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1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgivere 

Statistisk sentralbyrå som følge av en EU forskriftene 577/98 og 430/2005. 

1.2 Bakgrunn og formål 

Det europeiske programmet for tilleggsundersøkelser i AKU for 2007-09 inkluderer en modul om 
arbeidsmarkedssituasjonen til innvandrer og deres etterkommere i 2008. En arbeidsgruppe bestående 
av eksperter fra Storbritannia, Sverige, Østerrike, Ungarn, Italia, Frankrike og Spania har arbeidet frem 
hvilke spørsmål som skal stilles. 
 
Formålet med undersøkelsen er å gi en beskrivelse av arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og 
deres etterkommere. I praksis betyr dette: 
 
• Å sørge for en komplett identifikasjon av populasjonen som også gir mening for analyser av 

gruppen. 
• Å sørge for sammenliknbar informasjon om arbeidsmarkedsstatus for innvandrere og deres 

etterkommere og andre grupper, og for deres integrering og tilpassning i arbeidsmarkedet. 
• Å analysere faktorene som påvirker integrasjon og tilpassning i arbeidsmarkedet for gruppen. 
 

1.3 Tidligere undersøkelser? 

Nei. 

1.4 Motivering av IO 

Tillegget om arbeidsulykker og yrkesskader er en del av ordinær AKU og skal gå til 1. og 8. gangs IO 
hele 2008. 

2. Gjennomføring av undersøkelsen 

2.1 Utvalg 

Utvalget er selektert fra AKU-utvalget og består av personer som ikke er registrert født i Norge. I 
underkant av 10% av AKU-utvalget vil tilfredsstille betingelsen over. Siden kartlegging kun skal gå til 
1. og 8. gangs IO antar vi at tillegget vil være aktuelt for 2-3 prosent av AKU-intervjuene gjennom 
året. Siden populasjonen ikke er jevnt fordelt kommuner og fylker imellom, vil enkelte oppleve at 
tillegget er aktuelt for en betydelig større andel av tildelte IO. 

2.2. Innsamlingsmetode 

Samme som for AKU 

2.3 Intervjutid 

Intervjutiden vil variere mellom 3 og 5 minutter for de tillegget gjelder. 
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2.4 Innsamlingsperiode 

Datainnsamlingen foregår i tråd med AKUs rotasjonsplaner i 2008. 

2.5 IO-brev  

Det er ikke egne IO-brev for tilleggsundersøkelsen. IO-brev sendes kun til 1. gangs IO i tråd med 
utsendingsplanene for AKU 2008. Personer som er oppført med annet fødeland enn Norge i 
Folkeregisteret vil få tilsendt informasjonsbrev og brosjyre på engelsk i tillegg til bokmål/nynorsk. 

2.6 Incitament 

Ikke aktuelt. 

2.7 Forberedelsestid 

Det er avsatt 30 minutter til lesing av instruks og prøveintervjuing. Godtgjørelsen påføres av kontoret.  

2.8 Hva skjer med dataene - registerkobling, anonymisering, sletting 

Det vil ikke bli foretatt koblinger utover ordinære for AKU. 

2.9 Frafall, avgang og flyttinger 

Frafall og avgang behandles i samsvar med AKU-instruks. 

3 Skjemaet 

3.1 Enkeltspørsmål 
Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter" hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Det er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. 
Noen ganger kan IO trenge litt tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være litt tålmodig. 
Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet 
ikke" og "F9" for "nekting", eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   

Spørreskjema 
For å definere populasjonen, må utvalgsfila kobles på ekstra opplysninger. Disse er: 

Tufilter1 (botid - hentes fra utvalgsfila - kjennemerket botid) og 
 tufilter2 (nasjonalitet – hentes fra utvalgsfila – kjennemerket EU_nasj)  

 
Videre må det programmeres tre nye variable i Blaise for filtre til spørsmålene: 
Tufilter3: 
If sysstat ne ’1’ and (isy74b='1' or isy74d='1' or isy74e='1' or isy75a='1' or isy76='1') then 
tufilter3='1'.  
 
Tufilter4: 
If 2008 (konstantverdi) minus IO’s fødselsår (konstrueres fra fnr eller hentes fra annet kjennemerke på 
utvalgsfila) minus tufilter1>=15 then tufilter4=’1’.  
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Tufilter5: 
If sysstat ne ’1’ and isy75a=’1’ then tufilter5=’1’  
 
Definisjon av populasjonen: 
Gangmed in (’1’,’8’) and 
If Tufilter1 ne ‘00’ or tufilter2 ne ’NO’ , dvs. både direkte og indirekte intervju  
 
Introduksjon:  
Vi har denne gangen noen tilleggsspørsmål om situasjonen på arbeidsmarkedet for innvandrere og 
deres etterkommere.  
 
Filter: tufilter1 ne ”00” 
Sp1a Hvilket år flyttet du første gang til Norge? 

 _ 4 siffer      → Sp1b 
 VET IKKE      → Sp1aa 
 
Sp1aa Flyttet du til Norge for mer enn 10 år siden? 

1. JA       → Sp1bb 
2. NEI      → Sp1bb 

 
Sp1b Har du siden [årstall] bodd mer enn ett år sammenhengende i andre land enn Norge?  
Sp1bb Har du bodd mer enn ett år sammenhengende i andre land enn Norge siden du flyttet til Norge? 

1. JA       → Sp1c 
2. NEI      → Sp2a 

 
Sp1c Hvor mange år varte dette eller disse oppholdene totalt? 
 __ år       → Sp2b 
 
Filter: tufilter1 ne '00' og tufilter4 = '1' 
Sp2a Hva var din viktigste grunn for å flytte til Norge? 
Sp2b Hva var din viktigste grunn til å flytte til Norge siste gang?  

1. JOBB      → Sp2c 
2. STUDIER      → Sp3 
3. SØKE BESKYTTELSE    → Sp3  
4. INNGÅ EKTESKAP/SAMBOERSKAP → Sp3 
5. ANDRE FAMILIEÅRSAKER   → Sp3 
6. ANDRE ÅRSAKER    → Sp3 

            
Sp 2c Hadde du allerede fått jobb i Norge før du innvandret? 

1. JA       → Sp2d 
2. NEI      → Sp3 

 
Sp2d Jobbet du i dette firma før du kom til Norge? 

1. JA       → Sp3 
2. NEI      → Sp3 

 
Filter : tufilter2 not in ('NO', 'DK', 'FI', 'SE', 'IS','BE', 'DE', 'EE', 'GR', 'ES', 'FR', 'IE', 'IT', 'CY', 'LU', 
'MT', 'NL', 'AT', 'PT', 'UK', 'CH', 'LI') and tufilter1 = 01-10  
Sp3a Har du permanent oppholdstillatelse i Norge? 
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1. JA       → Sp5a 
2. NEI      → Sp3b 

 
 
Sp3b For hvor mange år gjelder din oppholdstillatelse totalt? 

1. MINDRE ENN 1 ÅR 
2. 1-5 ÅR 
3. MER ENN 5 ÅR 
4. VET IKKE 

 
Filter: tufilter2 not in ('NO', 'DK', 'FI', 'SE', 'IS') and ( sysstat= ’1’ or tufilter3 ='1') and sp3a ne ‘1’. 
Sp4a Gir din arbeids/oppholdstillatelse noen begrensninger i hvor du kan jobbe? 

1. JA       → Sp4b 
2. NEI      → Sp5a 
3. VET IKKE     → Sp5a 

 
Sp4b  Hvilke begrensninger gir denne tillatelsen? Gjelder den bare bestemte arbeidsgivere, sektorer 
eller yrker? 

1 JA 
2 NEI 

 
Sp4c  Gir den deg bare rett til å drive som selvstendig næringsdrivende? 

1 JA       → Sp4e 
2 NEI       → Sp4d 
 

Spm 4d  Gir den deg ikke rett til å drive som selvstendig næringsdrivende? 
1 JA 
2 NEI 

 
 
Sp4e  Gir den andre begrensninger enn allerede nevnt? 

1 JA 
2 NEI 

 
Filter: Tufilter 1 ne ’00’ and (sysstat= ’1’ or tufilter3 = '1')  and 
 Utdkod in ('0'-'6' , '9') 
Sp5a Har du tatt utdanning utenfor Norge?  

1. JA       → Sp5b 
2. NEI      → Sp6 

 
Sp5b Har du forsøkt å få godkjent denne utdanningen i Norge? 

1. JA       → Sp5c 
2. NEI      → Sp5e 

 
Sp5c Er behandling av din søknad om godkjenning avsluttet? 

1. JA       → Sp5d 
2. NEI      → Sp6 

 
Sp5d Hva ble resultatet av din søknad om godkjenning? 

1. FÅTT GODKJENT ALL UTDANNING SØKT FOR → Sp6 
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2. FÅTT GODKJENT DELER AV UTDANNINGEN → Sp 6 
3. IKKE FÅTT GODKJENT UTDANNINGEN  → Sp6 

 
 
Sp5e Hvorfor har du ikke søkt om godkjenning for utdanning tatt i utlandet?  

1. HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING ER TATT I NORGE → Sp6 
2. UTDANNINGEN IKKE RELEVANT FOR ØNSKET ARBEID → Sp6 
3. KJENNER IKKE MULIGHETENE FOR SLIK GODKJENNING      → Sp6 
4. FOR KOMPLISERT, DYRT ELLER TIDKREVENDE Å SØKE → Sp6 

 
Filter:  tufilter1 ne '00'  and  tufilter3 = '1' 
Sp6a Mener du selv du har behov for å forbedre dine kunnskaper i norsk språk for å få en jobb? 

1. JA      → Sp7 
2. NEI     → Sp7 

 
Filter: tufilter1 ne ’00’ and  sysstat = '1' 
Sp6b Mener du at du trenger å lære mer norsk for å få en annen jobb, eller å få mer ansvar eller andre 
oppgaver der du jobber nå? 

1. JA      → Sp7 
2. NEI     → Sp7 

 
Filter: tufilter1 ne ’00’ and sysstat = '1' and sys6 in ('1', ’3’,’9’) 
Sp7a  Hvem fikk du hjelp fra for å finne din nåværende jobb? Vi tenker her på praktisk hjelp, 

veiledning og informasjon som er mottatt i Norge. Var det… 
 1. slektninger eller venner 
2. offentlig arbeidsformidling (NAV/Aetat) 
3. private jobbformidlingsselskap/vikarbyrå 
4. innvandrerorganisasjoner 
5. andre 
6. fikk ingen hjelp  

 
 
Filter: tufilter1 ne ’00’ and sysstat = '1' and sys6 = '2' 
Sp7b  Hvem fikk du mest hjelp fra da du skulle starte egen virksomhet i Norge? Vi tenker her på 

praktisk hjelp, veiledning og informasjon som er mottatt i Norge. Var det… 
1. slektninger eller venner 
2. offentlig arbeidsformidling (NAV/Aetat) 
3. private jobbformidlingsselskap/vikarbyrå 
4. innvandrerorganisasjoner 
5. andre 
6. fikk ingen hjelp  

 
Filter: tufilter1 ne ”00” and tufilter5=’1’ 
Sp7c   Hvem fikk du mest hjelp fra da du fant jobben du skal begynne i? Vi tenker her på praktisk 

hjelp, veiledning og informasjon som er mottatt i Norge. Var det… 
1. slektninger eller venner 
2. offentlig arbeidsformidling (NAV/Aetat) 
3. private jobbformidlingsselskap/vikarbyrå 
4. innvandrerorganisasjoner 
5. andre 
6. fikk ingen hjelp  
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Filter: tufilter1=01-10  and tufilter4=’1’ and sp1b=’2’  
Sp8a1 I løpet av de første to årene etter at du flyttet til Norge … 
 
Filter: tufilter1=01-10 and tufilter4=’1’ and  sp1b=’1’  
Sp8b1 I løpet av de første to årene etter at du flyttet til Norge siste gang … 

A gikk du på norskkurs eller fikk norskopplæring? 
1. JA 
2. NEI 

 
B fikk du yrkesrådgivning? 

1. JA 
2. NEI 
 

C fikk du hjelp til å skrive jobbsøknader/CV? 
1. JA 
2. NEI 

 
D deltok du på et arbeidsmarkedstiltak? 

1. JA 
2. NEI 

 
E deltok du i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere? 

1. JA 
2. NEI 

 
F fikk du annen hjelp for å få jobb 

1. JA 
2. NEI 

 
Filter: if (sp8a1a ne ’1’ and sp8a1b ne ’1’ and sp8a1c ne ‘1’ and sp8a1d ne ‘1’ and sp8a1e ne ‘1’) or 
(sp8b1a ne ’1’ and sp8b1b ne ’1’ and sp8b1c ne ‘1’ and sp8b1d ne ‘1’ and sp8b1e ne ‘1’)  
Sp9 Hvorfor har du ikke benyttet noen av tjenestene nevnt over? 

1. HAR IKKE RETT PÅ DENNE TYPEN OPPFØLGING 
2. HAR IKKE HATT BEHOV FOR DENNE TYPEN OPPFØLGING  
3. ANDRE GRUNNER     

 


