      � 15a 
5  lærling eller praktikant (STIPENDIAT)  � 15a-b,  deretter  20a (yrke) 
6  eller noe annet     � 15a 
7  PRØVETID     � 15a 
 
Instruks : IO som oppgir at de bare tilkalles ved behov, avkrysses under kode 3 el. 4, avhengig av IOs svar. 
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14b.   Hva slags arbeidsmarkedstiltak er dette? 
- Oppdatert liste over ulike navn på tiltak for avkryssing. Tiltakene er på forhånd gruppert som henholdsvis sysselsettings- og 
kvalifiseringstiltak, som et filter for den videre gangen i skjemaet, jf. pilhenvisninger i 14c  
(spm. 14c stilles bare til IO som oppgir et tiltak som ikke står oppført på lista, eller som er usikker/vet ikke)  
 - ANNET, SPESIFISER_______________________ � 14c  
 - USIKKER/VET IKKE        � 14c  
 
14c.   Er det et kvalifiseringstiltak eller et sysselsettingstiltak? 
1  KVALIFISERINGSTILTAK   � sekvensen om arbeidssøking (74e) 
2  SYSSELSETTINGSTILTAK  � 15a-b,  deretter 20a (yrke) 
3  USIKKER/VET IKKE   � 15a-b,  deretter 20a (yrke)   
 
15a.  Hvilket år skal dette ansettelsesforholdet være avsluttet?  ÅR: _ _ _ _ 
 SKRIV 0 HVIS SLUTTDATOEN IKKE ER FASTLAGT 

15b. Og i hvilken måned i år xxxx skal ansettelsesforholdet være avsluttet? MÅNED: _ _ 
   

* # 15c. Ønsker du fast ansettelse i stedet for midlertidig?  
1  JA   ���� 15d 
2  NEI   ���� 20a (yrke),  evt. 16  
 
* # 15d. Har du forsøkt å få fast ansettelse? 
1  JA 
2  NEI 
3  IKKE AKTUELT 
 
Filter:  Til IO avkrysset for "VIKARBYRÅ" i spm. 9: 
16. Var du utleid til en annen bedrift i uka 2. - 8. januar? 
1  JA     → 17 
2  NEI, VAR IKKE UTLEID DEN UKA → 20c (yrke) 
3  NEI, JOBBER I ADMINISTRASJONEN I VIKARBYRÅET  → 20a (yrke) 
 
Instruks: Spm. 16 går til alle ansatte i vikarbyråer o.l., både de som jobber i selve administrasjonen  
(og ikke leies ut), og de som leies ut til andre bedrifter som vikarer eller ekstrahjelp.   
 
17.  Hva var navnet på den bedriften som du var utleid til?  ___________ 
18a. Hva er gate- eller veiadressen til bedriften?  _________________ 
 HVIS IO IKKE VET:  18b. Har du et postboksnr. til bedriften?_______ 
18c. Hva heter poststedet eller kommunen hvor bedriften ligger?  ________ 
 
19. Hva slags virksomhet drives i denne bedriften? 
 VIRKSOMHETENS ART:  ______________________________  →→→→ 20b 
 
Filter:  Til alle sysselsatte, ekskl. IO i vikarbyrå med kode 1 el. 2 i spm. 16: 
20a. Hva er ditt yrke i denne bedriften?  ____________________ →→→→ 21a 
 
Filter:   Til IO i vikarbyrå som var utleid i ref.uka, dvs. kode 1 i spm. 16: 
20b.  Hva var ditt yrke i den bedriften du var utleid til? ____________ →→→→ 21b 
 
Filter:   Til IO i vikarbyrå som ikke var utleid i ref.uka, dvs. kode 2 i spm. 16: 
20c.  Hva var ditt yrke i den bedriften du sist var utleid til?     ________ →→→→ 21c 
 
Filter:  Til alle sysselsatte, ekskl. IO i vikarbyrå med kode 1 el. 2 i spm. 16: 
21a. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?   _____________    →→→→ 22a 
 
Filter:   Til IO i vikarbyrå med kode 1 i spm. 16:  
21b. Hva var dine viktigste arbeidsoppgaver?  _____________   →→→→ 22b 
 
Filter:   Til IO i vikarbyrå med kode 2 i spm. 16:  
21c. Hva var dine viktigste arbeidsoppgaver i den bedriften du sist var utleid til?  _____  →→→→    22b 
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Filter:   Til ansatte (kode 1 i spm.6) ekskl. IO med kode 1, 3 el. 5 i spm.14a, og ekskl. IO i vikarbyrå  
 med kode 1 el. 2 i spm.16: 
22a. Inngår det i dine arbeidsoppgaver å lede andres arbeid? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter:   Til IO i vikarbyrå med kode 1 el. 2 i spm. 16:  
22b. Inngikk det i dine arbeidsoppgaver å lede andres arbeid? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter:  Til selvstendige (kode 2 i spm. 6): 
23. Hadde du noen ansatte, bortsett fra eventuell hjelp fra familiemedlemmer? 
1 JA, HADDE ANSATTE →→→→ 24a 
2 NEI   →→→→ 30 
 
Filter:  Til selvstendige m/ansatte (kode 1 i spm. 23) og til alle ansatte (kode 1 i spm. 6): 
24a. Hvor mange personer er sysselsatt ved den bedriften hvor du arbeider?  
1     1-10     �  24b. Kan du oppgi det presise antallet sysselsatte?  _____ 
2 11-19 
3 20-49 
4 50-99 
5 100-199 
6 200 ELLER FLERE 
 VET IKKE  �  24c. Er det over 10 sysselsatte ved bedriften?   
    1 JA 
    2 NEI 
 
Filter: Til ansatte (kode 1 i spm. 6) som begynte i jobben i løpet av de siste 12 mndr., jfr. spm. 11a-c,  
ekskl. IO på arbeidsmarkedstiltak (kode 1 i spm. 14a) og ansatte utleid fra et vikarbyrå (kode 1 i spm. 16): 
*25. Brukte du på noen måte Aetats tjenester da du fant din nåværende jobb?   
1 JA 
2 NEI 
Instruks:   Bruk av Aetats tjenester omfatter direkte kontakt med etatens ansatte eller bruk av deres internettsider 
i søkingen etter jobb. Deltakelse på opplæringstiltak eller lignende skal ikke medregnes.  
 
Filter: Til alle ansatte,  dvs. kode 1 i spm. 6 (andre til spm. 30): 
Nå kommer først noen spørsmål om avtalt arbeidstid. Seinere vil vi også spørre hvor mye du faktisk  
har arbeidet. 
26a.  Hva slags avtale om arbeidstid har du i denne jobben?  Jeg nevner tre alternativ. Har du... 
1  avtale om samme timetall fra uke til uke, herunder fleksitid, eller   � 27 
2  avtale om varierende timetall fra uke til uke, eller    � 28 
3  ingen avtale om arbeidstid      � 30 
4  BARE ET TILFELDIG ARBEIDSFORHOLD DEN UKA    � Se vedlegg 
5 TILKALLES BARE VED BEHOV      � Se vedlegg 
 
Egne formuleringer for IO i vikarbyrå : 
Filter: Til IO i vikarbyrå med kode 1 i spm. 16:   
26b. Hva slags avtale om arbeidstid hadde du i den bedriften du var utleid til? osv. 
Filter: Til IO i vikarbyrå med kode 2 i spm. 16:   
26c. Hva slags avtale om arbeidstid hadde du i den bedriften du sist var utleid til? osv. 
 
27. Hva er din avtalte arbeidstid?     TIMER  MIN. - Til avkryssing i 31 
28. Hva var din avtalte arbeidstid 
 for uka 2.-8. januar?                 TIMER    MIN.  � 29 
29. Hva er gjennomsnittet av din 
 avtalte arbeidstid pr. uke?        TIMER     MIN. - Til avkryssing i 31 
30. Hva er din gjennomsnittlige 
 arbeidstid pr. uke?  TIMER     MIN. - Til avkryssing i 31 
 
Instruks: For IO som var utleid til flere bedrifter i referanseuka, er vi ute etter samlet arbeidstid. 
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31.  MASKINELL AVKRYSSING AV ARBEIDSTID PR. UKE  FRA SPM. 27 el. 29 el. 30:   
1   1-29 TIMER  � 33a 
2   30-36 TIMER  � 32 
3   37 TIMER OG OVER � 34a 
 
HVIS 0 TIMER I SPM. 27, 29 EL. 30 →→→→ Se vedlegg (ang. tilfeldige arbeidsforhold) 
 

32. Er dette heltids- eller deltidsarbeid? 
1  HELTID   � 34a 
2  DELTID   � 33a 
3  USIKKER/VET IKKE � 34a 
 
Filter: Til alle deltidssysselsatte (kode 1 i 31 el. kode 2 i spm. 32): 
* # 33a. Hva er den viktigste grunnen til at du arbeider deltid, og ikke heltid? 
1 SKOLEGANG/STUDIER 
2 EGEN SYKDOM, UFØRHET 
3 OMSORG FOR EGNE BARN 
4 OMSORG FOR ANDRE PLEIETRENGENDE (VOKSNE SLEKTNINGER) 
5 OMSORG BÅDE FOR EGNE BARN OG ANDRE PLEIETRENGENDE 
6 ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE GRUNNER 
7 KUNNE IKKE FÅ HELTIDSARBEID 
8 ARBEIDET ER FOR KREVENDE/BELASTENDE 
9 ANDRE GRUNNER 
 
Filter: Til IO med kode 3 i spm. 33a: 
* # 33b. Ville du arbeidet heltid om du var sikret tilfredsstillende barnetilsyn? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter: Til IO med kode 4 i spm. 33a: 
* # 33c. Ville du arbeidet heltid om du var sikret en tilfredsstillende pleie- eller tilsynsordning? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter: Til IO med kode 5 i spm. 33a: 
* # 33d. Ville du arbeidet heltid om du var sikret tilfredsstillende pleie- og tilsynsordninger? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter: Til alle sysselsatte: 
#34a. Ønsker du en annen avtalt/gjennomsnittlig arbeidstid enn xx timer pr. uke,  under forutsetning 

av at inntekten endres tilsvarende? 
1  JA � 34b 
2  NEI � spm. om faktisk arbeidstid (far1) 
 
Timetallet som skal inn i spm.34a hentes fra spm. 27 (hvis samme timetall fra uke til uke), el. 29 (hvis varieren-de timetall fra 
uke til uke) el. 30 (hvis ingen avtale, inkl. selvst/fam.arb).  Betegnelsen "avtalt" brukes hvis time-tall fra spm. 27 el. 29, og 
betegnelsen "gjennomsnittlig" hvis timetall fra spm. 30. 
 
Filter:  Til IO med kode 1 i spm. 34a: 
#34b. Hvor mange timer pr. uke ønsker du i alt som avtalt/gjennomsnittlig arbeidstid? 
 ... TIMER PR. UKE 
 
Det beregnes maskinelt om IO ønsker lengre eller kortere arbeidstid.  
IO som ønsker lengre arbeidstid  → spm. *34c (35a for 2.-7. gangs IO) 
IO som ønsker kortere arbeidstid  → spm. om faktisk arbeidstid (far1) 
 

*#34c. Hvordan kunne du tenke deg å få lengre arbeidstid? 
1 Ved å arbeide mer i nåværende jobb 
2 Ved å skifte jobb, eller  
3 Ved en ekstrajobb 
(med mulighet for å krysse av i flere alternativer) 
 
Instruks : Alternativ 2 "Ved å skifte jobb" inkluderer også skifte av jobb hos nåværende arbeidsgiver.  
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#35a. Har du forsøkt å få lengre arbeidstid? 
1 JA � 35b 
2 NEI � 36a 
 
 
*#35b. På hvilke måter har du forsøkt å få mer arbeid de siste 4 ukene?  
01 FORSØKT I NÅVÆRENDE ARBEIDSFORHOLD   
02 KONTAKTET AETAT (ARBEIDSKONTORET) FOR Å FÅ JOBB 
03   KONTAKTET VIKARBYRÅ/PRIVAT ARBEIDSFORMIDLING 
04 KONTAKTET MULIG ARBEIDSGIVER    
05 KONTAKTET VENNER, SLEKTNINGER, FAGFORENINGER OSV. 
06 SVART PÅ ANNONSE, ANNONSERT SELV 
07 LEST ANNONSER 
08 GJENNOMFØRTE EN TEST, INTERVJU ELLER LIGNENDE 
09 VENTER PÅ SVAR PÅ SØKNAD 
10 VENTER PÅ TILBUD FRA AETAT  
11 HAR SØKT ETTER BEDRIFTSLOKALER, TOMT, UTSTYR   
12 HAR SØKT OM TILLATELSE, LISENSER, LÅN, ETABLERINGSSTØTTE   
13 ANDRE MÅTER 
14 HAR IKKE GJORT NOE (SISTE 4 UKER) 
(med mulighet for å krysse av i flere alternativer) 
 
 
#36a. Kunne du ha startet med økt arbeidstid i uka 2. - 8. januar eller de neste to ukene? 
1 JA � spm. om faktisk arbeidstid (far1) 
2 NEI � 36b (36c for 2.-7.gangs IO) 
 
Instruks:  Her siktes det til perioden fra og med referanseuka til og med de to påfølgende ukene. 
 
 
* # 36b. Hvorfor kan du ikke begynne med lengre arbeidstid i løpet av de første to ukene? 
1 MÅ FØRST AVSLUTTE SKOLEGANG ELLER STUDIER 
2 MÅ FØRST AVSLUTTE VERNEPLIKT- ELLER SIVILTJENESTE 
3 PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE ÅRSAKER (INKL. SVANGERSKAP) 
4 EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
5 OPPSIGELSESTID 
6 ANDRE GRUNNER 
 
 
#36c. Når kunne du ha startet med økt arbeidstid?  
1 OM 3-4 UKER 
2 OM 5-8 UKER/1-2 MÅNEDER 
3 OM 3-4 MÅNEDER 
4 OM 5 MÅNEDER ELLER SEINERE 
5 VET IKKE 
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Fravær  

Før det stilles spørsmål om eventuelt fravær fra arbeid, leses den avtalte arbeidstiden opp for IO. 
- Fire alternative formuleringer basert på svarene i spm.26: 
 
For IO med avtale om samme timetall fra uke til uke (alt.1 i spm. 26, og timetall fra spm.27):  
Du har oppgitt at du har en avtalt arbeidstid på xx timer og yy minutter i uka. Nå vil vi stille noen 
spørsmål om fravær i uka 2.-8. januar. 
 
For IO med avtale om varierende timetall fra uke til uke (alt. 2 i spm. 26) og avtalt arbeidstid for referanseuka  
større enn 0 i spm. 28 (IO med 0 timer i spm. 28 går til spm.far3_1a om fraværlengde): 
Du har oppgitt at du hadde en avtalt arbeidstid på xx timer og yy minutter for uka 2.-8. januar. Nå vil vi 
stille noen spørsmål om fravær den uka. 
 
For IO uten avtale om arbeidstid (alt.3): (timetallet hentes fra spm.30) 
Du har oppgitt at du har en gjennomsnittlig  arbeidstid på xx timer og yy minutter i uka. Nå vil vi stille 
noen spørsmål om fravær i uka 2.-8. januar. 
 
For IO som bare hadde et tilfeldig arbeidsforhold i undersøkelsesuka (alt.4): Gå til far11 - spørsmål om faktisk 
arbeidstid 
  
(Spm.2 brukes som filter: Hvis ja i spm.2, gå rett til far3_1a.) 
far1 Var du noe borte fra arbeidet pga. ferie, sykdom eller lignende i den uka? 
  
Dersom bevegelige helligdager forekommer i referanseuka omformuleres spørsmålet: 
far1 Var du noe borte fra arbeidet pga. ferie, sykdom og lignende i den uka? Husk på at det var offentlig 
fridag i denne uka. 
1 JA � A-3far2  
2 NEI � hvis G spm6=1 og 26=1,2 gå til far 7, andre gå til far11   
 
far2 Var du borte fra arbeidet hele uka eller bare deler av uka? 
1 JA HELE UKA   �  far3_1a - borte hele uka  
2 JA  DELER AV UKA  �  far3_2a -  borte deler av uka 

Filter: Til IO som var borte hele uka (midlertidig fraværende): 
far3_1a Hvor mange uker har du sammenhengende vært borte fra arbeidet til og med uka 2.-8.januar? 
--------------- lengden i uker 
(IO med varierende arbeidstid og avtale om 0 timer i referanseuka, spørres først om de likevel har arbeidet, spm. far7, før de 
evt. går tilbake til spm. over om fraværets varighet) 
  
far3_1b   Hvorfor var du borte fra arbeidet i uka 2.-8.januar?  
(FLERE  SVARKODER MULIG)  
01 FERIE 
02 EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
03 SYKDOM I HJEMMET 
04 FØDSELSPERMISJON/SVANGERSKAPSPERMISJON 
05 PERMISJON PGA. BARNEOMSORG  
06 PERMISJON PGA. ANDRE PERSONLIGE FORHOLD 
07 AVSPASERING/FLEKSIBEL ARBEIDSTID 
08 ARBEIDSTIDSORDNING 
09 UTDANNING ELLER OPPLÆRING 
10 HELLIGDAG, ALMINNELIG FRIDAG 
11 ARBEIDSKONFLIKT 
12 DÅRLIG VÆR 
13 ARBEIDSSTANS PGA. TEKNISKE FORHOLD 
14 UFRIVILLIG PERMITTERT 
15 SKAL BEGYNNE I EN NY JOBB SEINERE 
16 SLUTTET I JOBB UTEN Å BEGYNNE I NY 
17 HADDE IKKE OPPDRAG    
18 ANDRE GRUNNER 
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Instruks:  Alternativ 4 førdselspermisjon/svangerskapspermisjon gjelder den lovbestemte permisjonsordningen 
på 43 uker med full lønnskompensasjon, eller 53 uker med 80% lønn. Alternativ 5 gjelder permisjon utover 
dette. 
Hvis flere årsaker (max 4) i spm.far3_1b: 
far3ba Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.x? 
______ TIMER 

far3bb Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.y? 
______ TIMER 

far3bc Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.z? 
______ TIMER 

far3bd Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.æ? 
_______ TIMER 

 
Hvis bare 1 årsak: Hvis far3_1b=02,04,14 og far3_1a > 52 uker  →→→→  far5 (spørsmål om lønn) 
Hvis far3_1b=02,04,14 og far3_1a < 53 uker   →→→→ far107 (spørsmål ommertid/overtid fleksibel arbeidstid) 
Hvis andre årsaker enn 02,04,14 og far3_1a>13 uker →→→→ far5 (spørsmål om lønn) 
Hvis andre årsaker enn 02,04,14 og far3_1a<143 uker →→→→  far107 (spørsmål om mertid/overtid fleksibel arbeidstid) 
Hvis mer enn 1 årsak: 
far3_1c Hva var den viktigste årsaken i uka 2.-8.januar? 
01 FERIE 
02 EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
03 SYKDOM I HJEMMET 
04 FØDSELSPERMISJON/SVANGERSKAPSPERMISJON 
05 PERMISJON PGA. BARNEOMSORG  
06 PERMISJON PGA. ANDRE PERSONLIGE FORHOLD 
07 AVSPASERING/FLEKSIBEL ARBEIDSTID 
08 ARBEIDSTIDSORDNING 
09 UTDANNING ELLER OPPLÆRING 
10 HELLIGDAG, ALMINNELIG FRIDAG 
11 ARBEIDSKONFLIKT 
12 DÅRLIG VÆR 
13 ARBEIDSSTANS PGA. TEKNISKE FORHOLD 
14 UFRIVILLIG PERMITTERT 
15 SKAL BEGYNNE I EN NY JOBB SEINERE 
16 SLUTTET I JOBB UTEN Å BEGYNNE I NY 
17 HADDE IKKE OPPDRAG 
18 ANDRE GRUNNER 

 
Hvis bare 1 årsak: Hvis far3_1b=02,04,14 og far3_1a > 52 uker: Gå til far5 (spørsmål om lønn) 
Hvis far3_1b=02,04,14 og far3_1a < 53 uker: Gå til far7 (spørsmål om mertid/overtid) 
Hvis andre årsaker enn 02,04,14 og far3_1a > 13 uker: Gå til far5 (spørsmål om lønn) 
Hvis andre årsaker enn 02,04,14 og far3_1a < 13 uker: Gå til far7 (spørsmål om mertid/overtid) 
 
Filter:  Til IO som var borte deler av uka og jobber heltid og  har fast eller ingen avtale om arbeidstid (spm.26=1 
eller 3) eller timer oppgitt i spm.30: 
far3_2a Hvor mange timer var du borte fra arbeidet? 
_____________ TIMER OG MINUTTER 
Instruks: Hvis IO oppgir dager, omregnes til timer i samarbeid med IO: 
 
Filter:  Til IO som var borte deler av uka og jobber heltid og har variabel  arbeidstid (spm.26=2),og til IO som 
var borte deler av uka og jobber deltid: 
far3_2a Hvor mange timer var du borte fra arbeidet? Ikke regn med dager eller timer du ikke skulle være 
på jobb ifølge arbeidsavtalen.  
_____________ TIMER OG MINUTTER 
 
far3_2c Hvorfor var du borte fra arbeidet deler av denne uka? 
(FLERE SVARKODER MULIG) 
01 FERIE 
02 EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
03 SYKDOM I HJEMMET 
04 FØDSELSPERMISJON/SVANGERSKAPSPERMISJON 
05 PERMISJON PGA. BARNEOMSORG  
06 PERMISJON PGA. ANDRE PERSONLIGE FORHOLD 
07 AVSPASERING/FLEKSIBEL ARBEIDSTID 
08 ARBEIDSTIDSORDNING 
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09 UTDANNING ELLER OPPLÆRING 
10 HELLIGDAG, ALMINNELIG FRIDAG 
11 ARBEIDSKONFLIKT 
12 DÅRLIG VÆR 
13 ARBEIDSSTANS PGA. TEKNISKE FORHOLD 
14 UFRIVILLIG PERMITTERT 
15 SKAL BEGYNNE I EN NY JOBB SEINERE 
16 SLUTTET I JOBB UTEN Å BEGYNNE I NY 
17 HADDE IKKE OPPDRAG 
18 ANDRE GRUNNER 

 
Hvis én årsak til fravær → far7 
 
Hvis flere årsaker (maks. 34): i far3_2c: 
far4a Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.x i spm.C ? 
_______ TIMER 
far4b Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.y? 
_______ TIMER 
far4c Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.z? 
_______ TIMER 
far4d Hvor mange timer var du borte fra arbeidet pga alt.æ? 
_______ TIMER 
 
 
 
Filter:  For IO helt fraværende i mer enn 13 uker og far3_1a/b ikke lik alt. 02 (egen sykdom), 04 (fødselsperm) 
 eller 14 (ufrivillig permittert) OG er ansatt (spm6=1), samt for IO med fraværsgrunn 02, 04 og 14 og 
 helt fraværende i mer enn 52 uker og ansatt: 
far5 Får du lønn under fraværet?  
Instruks: Som lønn medregnes også sykepenger, kompensasjon for lønn ved fødselspermisjon og dagpenger ved 
 permittering. Spørsmålet gjelder referanseuka. 
1 JA  � far6    
2 NEI  �  far10 (hvis fravær > 52 uker, se nedenfor) 
 
far6  Utgjør det minst halvparten av tidligere lønn? 
1 JA      
2 NEI 
 
IO med fravær over 52 uker og mindre enn halvparten i lønn  → spm.74d (egen sekvens for arbeidssøking)  

Overtid/ekstraarbeid  
Denne sekvensen stilles bare til ansatte, ekskl. tilfeldige arbeidsforhold (spm.6=1 og spm26=1,2,3).  
 
Egne formuleringer iht svarene i spm.26: 
Alt.1 for IO med samme timetall og for IO med alt.2 varierende arbeidstid og avtalt tid i referanseuka >0:  
 
far7  Arbeidet du mer enn avtalt arbeidstid én eller flerenoen av dagener i uka 2.-8.januar?  
1 JA  →→→→  far8     

2 NEI →→→→ far10 
 
Alt.2 for IO som har avtale om varierende arbeidstid og som hadde avtalt 0 timer i referanseuka: 
far7   Selv om du ikke skulle ha arbeidet i følge din arbeidsavtale, arbeidet du likevel noe i uka 2.-
 8.januar?  
1 JA →→→→  far8     

2 NEI →→→→ far10 
 
Alt.3 For IO for IO med ingen avtale om arbeidstid (spm.6=1 og spm.26=3) 
 med ingen avtale om arbeidstid:: 
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far 7  Arbeidet du overtid noen av dagene i uka 2.-8.januar? Med overtid menes så vel betalt som 
 ubetalt overtid. 
far7 Arbeidet du mer enn du vanligvis gjør én eller flere dager i uka 2.-8.januar?  
1 JA  →→→→ far8far9a, så far9d      
2 NEI →→→→  far110   
 
fAr8  Var dette overtidsarbeid, ekstra timer på grunn av fleksitid eller annen form for ekstraarbeid? 
Mulig å krysse av for flere alternativ 
1 OVERTID  
2 FLEKSITID    
3 EKSTRAARBEID/ANNET 
 
Hvis 1 kryss og overtid: 
fAr9a  Hvor mange timer var dette? 
  _ _  TIMER  
 
Hvis 1 kryss og fleksitid: 
fAr9b  Hvor mange timer var dette? 
  _ _  TIMER  
 
Hvis 1 kryss og annet 
fAr9c  Hvor mange timer var dette? 
  _ _  TIMER  
 
 
 
 
 
Hvis flere kryss i far8: 
fAr9a  Hvor mange timer var overtid? 
  _ _  TIMER  
 
fAr9b  Hvor mange timer var fleksitid?  
  _ _  TIMER  
 
fAr9c  Hvor mange timer var annen form for ekstraarbeid? 
  _ _  TIMER  
 
 
fAr9d  Var dette betalt overtid, overtid som skal avspaseres 
  eller overtid uten noen form for kompensasjon 
Flere valg mulig 

1 BETALT OVERTID     →→→→ far9d1 
2 OVERTID SOM SKAL AVSPASERES   →→→→ far9d2 
3 OVERTID UTEN NOEN FORM FOR KOMPENSASJON →→→→ far9d3 
4 VET IKKE, KLARER IKKE Å SKILLE   →→→→far9d4 
 

Alt.3 (ekstraarbeid) i spm. fAr8 får samme oppfølgingsspm. som overtid angående betalt/ubetalt osv. 
 
Hvis kun ett valg i fAr9d: 
Hvor mange timer var dette? 
___TIMER 
 
ellers: 

fAr9d1   Hvor mange timer var betalt overtid? 
  ___ TIMER 
 
Ar9d2  Hvor mange timer var overtid som skal avspaseres? 
  ___TIMER 
 
fAr9d3  Hvor mange timer var overtid uten noen form for kompensasjon? 
  ___TIMER 
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Faktisk arbeidstid 
Selv etter en så detaljert gjennomgang av fravær og overtid/ekstraarbeid, kan likevel personer med fleksitid ha 
latt være å ta med sin pluss-/minustid i beregningen. For at ikke dette skal forstyrre oppsummeringen, stilles det 
et eget spørsmål om fleksitid før spm. om faktisk arbeidstid totalt i uka: 
Filter:  Til IO som er ansatt og med avtale om arbeidstid (spm.6=1 og spm.26=1,2) 
far10   Har du en ordningavtale om med fleksibel arbeidstid?  
1 JA   →→→→ far11      
2 NEI   →→→→ far11 
  
Hvis fAr2 = alt. 1 og fAr7 = alt. 2 settes fAr11 = 0 uten at spørsmålet stilles (dvs. for IO som har oppgitt fravær 
hele uka og heller ikke har utført noe mertid/overtid, settes 0 timer i faktisk arbeidstid uten å spørre IO). For IO 
med variabel arbeidstid og avtale om 0 timer i referanseuka, og som heller ikke har utført noe 
overtid/ekstraarbeid i far7, settes også far11=0 uten at spørsmålet stilles. 
 
Til alle andre sysselsatte: 
far11  Hvor mange timer arbeidet du i uka 2.-8.januar?  
Instruks: Inklusive overtid og eksklusive fravær. 
  
_______TIMER _____MINUTTER 

   
Hvis SYSS31c = 0 (dvs. 0 i syss27, 29 eller 30) og fAr11 = 0 (dvs. 0 timer i avtalt og 0 timer i faktisk) →→→→ egen 
sekvens for arbeidssøking (vedlegg).  
 
Hvis fAr10 = NEI   →→→→ far12a (ikke fleksitid) 
        FAr10 = JA    →→→→ far12a (for IO med fleksitid) 

Avvik :  
Denne sekvensen går bare til ansatte som har en arbeidstidsavtale (spm.6=1 og spm.26=1,2). Intervjueren får opp 
i skjermbildet timer oppgitt som avtalt, fravær, overtid/ekstraarbeid og faktisk arbeidstid. 
 
Det tolereres et avvik på inntil 10 timer for IO med fleksitid og inntil 5 timer for andre IO. 
 
Filter til oppfølgningsspørsmål for IO som ikke har fleksitid og avvik større el. lik 5 timer  
Spm.L-3Far12a Når vi sammenligner det du har sagtang. om avtalt arbeidstid,på og fravær,/ merovertid  
og faktisk arbeidstid,  blir det et avvik på x timer og x minutter. Vi går nå gjennom disse opplysningene én 
gang til og prøver å rette opp.  
1 RETTER OPP TALLENE 
2 IKKE MULIG Å FÅ TALLENE RIKTIG 

Forslag til oppfølgningsspørsmål for IO med fleksitid og avvik større el. lik 10 timer:  
Spm.L-3 Når vi sammenlikner det du har sagt ang. avtalt arbeidstid og fravær/mertid (kan dette 
skreddersys overfor IO i forhold til om de har hatt mertid eller fravær?) blir det et avvik på xx timer. 
Skyldes dette at du har utnyttet fleksitiden? evt. hvis teknisk mulig Skyldes dette at du har jobbet 
opp plusstid/Skyldes dette at du avspaserte timer eller dager? 
0 FEIL - I AVTALT ARBEIDSTID GÅ TILBAKE FOR Å KORRIGERE DENNE 
 FEIL  - I FRAVÆR - GÅ TILBAKE TIL FRAVÆR FOR Å KORRIGERE 
 FEIL - I MERTID/OVERTID - GÅ TILBAKE DIT FOR Å KORRIGERE 
 FEIL - I FAKTISK ARBEIDSTID  - GÅ TILBAKE DIT FOR Å KORRIGERE 
9 JA FLEKSITID 
1 NEI PGA MERTID - SE far9 
2 NEI PGA FRAVÆR - SE far3_1b/c 
3 NEI PGA SOMMERTID/VINTERTID 
4 NEI AVTALT ARBEIDSTID IKKE REPRESENTATIV 
5 NEI ANDRE GRUNNER 

Samme prosedyre som nevnt over. 
 
 
 

* Nå kommer noen spørsmål om din arbeidstid, slik den er regulert i din avtale eller kontrakt.  
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Filter: Til ansatte (kode 1 i spm. 6): 
*52. Har du skift- eller turnusarbeid?  
1 JA 
2 NEI 
3 USIKKER/VET IKKE 
 

*53a. Må du utføre deler av ditt arbeid på kveldstid, dvs. mellom kl. 18 og 22?  
1 JA  � 53b 
2 NEI, ALDRI   � 54a 
 

*53b.  Hvor ofte har du kveldsarbeid i løpet av en 4-ukersperiode?  Vil du anslå det til over eller under 
 halvparten av arbeidsdagene?  
1  HALVPARTEN ELLER FLERE 
2 UNDER HALVPARTEN  
 

*54a. Må du utføre deler av ditt arbeid om natta, dvs. mellom kl. 22 og 06? 
1 JA  � 54b  
2 NEI, ALDRI  � 55a 
 
*54b.  Hvor ofte har du nattarbeid i løpet av en 4-ukersperiode?  Vil du anslå det til 
 over eller under halvparten av arbeidsdagene?   
1  HALVPARTEN ELLER FLERE 
2 UNDER HALVPARTEN  
 

*55a. Har du en arbeidsavtale som innebærer at du noen gang må arbeide på lørdager?  
1 JA  � 55b 
2 NEI, ALDRI    � 56a 
 
*55b.  Hvor mange lørdager må du arbeide i løpet av en 4-ukersperiode?  
1 ÉN ELLER SJELDNERE 
2 2-4 
 

*56a. Har du en arbeidsavtale som innebærer at du noen gang må arbeide på søndager?  
1 JA  � 56b 
2 NEI, ALDRI � 57a 
 

*56b.  Hvor mange søndager må du arbeide i løpet av en 4-ukersperiode?  
1 ÉN ELLER SJELDNERE 
2 2-4 
 

*57a. Har du en arbeidsavtale som innebærer at deler av arbeidet skal utføres i din bolig? 
1   JA  � 57b 
2   NEI  � 58  
 

*57b.   Hvor ofte gjør du dette, regelmessig eller bare av og til? 
1 REGELMESSIG 
2 AV OG TIL 
 
 
*SPM. 53a-57b:   Alternative formuleringer for  selvstendige og familiearbeidere: 
Innledningsordene («Nå kommer noen spørsmål om....») kuttes ut for denne gruppa. 
 

*53a. Utfører du deler av ditt arbeid på kveldstid, dvs. mellom kl. 18 og 22?  
1 JA  →→→→ 53b 
2 NEI, ALDRI   →→→→ 54a 
 

*53b.  Hvor ofte har du kveldsarbeid i løpet av en 4-ukersperiode?  Vil du anslå det til over eller under 
 halvparten av arbeidsdagene?  
1  HALVPARTEN ELLER FLERE 
2 UNDER HALVPARTEN  
 
*54a. Utfører du deler av ditt arbeid om natta, dvs. mellom kl. 22 og 06? 
1 JA  →→→→ 54b  
2 NEI, ALDRI  →→→→ 55a 
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*54b.  Hvor ofte har du nattarbeid i løpet av en 4-ukersperiode?  Vil du anslå det til 
 over eller under halvparten av arbeidsdagene?   
1  HALVPARTEN ELLER FLERE 
2 UNDER HALVPARTEN  
 
*55a. Arbeider du noen gang  på lørdager?  
1 JA  →→→→ 55b 
2 NEI, ALDRI    →→→→ 56a 
 
*55b.  Hvor mange lørdager arbeider du i løpet av en 4-ukersperiode?  
1 ÉN ELLER SJELDNERE 
2 2-4 
 

*56a. Arbeider du noen gang på søndager?  
1 JA  →→→→ 56b 
2 NEI, ALDRI →→→→ 57a 
 

*56b.  Hvor mange søndager arbeider du i løpet av en 4-ukersperiode?  
1 ÉN ELLER SJELDNERE 
2 2-4 
 

*57a. Utfører du deler av arbeidet i din bolig? 
1   JA  →→→→ 57b 
2   NEI  →→→→ 58  
 

*57b.   Hvor ofte gjør du dette, regelmessig eller bare av og til? 
1 REGELMESSIG 
2 AV OG TIL 

 
 
 

Filter:  Til alle sysselsatte: 
# 58. Ser du deg om etter en annen jobb? 
1   JA � 59a 
2   NEI � 60 el. 93 el. 99a/100 
 
* # 59a.  Hvorfor ser du deg om etter en annen jobb?  
1 RISIKO FOR Å MISTE NÅVÆRENDE JOBB 
2 NÅVÆRENDE JOBB ER MIDLERTIDIG 
3 SØKER EN EKSTRA JOBB 
4 SØKER EN JOBB MED LENGRE ARBEIDSTID ENN NÅVÆRENDE JOBB 
5 SØKER EN JOBB MED KORTERE ARBEIDSTID ENN NÅVÆRENDE JOBB 
6 ØNSKER BEDRE ARBEIDSFORHOLD (LØNN, ARBEIDS- ELLER REISETID, JOBBINNHOLD) 
7 HAR NETTOPP AVSLUTTET EN UTDANNING 
8 SKAL FLYTTE 
9 ANDRE GRUNNER 
(med mulighet for å krysse av i flere alternativer) 
 
# 59b. På hvilke måter har du forsøkt å skaffe deg en annen jobb de siste 4 ukene?   
01    
02 KONTAKTET AETAT (ARBEIDSKONTORET) FOR Å FÅ JOBB 
03   KONTAKTET VIKARBYRÅ/PRIVAT ARBEIDSFORMIDLING 
04 KONTAKTET MULIG ARBEIDSGIVER    
05 KONTAKTET VENNER, SLEKTNINGER, FAGFORENINGER OSV. 
06 SVART PÅ ANNONSE, ANNONSERT SELV 
07 LEST ANNONSER 
08 GJENNOMFØRTE EN TEST, INTERVJU ELLER LIGNENDE 
09 VENTER PÅ SVAR PÅ SØKNAD 
10 VENTER PÅ TILBUD FRA AETAT  
11 HAR SØKT ETTER BEDRIFTSLOKALER, TOMT, UTSTYR   
12 HAR SØKT OM TILLATELSE, LISENSER, LÅN, ETABLERINGSSTØTTE   
13 ANDRE MÅTER 
14 HAR IKKE GJORT NOE (DE SISTE 4 UKENE) 
 
# 59c.   I hvor mange uker har du sett deg om etter et annet arbeid?  
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 _ _ UKER  
 
# 59d.  Ønsker du et arbeid som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende? 
1 ANSATT   � 59e 
2 SELVSTENDIG  �  60 el. 93 el. 99a/100 
3 USIKKER/VET IKKE � 59e 
Instruks:  Svar forskjellig fra disse alternativene avmerkes under ANSATT. 
 
Filter: Ikke til IO med svar i spm. 34b (ønsket arbeidstid): 
# 59e.  Ønsker du en heltidsjobb eller en deltidsjobb?  
1 HELTIDSARBEID  � 59f 
2 DELTIDSARBEID  � 59g 
3 USIKKER  �  60 el. 93 el. 99a/100  
 
Filter: Ikke til IO med svar i spm. 34b (ønsket arbeidstid): 
# 59f.   Ville du tatt imot et tilbud om en deltidsjobb, hvis du ikke kunne få en heltidsjobb? 
1 JA  
2 NEI    
 
Filter: Ikke til IO med svar i spm. 34b (ønsket arbeidstid): 
# 59g.   Ville du tatt imot et tilbud om en heltidsjobb, hvis du ikke kunne få en deltidsjobb? 
1 JA 
2 NEI 

 
 
 
Filter: Til alle deltidssysselsatte (kode 1 i 31 el. kode 2 i spm. 32): 
60. Betrakter du deg hovedsakelig som... 
1 yrkesaktiv   
2 student eller skoleelev  
3 alderspensjonist   
4 førtidspensjonist  
5 arbeidsufør   
6 hjemmearbeidende  
7 arbeidsledig   
8 vernepliktig   
9 annet 
 
 
Filter: Til alle ikke-sysselsatte 
61. Har du tidligere hatt noe inntektsgivende arbeid, bortsett fra feriejobber? 
1   JA  � 62a 
2   NEI   � 74a 
 
62a. I hvilket år sluttet du i denne jobben? 
 ÅR_ _ _ _   
 HUSKER IKKE � 62b. Men kan du si om det var  
    1   3-8 år siden, eller 
    2   mer enn 8 år siden? 
    3 0-2 ÅR SIDEN 
 
Filter: Til IO som sluttet for 2 år siden el. mindre (differansen mellom undersøkelsesår og år oppgitt i  
 spm. 62a), evt. avkrysset i kode 3 under 62b.  
62c.   Husker du også i hvilken måned det var?     
 MÅNED:_ _ 
 HUSKER IKKE__ 
 
Filter: I 2006: til IO som sluttet i forrige jobb etter 1998, dvs. 1999 el. seinere (mindre enn 8 år siden)  �  63  
Tidsangivelsen justeres hvert år, undersøkelsesår  i AKU minus sluttår (i spm.62a)  < 8, eventuelt kode 1 i spm. 62b. 
 Ellers �  74a 
*63. Hva var den viktigste grunnen til at du sluttet i denne jobben eller bedriften? 



15 

0   BLE OPPSAGT/PERMITTERT, BEDRIFTEN NEDLAGT, MANGEL PÅ OPPDRAG 
1 ARBEIDET VAR MIDLERTIDIG, TIDSBEGRENSET 
2 OMSORG FOR BARN ELLER PLEIE AV ANDRE PERSONER 
3 ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE FORHOLD 
4 EGEN SYKDOM ELLER UFØRHET 
5 SKOLEGANG ELLER STUDIER 
6 BLE FØRTIDSPENSJONERT 
7 ALDERSPENSJONERT 
8 VERNEPLIKT ELLER SIVILTJENESTE 
9 ANNET 
 
Ifølge Eurostat skal også spm. 64-70 stilles til alle IO som var i jobb for mindre enn 8 år siden. Men de skal være 
kjernevariable bare for IO som har hatt jobb siste 12 måneder, mens de ellers skal være strukturvariable. 
 
Filter for spm. 64-70: til alle IO som var i jobb for mindre enn 8 år siden, dvs. undersøkelsesår  i AKU minus 
sluttår (i spm.62a)  < 8, eventuelt kode 1 el. 3 i spm. 62b. 
  
 a)  Til hele utvalget for IO som har hatt jobb siste 12 måneder, jfr. spm. 62a og c i forhold til 
 undersøkelsesår og -måned (hvis uoppgitt i måned: behandles som om det var lenger enn 12 mndr. 
 siden, dvs. som i pkt. b. 
 b)  Til 1. og 8. gangs IO for dem som har hatt jobb for mer enn 12 mndr. siden (men mindre enn 8 år)
  
(*)64.    Arbeidet du da som ansatt, som selvstendig eller som familiemedlem uten avtalt lønn? 
1   ANSATT    
2   SELVSTENDIG   
3   FAMILIEMEDLEM   
   
(*)65a.   Hvor hadde du arbeid?  Vi ønsker navnet på bedriften: _____________ 
(*)65b.  I hvilken kommune lå bedriften? ______________ 
 
(*)66. Hva slags virksomhet ble drevet i bedriften? 
  VIRKSOMHETENS ART:____________________    

 
Ansatt/familiemedlem (kode 1 el. 3 i spm. 64) � 69 
Selvstendig (kode 2 i spm. 64)   � 67 
 
(*)67.  Hadde du noen ansatte, bortsett fra eventuell hjelp fra familiemedlemmer? 
1 JA, HADDE ANSATTE � 68 
2 NEI     � 69 
 
(*)68. Var det færre enn 10 ansatte ved denne bedriften? 
1 JA, FÆRRE ENN 10 
2 NEI, 10 ELLER FLERE 
 
(*)69. Hva var ditt yrke i denne bedriften? ___________ 
 
(*)70. Hva var dine viktigste arbeidsoppgaver?        
 __________________________________ 
 

Arbeidssøking 
74a. Har du forsøkt å få arbeid det siste året? Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg 
 om noen få timer. 
1 JA � 74b 
2 NEI � 75a 
 
74b. Har du forsøkt i løpet av de siste 4 ukene, regnet fram til 8. januar? 
1 JA � 80a 
2 NEI � 75a 
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75a. Hadde du i uka 2.-8. januar 2006 fått en jobb du skal begynne i? 
1 JA    � 75b 
2 NEI  � 76 
 
75b. Skal du begynne i denne jobben innen 3 måneder? 
1 JA  � 81 
2 NEI, SEINERE � 88 
 
Filter: Til ikke-sysselsatte som ikke har søkt arbeid siste 4 uker og som heller ikke har fått en jobb, dvs. kode 2 
 i 74a el. b og kode 2 i 75a: 
76. Selv om du ikke har forsøkt å få arbeid de siste 4 uker, ØNSKER du likevel et arbeid? 
1 JA  � 77 hvis kode 2 i 74b og 75a →→→→ 78a hvis kode 2 i 74a og 75a  
2 NEI  � 78b 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spørsmål 74d/e nedenfor går til IO som tidligere har svart som om de var sysselsatt, men som pga. våre kriterier 
for arbeidsstyrkestatus ledes over i sekvensen for arbeidssøking.  
   
Filter:  Til IO som har vært midlertidig fraværende i mer enn 12 måneder med mindre enn halv lønn,   
jfr. fraværssekvensen. - Også til IO med 0 timer i avtalt/vanlig arb.tid (spm. 27, 29 el. 30) og 0 timer i faktisk 
arbeidstid (IO med "tilfeldig arbeidsforhold" som ikke kan regnes som sysselsatt), se vedlegg. 
74d. Har du forsøkt å få et ANNET arbeid i løpet av de siste 4 ukene? Vi er interessert i alt
 arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer. 
1 JA � 80a 
2 NEI � 91 
 
Filter: Til IO på kvalifiseringstiltak (fra spm. 14b, ev. kode 1 i 14c): 
74e. Har du forsøkt å få et VANLIG arbeid i løpet av de siste 4 ukene? Vi er interessert i alt 
 arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer. 
1 JA � 80a 
2 NEI � 91 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Filter:  Til IO som har søkt arbeid, men ikke siste 4 uker, og som heller ikke har fått en jobb (kode 2 i spm. 74b 
 og kode 2 i spm. 75a): 
77. Hvor lenge er det siden du sist forsøkte å få arbeid? 
1 5-8 UKER/1-2 MÅNEDER   � 78a 
2 3-5 MÅNEDER     « 
3 6-11 MÅNEDER     « 
4 1 ÅR       « 
Filter:  Til IO som ikke har søkt arbeid de siste 4 uker, og som heller ikke har fått en jobb, men som  
 ønsker arbeid (kode 1 i 76): 
*# 78a. Hva er den viktigste grunnen til at du ikke har forsøkt å få arbeid i løpet av de siste 4 
 ukene? 
 
Filter:  Til IO som ikke ønsker arbeid (kode 2 i spm. 76) :   
*#78b. Hva er den viktigste grunnen til at du ikke ønsker et inntektsgivende arbeid? 
01 VENTER PÅ SVAR FRA ARBEIDSGIVER   
02 VENTER Å BLI TATT INN IGJEN ETTER PERMITTERING  
03 EGEN SYKDOM ELLER UFØRHET 
04 OMSORG FOR EGNE BARN 
05 OMSORG FOR ANDRE PLEIETRENGENDE (VOKSNE SLEKTNINGER) 
06 OMSORG BÅDE FOR EGNE BARN OG ANDRE PLEIETRENGENDE 
07 ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE FORHOLD     
08 SKOLEGANG ELLER STUDIER 
09 ER PENSJONERT/TRYGDET 
10 FINNES IKKE PASSENDE ARBEID 
11 ANDRE GRUNNER 
 
Filter:   Til IO med kode 4 i spm. 78: 
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* #79a. Ville du forsøkt å få arbeid om du var sikret tilfredsstillende barnetilsyn? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter: Til IO med kode 5 i spm. 78: 
* #79b. Ville du forsøkt å få arbeid om du var sikret en tilfredsstillende pleie- eller 
 tilsynsordning? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter: Til IO med kode 6 i spm. 78: 
* #79c. Ville du forsøkt å få arbeid om du var sikret tilfredsstillende pleie- og tilsynsordninger? 
1 JA 
2 NEI 
 
Filter:  Til IO som har søkt arbeid siste 4 uker (kode 1 i spm. 74b, d eller e):  
80a. På hvilke måter har du forsøkt å skaffe deg arbeid de siste 4 ukene?  
01 
02 KONTAKTET AETAT (ARBEIDSKONTORET) FOR Å FÅ JOBB 
03  KONTAKTET VIKARBYRÅ/PRIVAT ARBEIDSFORMIDLING 
04 KONTAKTET MULIG ARBEIDSGIVER    
05 KONTAKTET VENNER, SLEKTNINGER, FAGFORENINGER OSV. 
06 SVART PÅ ANNONSE, ANNONSERT SELV 
07 LEST ANNONSER 
08  GJENNOMFØRTE EN TEST, INTERVJU ELLER LIGNENDE 
09 VENTER PÅ SVAR PÅ SØKNAD 
10 VENTER PÅ TILBUD FRA AETAT  
11 HAR SØKT ETTER BEDRIFTSLOKALER, TOMT, UTSTYR   
12 HAR SØKT OM TILLATELSE, LISENSER, LÅN, ETABLERINGSSTØTTE   
13 ANDRE MÅTER 
(med mulighet for å krysse av i flere alternativer) 
 
Filter: Til IO som kun er krysset av i to av svaralternativene i spm. 80a 
80b. Har du forsøkt på noen flere måter?    
01 
02 KONTAKTET AETAT (ARBEIDSKONTORET) FOR Å FÅ JOBB 
03  KONTAKTET VIKARBYRÅ/PRIVAT ARBEIDSFORMIDLING 
04 KONTAKTET MULIG ARBEIDSGIVER    
05 KONTAKTET VENNER, SLEKTNINGER, FAGFORENINGER OSV. 
06 SVART PÅ ANNONSE, ANNONSERT SELV 
07 LEST ANNONSER 
08  GJENNOMFØRTE EN TEST, INTERVJU ELLER LIGNENDE 
09 VENTER PÅ SVAR PÅ SØKNAD 
10 VENTER PÅ TILBUD FRA AETAT  
11 HAR SØKT ETTER BEDRIFTSLOKALER, TOMT, UTSTYR   
12 HAR SØKT OM TILLATELSE, LISENSER, LÅN, ETABLERINGSSTØTTE   
13 ANDRE MÅTER 
14 HAR IKKE GJORT NOE MER 
 
Filter:  Til IO som har søkt arbeid siste 4 uker, og til IO som har fått en jobb de skal begynne i innen 3 
 måneder (kode 1 i spm. 74b, d el. e, eller kode 1 i spm. 75b): 
81. I hvor mange uker har du forsøkt å få arbeid?  
 _ _ UKER 
Instruks:   IO skal ha vært disponibel for arbeid i disse ukene. 
 
82. Ønsker du et arbeid som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende? 
1 ANSATT   � 83 
2 SELVSTENDIG  � 88 
3 USIKKER/VET IKKE � 83 
Instruks:   Andre  svar forskjellig fra selvstendig avmerkes under ANSATT. 
Egen formulering av spm. 82 for IO som skal begynne i en jobb innen 3 mndr. (kode 1 i 75b):    
 Skal du begynne som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende? 
 
 
#83. Hvor mange timer pr. uke ønsker du å arbeide?   
 _ _  TIMER PR. UKE 
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Egen formulering av spm. 83 for IO som skal begynne i en jobb innen 3 mndr. (kode 1 i 75b):    
 Hvor mange timer pr. uke skal du arbeide i den jobben du skal begynne i? 
 
HELTIDSARBEID (35 t. og over) � 84 
DELTIDSARBEID (1-34 timer) � 85 
USIKKER/uoppgitt  � 88 
 
# 84. Ville du tatt imot et tilbud om en deltidsjobb, hvis du ikke kunne få en heltidsjobb? 
1 JA  � 88 
2 NEI  � 88 
 
# 85. Ville du tatt imot et tilbud om en heltidsjobb, hvis du ikke kunne få en deltidsjobb? 
1 JA   � 88 
2 NEI   � 88 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Variabelen nedenfor kartlegges via kopling til Aetats register (for hele AKU-utvalget, også de sysselsatte) 
1 Person is registered at a public employment office and receives benefit or assistance 
2 Person is registered at a public employment office but does not receive benefit or assistance 
3 Person is not registered at a public employment office but receives benefit or assistance 
4 Person is not registered at a public employment office and does not receive benefit or assistance 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Filter:   Til IO som har søkt arbeid (el. allerede fått en jobb de skal begynne i) og til IO som ønsker arbeid uten å 
  søke, dvs. kode 1 i spm. 74a, d el. e, eller i 75a el. i 76: 
88.  Kunne du ha påtatt deg noe arbeid i uka 2. - 8. januar eller de neste to ukene? 
1 JA � 91 
2 NEI � 89 
 
*89. Hvorfor kan du ikke begynne i arbeid i løpet av denne perioden? 
1  MÅ FØRST AVSLUTTE SKOLEGANG ELLER STUDIER 
2  MÅ FØRST AVSLUTTE ET ARBEIDSMARKEDSTILTAK 
3  MÅ FØRST AVSLUTTE VERNEPLIKT- ELLER SIVILTJENESTE 
4  PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE ÅRSAKER (INKL. SVANGERSKAP) 
5  EGEN SYKDOM ELLER SKADE 
6  ANDRE GRUNNER 
 
#90. Når kan du begynne i arbeid?  
1  OM 3-4 UKER 
2  OM 5-8 UKER/1-2 MÅNEDER 
3  OM 3-4 MÅNEDER 
4  OM 5 MÅNEDER ELLER SEINERE 
5  VET IKKE 
Instruks:  Her skal det regnes fra utgangen av referanseuka og framover i tid. 
 
Filter: Til alle ikke-sysselsatte: 
91. Betrakter du deg hovedsakelig som... 
1  
2 student eller skoleelev  
3 alderspensjonist   
4 førtidspensjonist  
5 arbeidsufør   
6 hjemmearbeidende    
7 arbeidsledig     
8 vernepliktig   
9 annet 
 
 
Filter: Til IO som har søkt arbeid siste 4 uker, og til IO som har fått en jobb de skal begynne i (uavhengig av 
 når de skal begynne), dvs. kode 1 i spm. 74b eller kode 1 i spm. 75a.    
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* # 92. Hva gjorde du før du begynte å søke arbeid, var du da i arbeid, under utdanning, 
 hjemmearbeidende, eller gjorde du noe annet? 
1  VAR I ARBEID (INKLUSIVE LÆRLINGEJOBB) 
2  VAR UNDER UTDANNING PÅ HELTID 
3  VAR UNDER UTDANNING OG HADDE SAMTIDIG EN DELTIDSJOBB 
4  AVTJENTE VERNEPLIKT/SIVILTJENESTE 
5  VAR HJEMMEARBEIDENDE (UTEN INNTEKTSGIVENDE ARBEID) 
6  VAR PENSJONERT/TRYGDET 
7  ANNET 
 
 
* SITUASJONEN ETT ÅR TIDLIGERE  
 
Til alle ikke-sysselsatte og til sysselsatte som har arbeidet i bedriften i mindre enn ett år (jfr. spm. 11a-c). 
 
For halvparten av utvalget, dvs. 8.gangs-IO (minus frafallet): bruk de opplysningene vi har fra ett år tidligere. 
Hvis NEI i spm. 61 (tidl. yrkesaktivitet)   � 93b 
Hvis mer enn ett år siden i spm. 62a-c    � 93b 
Hvis 11-12 måneder siden i spm. 62a-c   � utdanningssekvensen 
 
Nå vil vi gjerne vite noe om din situasjon for ett år siden. 
 
*93a. Hadde du da noe inntektsgivende arbeid?   
1 JA �   94a 
2 NEI � 93b 
 
*93b. Var du da hovedsakelig....   
1 
2 student eller skoleelev 
3 alderspensjonist  
4 førtidspensjonist   � 99a/100 (utdanningssekvensen) 
5 arbeidsufør    for alle alternativer 
6 hjemmearbeidende   
7 arbeidsledig 
8 vernepliktig  
9 annet  
 
 
Filter:   Spm. 94a-96 kuttes ut for IO som sist var i arbeid for mindre enn ett år siden iflg. spm. 62a-c (bruke 
 opplysningene gitt i spm. 64-67). 
*94a.   Hvor hadde du arbeid? (HVIS TO ARB.FORHOLD FOR 1 ÅR SIDEN, BRUK  HOVEDARBEIDSFORHOLDET) 

 Vi ønsker navnet på bedriften: ______________ 
 (HVIS DENNE BEDRIFTEN ER NEVNT TIDLIGERE I INTERVJUET, SKRIV BARE..) 

 
*94b. I hvilken kommune lå bedriften? ______________ 
 
*94c. Hva slags virksomhet ble drevet i bedriften? 
 VIRKSOMHETENS ART:____________________    
 

*95. Arbeidet du for ett år siden som ansatt, som selvstendig eller som familiemedlem uten avtalt 
 lønn? 
1 ANSATT  � 99a/100 (utdanningssekvensen) 
2 SELVSTENDIG  � 96 
3 FAMILIEMEDLEM  � 99a/100 (utdanningssekvensen) 
 
*96. Hadde du for ett år siden noen ansatte, bortsett fra eventuell hjelp fra familiemedlemmer? 
1  JA, HADDE ANSATTE 
2  NEI 
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Utdanning 

Sekvens 1: Høyeste fullførte utdanning 
Utvalget kobles på forhånd til siste utgave av  registeret over befolkningens høyeste utdanning (BHU) 
 
Til 1.gangs IO som ikke har registrert utdanning iflg BHU og 2.-8. gangs IO som vi ikke hr noen 
utdanningsopplysninger for: 
99a. Hvilken allmennutdanning har du fullført?  
1  7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KORTERE 
2 1-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE 
3 2-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE 
4 9-ÅRIG GRUNNSKOLE/10.ÅRIG GRUNNSKOLE 
5 FOLKEHØGSKOLE, 1 ÅRS KURS 
6 REAL- ELLER MIDDELSKOLE, GRUNNSKOLENS 10. ÅR 
7 FOLKEHØGSKOLE, 2-ÅRS KURS 
8 GYMNAS/3-ÅRIG ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING I VIDEREGÅENDE SKOLE   
9 INGEN UTDANNING 
 
100a.   Har du fullført annen utdanning hvor skolegangen eller studiene varer minst 4-5 måneder  på 
 heltid? 
1 JA →→→→ 101e 
2  NEI →→→→ Sekvens 2 (spm. 105a) 
 
Til 1.gangs IO som vi har opplysninger fra i BHU (årstall endres etter hver oppdatering av utdanningsregisteret) og 
utdanningsnivå (1.siffer i koden) er < 7: 
For IO med utdanningsnivå =7 og over, gå til sekvens 2. 
100b.   Har du fullført noen utdanning som normalt varer minst 4-5 måneder på heltid, etter  
 1. oktober år xxxx? 
1   JA hvis utd.nivå 1-3  →→→→ 101a  
  hvis utd.nivå 4-7  →→→→ 101e 
2   NEI   →→→→ Sekvens 2 (spm. 105a) 
 
Til IO som er med for 2.-8. gang og som vi har utdanningskode for og utdanningsnivå (1.siffer i koden) er < 7: 
For IO med utdanningsnivå =7 og over, gå til sekvens 2. 
100c.   Har du fullført noen utdanning som normalt varer minst 4-5 måneder på heltid, siden  
 siste intervju? 
1   JA hvis utd.nivå 1-3  →→→→ 101a  
  hvis utd.nivå 4-7  →→→→ 101e 
2   NEI   →→→→ Sekvens 2 (spm. 105a) 
 
101a. Var dette en form for allmennutdanning, dvs. 9-årig grunnskole, allmennfaglig linje ved en 

videregående skole eller folkehøyskole? 
1 JA →→→→ 101b 
2 NEI →→→→ 101e 
 
101b. Hvilken allmennutdanning var dette?     
4 9-ÅRIG/10.ÅRIG GRUNNSKOLE 
5 FOLKEHØGSKOLE, 1 ÅRS KURS  Alt. 4, 5, 7, 8   →→→→ 104b 
7 FOLKEHØGSKOLE, 2 ÅRS KURS 
8 ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING VED 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 
9 ANNET    →→→→  101e 
 
101e.  Var det videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet eller annet?   
1 VIDEREGÅENDE SKOLE 
2 TEKNISK FAGSKOLE 
3 HØYSKOLE    
4 UNIVERSITET →→→→ alt. 1-4 →→→→  101f2 
5 ANNET  → 101f1 
 
101f1. Kan du oppgi navnet på skolen eller skoleslag?   
 _____________________ 
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101f2. Kan du oppgi linje eller fagområde for denne utdanningen?   
 ____________________ →→→→ 102 hvis 5 i 101e,  →→→→ 103a ellers 
 
102.  Er dette vanligvis heltids- eller deltidsutdanning?     
1  HELTID  →→→→ 103a 
2  DELTID  →→→→ 104a 
 
103. Hvor lang tid varer normalt denne utdanningen? 
 ANTALL HELE ÅR:  ___  
 ANTALL MÅNEDER:___  →→→→ 104b 
   
104a. Er normal varighet for denne utdanningen mer enn 300 timer?  
1 JA   
2 NEI  
  
104b.    Hvilket år ble denne utdanningen fullført? 
________ ÅRSTALL 
 
 
 

Sekvens 2: Igangværende utdanning: 
 
Spørsmålet stilles til alle IO 16-59 år: 
105a.     Har du gått på skole, studert eller vært lærling i løpet av de siste 4 ukene?  
1   JA →→→→ A8   
2   NEI        →→→→ 105 
 
A8.  Mottok du full lønn, redusert lønn eller ingen lønn fra din arbeidsgiver for å ta denne 
 utdanningen? 
1   FULL LØNN     
2   REDUSERT LØNN          
3   INGEN LØNN   
4  VET IKKE           
 
 

Sekvens 3: Deltaking i ikke-formell utdanning siste 4 uker: 
 
Til IO 16-59 år og som har svart ja på spm.105a: 
105.     Har du i løpet av de siste 4 uker deltatt i noen annen form for opplæring som kurs, seminarer,           
 konferanser o.l.? 
 
Til IO 60 år og over eller IO som har svart nei på spm.105a: 
105.      Har du deltatt på kurs, seminarer, konferanser o.l. i løpet av de siste 4 uker hvor formålet                 
 har vært opplæring?  
1   JA →→→→ 112 
2   NEI →→→→ 120  
 
112.     Hvorfor deltok du på dette, var det mest av betydning for nåværende eller framtidig  jobb                
 eller mest av personlige interesser?  
1  MEST BETYDNING FOR JOBB             
2   MEST PERSONLIGE INTERESSER        
 
114.     Omtrent hvor mange timer i alt har du brukt på denne opplæringen i løpet av de 4 siste                      
 ukene?  
   _ _ TIMER   
 
*114a.  Kan du oppgi fagområde for denne opplæringen?  
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____________________  
 
Til sysselsatte: 
115a1.  Foregikk denne opplæringen helt utenom arbeidstiden? 
1 JA →→→→ 115b 
2 NEI →→→→ 120 
 
115b.  Mottok du lønn for å delta i denne opplæringen? 
1   JA 
2   NEI 
3   DELVIS   
 
 
 
120.   Er du ugift, gift, samboende eller tidligere gift? 
1 UGIFT  
2 GIFT/REGISTRERT PARTNER 
3 SAMBOER 
4 TIDLIGERE GIFT 
 
 
I tillegg henter vi inn følgende data ved kopling mot filer fra Personregisteret: 
 
-  Ekteskapelig status (i juridisk forstand, dvs. ikke inkl. samboerskap) 
 1 Ugift 
 2 Gift 
 3 Enke/enkemann 
 4 Skilt eller separert 
-  Nasjonalitet (statsborgerskap) 
-  Botid i landet 
 1 Født i Norge  
 2 1-10 år:  oppgi antall år: __ 
 3 Over 10 år 
-  Fødeland 
 

 
 
 
 
 
 
 
* HUSHOLDNINGSSPØRSMÅL  
 
 
Nå følger noen spørsmål om hvem du bor sammen med. Ifølge Folkeregisteret består familien din av 
følgende personer (liste). Er alle disse fast bosatt sammen med deg?  
(hvis bare 2 i familien: Er (navn) fast bosatt i samme bolig som deg?)  
 
Hvis ikke alle er fast bosatt: 
Hvem av disse bor ikke sammen med deg? (liste) 
 
Instruks til intervjuerne: Følgende personer som  midlertidig oppholder seg utenfor husholdningen, skal likevel 
regnes som fast bosatte i boligen: personer i militærtjeneste/siviltjeneste, pendlere, sjøfolk, ektefelle/partner 
under utdanning, innsatte og personer innlagt på sykehus.   
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Er det andre som er fast bosatt i samme bolig som deg? Det kan f.eks. være samboer, fosterbarn, 
praktikanter, hybelboer uten egen inngang eller eventuelt hybelboers vertsfamilie. 
 
Navn, fødselsdato og kjønn registreres, før det spørres:  
Hvilket familieforhold har hun/han til (navn på ref eranseperson)? 
1 (REFERANSEPERSONEN SELV) 
2 EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER 
3 SAMBOER 
4 EGET BARN 
5 SAMBOERS BARN 
6 STEBARN 
7 EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER TIL PERSON I KATEGORIENE 4-6 
8 SAMBOER TIL PERSON I KATEGORIENE 4-6 
9 BESTEFORELDRE (EV. EKTEFELLES/SAMBOERS BESTEFORELDRE) 
10 FORELDRE/SVIGERFORELDRE (EV. SAMBOERS FORELDRE) 
11 SØSKEN/HALVSØSKEN (EV. EKTEFELLES/SAMBOERS SØSKEN) 
12 FOSTERBARN 
13 BARNEBARN 
14 ANNEN SLEKTNING (EV. EKTEFELLES/SAMBOERS SLEKTNING) 
15 LOSJERENDE/HYBELBOER 
16 ARBEIDSHJELP (F.EKS. PRAKTIKANT, AU-PAIR) 
17 ANNEN PERSON, IKKE-SLEKTNING 
18 EKTEFELLE/REGISTRERT PARTNER TIL PERSON I KATEGORIENE 9-17 
19 SAMBOER TIL PERSON I KATEGORIENE 9-17 

 
Vi har nå kommet fram til at disse personene bor i samme bolig som deg (liste) 
Har dere felles kost? 
1 JA 
2 NEI 

 
Hvem av de jeg leste opp har ikke felles kost med deg? 
(navn og fødselsdato noteres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
 

Spørsmålsekvens for ansatte med et tilfeldig arbeidsforhold e.l. 

 
 
Etter avkryssing for "TILFELDIG ARBEIDSFORHOLD" el. "TILKALLES BARE VED BEHOV" i 
spm. 26a går disse personene direkte til spm. om faktisk arbeidstid, som for denne gruppa 
omformuleres til: "Hvor mange timer arbeidet du i uka 2.-8.januar?"   
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En annen gruppe av IO som ledes direkte dit (fra sekvensen om avtalt tid), er de som oppgir  
0 timer som avtalt el. gjennomsnittlig arbeidstid (i spm. 27, 29 el. 30). Det er å betrakte som tilfeldige 
arbeidsforhold, selv om de ikke tidligere er blitt avkrysset som dette. 
 
Erfaringsmessig oppgir enkelte med et tilfeldig arbeidsforhold også 0 timer i faktisk arbeidstid i  
referanseuka.  Slike tilfeller ledes over til sekvensen for ikke-sysselsatte om arbeidssøking mv. (74d. 
"Har du forsøkt å få et ANNET arbeid i løpet av de siste 4 ukene? ....") 
     

---------------------------------------------------- 
 
Den ordinære gangen videre er til spm. om de ulike arbeidstidsordningene (kveldsarbeid m.v.), som 
innledes med "Nå kommer noen spørsmål om din arbeidstid, slik den er regulert i din avtale eller 
kontrakt.".  Men personer som bare hadde en tilfeldig jobb i referanseuka ledes utenom alle disse 
spørsmålene, og videre til spm. 58: "Ser du deg om etter en annen jobb?"   
 
Deretter følges pilhenvisningene som i det ordinære skjemaet. 
 
 
 
 
 


