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Statistisk sentralbyrå 
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk 
TPB, 30.3.2004 

 
Tilleggsundersøkelse om arbeidstidsordninger m.m. i AKU 2. kvartal 2004 
 
 
Filter:  Til alle IO (intervjuet direkte) som hadde inntektsgivende arbeid i referanseuka (kode 1 i spm. 1 el. 2, 
eller kode 1 i spm. 4), men hvor de enkelte spørsmål kun går til undergrupper av de sysselsatte (f.eks. ansatte 
eller selvstendig næringsdrivende).  
 
I tillegg har vi noen spørsmål om ulike typer arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger og andre 
forhold som angår den jobben du har.  Det er frivillig å svare på disse spørsmålene, men for at 
statistikken skal bli så pålitelig som mulig, håper vi du vil være med også på fortsettelsen.  
 
Filter: Til IO med flere arbeidsforhold (kode 1 i AKU-spm. 5a/b):  
Spørsmålene gjelder bare hovedarbeidsforholdet. 
 
IO blir med på fortsettelsen → Spørsmål 1 
IO ønsker ikke å være med → Slutt 
 
Svarkategoriene "vet ikke" og "vil ikke svare" ligger inne som faste kategorier i det elektroniske 
spørreskjemaet (Blaise) og spesifiseres derfor ikke her. 
 
Filter:  Til alle ansatte (kode 2-5 i AKU-spm. 8, eller kode 1 i AKU-spm. 9): 
1. Er du medlem i noe fagforbund eller arbeidstakerorganisasjon? 
 1   JA   → Spm. 2 
 2   NEI   → Spm. 4  
 
Filter:   Hvis 'ja' i TU-spm. 1: 
2.  Hva heter forbundet eller organisasjonen du er medlem av? 
 ________________________ 
 (prekodet liste over de største forbundene) 
 
Filter:  Hvis 'ja' i TU-spm. 1 (kodes uavhengig av TU-spm. 2) 
3.  Tilhører din organisasjon LO, YS, UHO (Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon), 
 Akademikerne, eller er den ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon?  

1   LO 
2   YS 
3   UHO 
4   AKADEMIKERNE 
5   IKKE TILSLUTTET NOEN HOVEDORGANISASJON  
6   ANNET 
 

Filter:   Hvis 'nei' eller 'vet ikke' i TU-spm. 1 
4. Er det noen fagforening eller arbeidstakerorganisasjon på din arbeidsplass som du 
 kunne vært medlem av?  
 1 JA 
 2 NEI 
 
Filter:   Hvis 'nei' eller 'vet ikke'  i TU-spm. 4 
5. Er det noen tillitsvalgte på din arbeidsplass som representerer andre 
 arbeidstakergrupper? 
 1 JA 
 2 NEI 
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Filter:  Til alle ansatte i privat virksomhet (kode 1 og 2 i AKU-spm. 8, samt kode 1 i spm. 9 hvis 1 i 8) 
6.    Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert av en tariffavtale eller 
 overenskomst,  eller reguleres de kun gjennom individuell avtale mellom deg og din 
 arbeidsgiver?   
 1   HELT ELLER DELVIS REGULERT AV TARIFFAVTALE/OVERENSKOMST 
 2   KUN INDIVIDUELL AVTALE / KONTRAKT 
 3   KOMBINASJON AV TARIFFAVTALE/OVERENSKOMST OG INDIVIDUELL  
  AVTALE/KONTRAKT 
 4   HAR INGEN AVTALE I DET HELE TATT 
 5   ANNET 
 
Instruks til spørsmål 6: 
Kategori 1, "Helt eller delvis regulert av tariffavtale/overenskomst", skal også benyttes dersom deler 
av IOs arbeidsforhold er regulert av tariffavtale/overenskomst, mens det ikke eksisterer noen avtale 
om de resterende deler av arbeidsforholdet. Dette kan eksempelvis være dersom lønnen er regulert 
gjennom tariffavtale, mens det ikke eksisterer noen fast avtale om arbeidstid, eventuelt motsatt.  
 
Kategori 3, "Kombinasjon av tariffavtale/overenskomst og privat avtale/overenskomst", skal kun 
benyttes dersom det er klart at IO har en privat avtale som dekker deler av arbeidsforholdet i tillegg til 
en tariffavtale/overenskomst. 
 
Filter:   Til selvstendige (kode 2 i AKU-spm. 9): 
7.  I hvilken grad kan du selv bestemme HVORDAN du skal gjøre arbeidet? Bestemmer du 
 selv i stor grad, i noen grad eller i liten grad? 
 1  I STOR GRAD  
 2  I NOEN GRAD  
 3  I LITEN GRAD  
 
Filter:   Til selvstendige (kode 2 i AKU-spm. 9): 
8.  I hvilken grad kan du selv legge opp den daglige tidsplanen for arbeidet ditt?  
 1  I STOR GRAD  
 2  I NOEN GRAD  
 3  I LITEN GRAD  
 
Filter:   Til selvstendige (kode 2 i AKU-spm. 9) med færre enn 10 sysselsatte i bedriften (kode 2 i AKU-spm. 10 
 el. <10 i AKU-spm. 11b, hvis uoppgitt: kode 1 i 11a): 
9.  Har du det siste året i hovedsak arbeidet for bare én kunde eller oppdragsgiver? 
 1  JA, BARE ÉN KUNDE ELLER OPPDRAGSGIVER → Spm. 19a 
 2  NEI, FLERE KUNDER ELLER OPPDRAGSGIVERE → Spm. 19a 
 3  IKKE RELEVANT     → Spm. 19a 
 
Filter:  Til ansatte som regelmessig har skift- eller turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm.28b) 
10.   Hvilken type arbeidstidsordning har du vanligvis? Er det...   
 1  en turnusordning? 
 2 helkontinuerlig 3- eller 4-skiftsarbeid? (OGSÅ I HELGENE)   
 3 døgnkontinuerlig 3- eller 4-skiftsarbeid? (IKKE I HELGENE) 
 4 2-skiftsarbeid? 
 5 veksling mellom dag- og nattskift? 
 6 eller annen type skiftarbeid? 
 
Filter:  Til ansatte med arbeidstidsavtale (kode 1 og 2 i AKU-spm. 29): 
11.   Har du en ordning med fleksibel arbeidstid, hvor du selv kan velge når du vil begynne og 
 slutte utenom kjernetiden?  
 1  JA    
 2  NEI  
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Filter:  Hvis 'ja' i TU-spm. 11: 
12.  Må du arbeide et bestemt antall timer hver dag, slik at om du velger å begynne en time 
 seinere på jobb en dag, så må du også holde på en time lenger samme dag? 
 1  JA    
 2  NEI  
              
Filter:   Til ansatte med kode 2 el. 3 i AKU-spm. 29, unntatt ansatte med skift/turnus (kode 1 i AKU-spm. 28a).  
13.   Har du en ordning med en ÅRLIG avtalt arbeidstid, der du  arbeider mer enn vanlig i 
 enkelte perioder, og tilsvarende mindre i andre perioder, uten at dette medfører 
 overtidsbetaling?   
  1   JA 
  2   NEI 
 
Filter:  Til ansatte med arbeidstidsavtale (kode 1 og 2 i AKU-spm. 29) og 'nei' i TU-spm.11, samt til alle med 
 'nei' i TU-spm. 12 og 13: 
14.   Har du en individuelt tilpasset avtale om når du skal begynne eller avslutte 
 arbeidsdagen?   
  1   JA 
  2   NEI  
 
Filter:  Til ansatte med fleksitid (kode 1 i TU-spm. 11):  
15.   Har du mulighet for å avspasere hele dager?   
   1   JA   
   2   NEI 
 
Filter: Til midlertidig ansatte (kode 2 i AKU-spm. 22) eller ansatte som enten ikke har avtale om arbeidstid, 
avtale om varierende timetall, eller som bare hadde et tilfeldig arbeidsforhold (kode 2, 3 el. 4 i AKU-spm.29): 
16. Arbeider du bare når det er behov for ekstrahjelp eller vikarer på arbeidsplassen din?
 1   JA    

2   NEI    
 
Filter: Hvis 'ja' i TU-spm. 16: 
17. Er dette en ordning som du ønsker av personlige grunner? 

1  JA 
2  NEI 

 
Filter:  Til ansatte med regelmessig skift/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b): 
18.  Er skift eller turnus en ordning du ønsker av personlige grunner? 

1  JA 
2  NEI 

 
Filter:   Til sysselsatte som har kveldsarbeid (regelmessig el. av og til), dvs. kode 1 i AKU-spm. 53a,  
 eksklusive ansatte med skift-/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b) og eksl. kode 1 i TU-spm. 16:  
19a. Du har tidligere svart at du utfører arbeid på kveldstid. Er det en arbeidstid du ønsker 
 av personlige grunner? 

1  JA 
2 NEI 

 
Filter:   Til sysselsatte som har nattarbeid (regelmessig el. av og til), dvs. kode 1 i AKU-spm. 54a,  
 eksklusive ansatte med skift-/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b) og eksl. kode 1 i TU-spm. 16:  
19b. Du har tidligere svart at du utfører nattarbeid. Er det en en arbeidstid du ønsker av 
 personlige grunner? 

1  JA 
2  NEI 
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Filter:   Til sysselsatte som har lørdagsarbeid (regelmessig el. av og til), dvs. kode 1 i AKU-spm. 55a,  
 eksklusive ansatte med skift-/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b) og eksl. kode 1 i TU-spm. 16:  
19c. Du har tidligere svart at du utfører arbeid på lørdager. Er det en en arbeidstidsordning 
 du ønsker av personlige grunner? 

1  JA 
2  NEI 

 
Filter:   Til sysselsatte som har søndagsarbeid (regelmessig el. av og til), dvs. kode 1 i AKU-spm. 56a,  
 eksklusive ansatte med skift-/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b) og eksl. kode 1 i TU-spm. 16:  
19d. Du har tidligere svart at du utfører arbeid på søndager. Er det en en arbeidstidsordning 
 du ønsker av personlige grunner? 

1  JA 
2  NEI 

 
Filter: Til alle deltidssysselsatte (1-31 t. i AKU-spm. 30, 32 el. 33, el. kode 2 i spm. 34a): 
20. Hvordan er din arbeidstid sammenlignet med den som er vanlig for heltidsansatte i den 
 bedriften hvor du arbeider, eller i lignende virksomhet?  Arbeider du... 
 1  færre timer pr. dag? 
 2  en halv dag mindre i uka? 
 3  færre dager i uka? 
 4  bare annenhver uke? 
 5  eller en annen ordning? 
 (med mulighet for å krysse av i flere alternativer) 
 
Filter: Til ansatte med arbeidstidsavtale (kode 1 og 2 i AKU-spm. 29) som utførte arbeid i referanseuka (timer 
 oppgitt i AKU-spm. 41a (>0), eksl. dem som regelmessig arbeider hjemme (kode 1 i AKU-spm. 57c) og 
 eksl. dem med kode 1 i TU-spm.14: 
21. Avspaserte du noe fra jobben i uka x.x.xxxxx 2003?  
 1   JA 
 2  NEI 
 
Filter: Hvis 'ja' I TU-spm. 21: 
22.  Hvor mye avspaserte du? Var det ... 
 1   bare én eller noen få timer, 
 2   en halv dag, 
 3   én dag eller mer? 
 4   KOMBINASJONER AV 1-3 
 
Filter: Hvis 'nei' I TU-spm. 21: 
23. Hadde du et ønske om å avspasere noe i den uka, uten å få anledning til det? 
 1   JA 
 2  NEI 
 
Filter: Hvis 'ja' I TU-spm. 23: 
24. Tok du noen ferie- eller permisjonsdager i uka x-x.xxxxx 2003? 
 1   JA (ÉN ELLER FLERE) 
 2  NEI 
 
 


