
4.0 Tilleggsundersøkelse om arbeidstidsordninger m.m. i AKU 2. 
kvartal 2001.    

 
 
Filter: Til alle IO som hadde inntektsgivende arbeid i referanseuka, samt til ikke-sysselsatte som har 
vært i arbeid i fjor eller hittil i år. Kode 1 i 1 eller 2, eller kode 1 i 4 + AKU 61-62a.  
 
Vi har noen tilleggsspørsmål om ulike typer arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger og noen andre 
forhold som angår den jobben du har eller har hatt.  
 
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. Utover svarene på selve spørsmålene vil det bli brukt 
informasjon fra lønns- og trekkoppgaveregisteret. Slike registerdata brukes for å spare intervjutid, og 
er godkjent av Datatilsynet. 
 
Filter: Til IO med flere arbeidsforhold (kode 1 i 5a/b):  
Spørsmålene gjelder bare hovedarbeidsforholdet. 
 
IO blir med på fortsettelsen → Spørsmål 1 
IO ønsker ikke å være med → Slutt 
 
 
 
Filter: Til alle ansatte 
 
1. Har du skriftlig ansettelseskontrakt med arbeidsgiver? 
 1  JA 
 2  NEI 
 3  VET IKKE 
 
2. Er du medlem i noe fagforbund eller arbeidstakerorganisasjon? 
 1  JA   → Spm. 3 
 2  NEI   → Spm. 5  hvis "atypisk arbeidstaker", ellers spm. 6 el. 8 
 3  VET IKKE  → Spm. 5   " " " " " " 
 
 
 
Filter:  Hvis ja (kode 1) i spm. 2: 
3.  Tilhører din organisasjon LO, YS, AF, Akademikerene, eller er den ikke tilsluttet noen 
 hovedorganisasjon? 

1  LO 
2  YS 
3  AF 
4  Akademikerne 
5  Ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon  
6  Annet  
7 Vet ikke 
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Filter: Hvis kode 5 eller 6 i spm. 3: 
4.  Hva heter organisasjonen du er medlem av? 
 ________________________ 
 
Prekodet liste over de største forbundene: 
1. Norsk Lærerlag (Lærerlaget, NL) 
2. Lærerforbundet 
3. Norsk Sykepleierforbund (Sykepleierforbundet, NSF) 
4. NITO (Norges Ingeniørorganisasjon NITO) 
5. Politiets Fellesforbund (Norsk Politiforbund, Lensmannsetatens Landslag 
6. Norsk Journalistlag (Journalistlaget, NJ) 
7. Lederne (Norsk Arbeidslederforbund, NALF) 
8. Norsk Sjøoffisersforbund (Norsk Skipsførerforbund, Norsk Styrmandsforening) 
9. Norske Fysioterapeuters forbund 
10. Annet      Spesifiser:_________________________ 
 
 
 
Filter: Hvis NEI eller VET IKKE (kode 2 el. 3) i spm 2  og  "atypisk ansatt", dvs. 
 midlertidig ansatt el. ansatt på deltid 1-19 timer el. ansatt på deltid 20- 36 timer som ikke 
 betrakter seg som "yrkesaktiv"  
5.  Er noen andre på din arbeidsplass organisert i en fagforening eller 
 arbeidstakerorganisasjon? 
     1 JA 
      2 NEI 
      3 VET IKKE/USIKKER 
 
 
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 overens--
 komst,  eller reguleres de kun gjennom private avtaler mellom deg og din arbeidsgiver?   

1  HELT ELLER DELVIS REGULERT AV TARIFFAVTALE/OVERENSKOMST 
2  KUN PRIVAT AVTALE / KONTRAKT 
3  KOMBINASJON AV TARIFFAVTALE/OVERENSKOMST OG PRIVAT AVTALE/KONTRAKT 
4  HAR INGEN AVTALE I DET HELE TATT 
5  ANNET 
6  VET IKKE 

 
 
Filter:    Som ovenfor, evt. tilleggsfilter basert på spm. 2 og 6 om nødvendig (avh. av beregnet 
intervjutid) 
7. I lønnsoppgjøret i fjor ble det avtalt å utvide ferien fra og med i år. Får du to ekstra 
 fridager i år, i tillegg til de du allerede har? 

1  JA 
2  NEI 
3  VET IKKE 
4  HAR ALLEREDE UTVIDET FERIE 

 
 
Filter:  Til alle ansatte + ikke-sysselsatte som har vært i arbeid i 2000 el. i 2001 (AKU-spm. 61-62a): 
8.  Har du i løpet av fjoråret eller hittil i år ut ført arbeid der du har vært utleid gjennom et 
vikarbyrå?  
 1  JA   → Spm. 9 hvis ansatt, Spm. 10b hvis ikke-sysselsatt 
 2  NEI   → Spm. 13 
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 3  VET IKKE/USIKKER → Spm. 13 
Filter: Ansatte med JA (kode 1) på spm. 8: 
9.    Var du i ditt arbeid i uka ....... 2001 utleid gjennom et vikarbyrå?  
 1  JA   → Spm. 10a  
 2  NEI   → Spm. 10b 
 3  VET IKKE/USIKKER → Spm. 13 
 
NB! De som svarer ja på spm. 9 tilføyes i gruppa "atypiske" arbeidstakere for etterflg. filtre. 
 
 
Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 9: 
10a.   Hvor mange måneder skal dette utleieforholdet vare, regnet fra oppstart til du etter 
 planen  skal slutte?  

ANTALL MÅNEDER___  - Alle   → Spm. 11a 
VET IKKE/USIKKER 

 
 HVIS MINDRE ENN 1 MÅNED, SKRIV 0 
 
 
Filter: Ansatte med NEI (kode 2) på spm. 9 og ikke-sysselsatte med JA (kode 1) på spm.8: 
10b.   Så har vi noen spørsmål om ditt siste utleieforhold. Hvor mange måneder varte dette?  

ANTALL MÅNEDER___  - Alle   → Spm. 11b 
VET IKKE/USIKKER 
 
HVIS MINDRE ENN 1 MÅNED, SKRIV 0 

 
 
Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 9: 
11a. Arbeider du som vikar på regelmessig basis, tar du oppdrag nå og da, eller er det 
 nåværende oppdraget et engangstilfelle? 
 1  ARBEIDER SOM VIKAR PÅ REGELMESSIG BASIS 
 2  TAR OPPDRAG NÅ OG DA 
 3  NÅVÆRENDE OPPDRAG ET ENGANGSTILFELLE  - Alle alt.: → Spm. 12a 
 4  ANNET 
 5  VET IKKE 
 
 
Filter: Alle som fikk spm. 10b: 
11b. Arbeidet du som vikar på regelmessig basis, tok du oppdrag nå og da, eller var 
 oppdraget som vikar et engangstilfelle? 
 1  ARBEIDET SOM VIKAR PÅ REGELMESSIG BASIS 
 2  TOK OPPDRAG NÅ OG DA 
 3  SISTE OPPDRAG ET ENGANGSTILFELLE  - Alle alt.: → Spm. 12b 
 4  ANNET 
 5  VET IKKE 
 
 
Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 9: 
12a.  Arbeider du som vikar fordi du ikke har fått noen annen jobb, fordi du ikke vil binde 
 deg til et fast arbeidsforhold, eller fordi du trives som vikar? 

1 HAR IKKE FÅTT NOEN ANNEN JOBB 
2 VIL IKKE BINDE MEG TIL ET FAST ARBEIDSFORHOLD  
3 TRIVES SOM VIKAR 

 4  [BÅDE OG] 
 5  VET IKKE 
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Filter: Alle som fikk spm. 11b: 
12b.  Arbeidet du som vikar fordi du ikke fikk noen annen jobb, fordi du ikke ville binde deg 
 til et fast arbeidsforhold, eller fordi du trivdes som vikar? 

1 FIKK IKKE NOEN ANNEN JOBB 
2 VILLE IKKE BINDE MEG TIL ET FAST ARBEIDSFORHOLD  
3 TRIVES SOM VIKAR 

 4. [BÅDE OG] 
 5. VET IKKE 
  
 
Filter:   Til alle ansatte  + ikke-sysselsatte som har vært i arbeid i 2000 el. i 2001 (AKU-spm. 61-62a),  
unntatt de som svarte ja (kode 1) på spm.9 (utleid gjennom et vikarbyrå i ref.uka): 
13.   Så vil vi spørre om en annen form for utleieforhold enn det som skjer gjennom 
 vikarbyråer. Har du i fjoråret eller hittil i år v ært utleid av din vanlige arbeidsgiver for 
 å utføre arbeid for en annen arbeidsgiver?    
 1  JA   → Spm. 14 hvis ansatt, Spm. 15b hvis ikke-sysselsatt 
 2  NEI   → Spm. 18 el. et etterflg. spm. 
 3  VET IKKE/USIKKER → Spm. 18 el. et etterflg. spm. 
 
 
Filter:  Ansatte med JA (kode 1) på spm. 13: 
14. Var du i ditt arbeid i uka…  2001 utleid til en annen arbeidsgiver enn din vanlige 
 arbeidsgiver? 
 1  JA   → Spm. 15a  
 2  NEI   → Spm. 15b 
 3  VET IKKE/USIKKER → Spm. 18 el. et etterflg. spm. 
 
 
Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 14: 
15a. Hvor mange måneder skal dette utleieforholdet vare, regnet fra oppstart til du etter 
 planen skal slutte? 

ANTALL MÅNEDER___  - Alle: → Spm. 16 
VET IKKE/USIKKER 
 

 HVIS MINDRE ENN 1 MÅNED, SKRIV 0 
 
 
Filter: Ansatte med NEI (kode 2) på spm. 14 og ikke-sysselsatte med JA (kode 1) på spm. 13: 
15b.   Vi har noen spørsmål om ditt siste utleieforhold. Hvor mange måneder var du utleid?  

ANTALL MÅNEDER___  - Alle: → Spm. 16 
VET IKKE/USIKKER 
 
HVIS MINDRE ENN 1 MÅNED, SKRIV 0 

 
 
Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 13: 
16. Har du i løpet av de siste 5 år vært utleid mer enn én gang? 

1  JA MER ENN EN GANG 
2  NEI BARE EN GANG 
3  VET IKKE/USIKKER 
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Filter: Hvis JA (kode 1) på spm. 14: 
17a.  Var mangel på oppdrag eller innskrenkning av produksjonen hos din vanlige 
 arbeidsgiver årsak til at du er utleid til en annen arbeidsgiver? 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
 
Filter: Alle som fikk spm. 15b: 
17b. Var mangel på oppdrag eller innskrenkning av produksjonen hos din vanlige 
 arbeidsgiver årsak til at du ble utleid til en annen arbeidsgiver? 

1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 
 
 

Filter:   Til selvstendige:  
18a.  Har du det siste året i hovedsak arbeidet for bare én kunde eller oppdragsgiver? 
 1  JA, BARE ÉN KUNDE ELLER OPPDRAGSGIVER → Spm. 19b 
 2  NEI, FLERE KUNDER ELLER OPPDRAGSGIVERE → Spm. 19b 
 3  IKKE RELEVANT     → Spm. 19b 
 4  VET IKKE      → Spm. 19b 
 
 
Filter:   Til ansatte som var utleid fra en vanlig bedrift i ref.uka, dvs. kode 1 i spm.14    
18b.  Har du det siste året i hovedsak vært utleid til bare én arbeidsgiver? 
 1  JA, BARE ÉN ARBEIDSGIVER  
 2  NEI, FLERE ARBEIDSGIVERE  
 3  VET IKKE     
 
 
Filter:  Til ansatte som var utleid fra sin vanlige bedrift i ref.uka og som det siste året har vært utleid til 
 bare én arbeidsgiver, dvs. kode 1 i spm.18b:  
19a.   Var dine arbeidsoppgaver en del av den nye virksomhetens vanlige arbeidsoppgaver, 
 skilte de seg vesentlig ut, eller var det en blanding? 
 1  EN DEL AV DE VANLIGE ARBEIDSOPPGAVENE 
 2  SKILTE SEG VESENTLIG UT 
 3  BLANDING 
 4  VET IKKE/USIKKER 
 
 
Filter:  Til øvrige ansatte uten avtale om arbeidstid (kode 3 i AKU-spm. 29) og til selvstendige 
19b.  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:   Alle som fikk spm. 19a eller b: 
20.  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  
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Filter: Til selvstendige med kode 1 i spm. 18a (bare én kunde el. oppdragsgiver):  
21a. Er det slik at virksomheten din vil opphøre når nåværende oppdrag er fullført? 
 1  JA, VIRKSOMHETEN OPPHØRER 
 2  NEI, VIRKSOMHETEN FORTSETTER 
 3  VET IKKE/USIKKER 
 
 
Filter:  Til midlertidig ansatte med kode 2 i spm. 24a ("i et engasjement eller prosjektansatt") 
21b.   Noen blir ansatt i en bedrift i forbindelse med enkeltstående oppdrag eller prosjekter. 
 Vil ditt ansettelsesforhold bli avsluttet når et slikt oppdrag eller prosjekt er fullført?     
     1  JA 
     2  NEI 
 
 
Filter: Til ansatte som regelmessig har skift/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm.28b) 
22.   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 fast oppsatt på ett bestemt skift? 
 7 eller annen type skiftarbeid? 
  
 
Filter: Til ansatte med arbeidstidsavtale (kode 1 og 2 i spm. 29): 
23.   Har du en ordning med fleksibel arbeidstid?  
 1 JA    
 2 NEI  
 
 
Filter: Som i spm. 23. 
24.   Har du en individuelt tilpasset avtale om arbeidstid, eller følger du den som ellers      
 gjelder i bedriften?   
  1  INDIVIDUELT TILPASSET AVTALE)   
  2  AVTALE SOM I BEDRIFTEN ELLERS  (FELLES/KOLLEKTIV AVTALE)  
                               
 
Filter:  Som i spm. 23-24, unntatt ansatte med skift/turnus (kode 1 i spm. 28a).  
25a.   Har du en ordning med gjennomsnittsberegning av 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: 'Ja' på spm25a. 
25b. Hadde du et ønske om denne typen arbeidstidsordning da du begynte i nåværende jobb,    
        eller ville du helst hatt en annen arbeidstidsordning innenfor den yrkesgruppen du 
 tilhører? 
        1  JA, ØNSKET NÅVÆRENDE ARBEIDSTIDSORDNING 
        2  NEI, ØNSKET EN ANNEN ARBEIDSTIDSORDNING 
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Filter: Til ansatte med fleksitid (kode 1 i spm.23):  
26.   Har du mulighet for å avspasere hele dager i sammenheng?   
   1  JA   
   2  NEI 
 
 
Filter: Ansatte på deltid med avtale om varierende arbeidstid fra uke til uke el. uten avtale (kode 2 el. 3 
i spm.29) (deltid= hvis 1 arbeidsforhold:de som har fått spm. 34b, hvis 2 arb.forhold: avtalt arbeidstid i 
hovedarbeidsforholdet < 37 timer). 
 
27a.  Noen arbeidstakere har avtale om å få betalt for et visst minimum antall timer i uka eller 
 måneden, men med krav om å jobbe mer opptil en fastsatt grense.   Har du en slik 
 ordning? 
     1  JA   
 2  NEI  
 
Filter: Hvis 'Ja' på spm 27a. 
27b. Hadde du et ønske om denne typen arbeidstidsordning da du begynte i nåværende jobb,    
        eller ville du helst hatt en annen arbeidstidsordning innenfor den yrkesgruppen du 
 tilhører? 
        1  JA, ØNSKET NÅVÆRENDE ARBEIDSTIDSORDNING 
        2  NEI, ØNSKET EN ANNEN ARBEIDSTIDSORDNING 
 
Filter: Til "atypiske" arbeidstakere (midlertidig ansatt el. ansatt på kort deltid (1-19 timer) el. ansatt 
 på lang deltid som ikke betrakter seg som "yrkesaktiv"), se egen spesifisering.  
 + de som svarte ja på spm. 9 (utleid gjennom vikarbyrå i ref.uka),  
 og  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): 
 
28. Har du en arbeidstidsordning som innebærer at du bare arbeider når det er behov for 
 ekstrahjelp eller vikarer på arbeidsplassen din?  
 1  JA   GÅ TIL SPØRSMÅL 30 

2  NEI   GÅ TIL SPØRSMÅL 29 
3  VET IKKE GÅ TIL SPØRSMÅL 29 

 
Filter: Til alle "atypiske" unntatt de som svarte ja i spm. 28.   
Atypiske =  midlertidig ansatt, el. ansatt på kort deltid (1-19 timer), el. ansatt på lang deltid som ikke 
betrakter seg som "yrkesaktiv"  +  de som svarte ja på spm. 9 (utleid gjennom vikarbyrå i ref.uka) 
 
29. Blir du bedt om å jobbe mer enn avtalt hvis det er behov for vikarer eller hvis det er 
 ekstra  mye å gjøre? Er det …. 
 1  sjelden eller aldri 
 2  av og til, 
 3  eller ofte 
 4  VET IKKE 
 
 
Filter: Til de som svarer 2 eller 3 på spørsmål 29 eller ja på spørsmål 28: 
30. Er det en fordel eller en ulempe for deg at antall arbeidstimer varierer fra uke til uke 
 eller fra måned til måned? 

1. FORDEL 
2. ULEMPE 
3. [BÅDE OG] 
4. VET IKKE/USIKKER 
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Filter: Til ansatte med regelmessig skift/turnusarbeid (kode 1 i AKU-spm. 28b): 
31.  Hadde du et ønske om en jobb med skift- eller turnusordning da du begynte i nåværende 
 jobb, eller ville du helst hatt en annen arbeidstidsordning innenfor den yrkesgruppen du 
 tilhører? 
   1  JA, ØNSKET SKIFT/TURNUS 
   2  NEI, ØNSKET IKKE SKIFT/TURNUS 
 
 
Filter:  Til ansatte som må utføre deler av sitt arbeid på kveldstid, nattetid, lørdager el. søndager,  
 dvs. kode 1 i spm. 53a, 54a, 55a eller 56a: 
33.  Hvor mye av din samlede arbeidstid er vanligvis lagt til helger, til kveldstid eller til 
 nattetid i løpet av en måned? Er det.. 

1  hele tiden 
2  halvparten av tiden eller mer 
3  under halvparten av tiden 
4  svært liten del av tiden 
5  TILFELDIG/KORTVARIG ARBEIDSFORHOLD 
6. VARIERER MYE 

 7  VET IKKE 
 
Filter: Kode 1 i spm. 33  
34a.  Får du tillegg i lønna fordi du arbeider på slike tidspunkt?     
 1  JA 
 2  NEI 
 3  VET IKKE 
 
 
Filter:  Til øvrige ansatte med kveldsarbeid osv., dvs. kode 2-7 i spm. 33: 
34b.  Får du tillegg i lønna hvis du arbeider på slike tidspunkt, eller får du betalt det samme 
 per time uansett når på døgnet eller i uka du arbeider?  Se bort ifra tillegg som skyldes 
 godtgjørelse for overtid. 

1  TILLEGG I LØNNA 
2  DET SAMME PER TIME UANSETT NÅR JEG JOBBER 
3  [TILLEGG OM NETTER] 
4  [TILLEGG PÅ SØNDAGER] 
5  ANNET 

 6  VET IKKE 
 
 
Filter   Til alle ansatte med kveldsarbeid osv. (de som har fått spm. 33): 
35. Skiller din arbeidstidsordning seg ut fra det som er vanlig på din arbeidsplass? 
 1  JA 
 2  NEI 
 3  VET IKKE 
 
 
 
Filter:  Til de som svarer JA på spm. 35, unntatt dem med kode 1 i spm. 33: 
36.     Arbeider du oftere eller sjeldnere enn dine kolleger på kveldstid-, nattetid eller i helgene? 

1  OFTERE 
2  SJELDNERE  
3  VET IKKE/USIKKER 
 

 
Filter:   Til atypiske som arbeider på kveldstid osv. (for atypiske, se filter til spm.29):  
37. Er du stort sett fornøyd med din nåværende arbeidstidsordning, eller hadde du 
 foretrukket en annen arbeidstidsordning? 
 1  STORT SETT FORNØYD 
 2  ØNSKER ANNEN ORDNING 
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 3  VET IKKE/USIKKER 
Filter Alle atypiske unntatt de som svarer JA i AKU-spm 108b (lønn for å delta i kurs) 
38.  Har du muligheter til å delta på kurs eller opplæring i forbindelse med jobben? 

1  JA 
2  NEI  

 3  VET IKKE   
 
 
Filter:  Hvis JA eller VET IKKE i spm. 38, eller hvis JA i AKU-spm. 108b: 
39.   Er dine muligheter til å delta på kurs dårligere, like gode eller bedre enn det som er 
 vanlig på arbeidsplassen din? 
 1  DÅRLIGERE 
 2  SAMME 
 3  BEDRE 
 4  VET IKKE/USIKKER 
 
 
Filter: Hvis nei i spm. 38 
40. Har dine arbeidskolleger muligheter til å delta på kurs eller opplæring?  

1  JA 
2  NEI 

 3  VET IKKE 
 
 
Filter for spm. 41-44:   Alle atypiske 
41. Har du tilbud om å delta på informasjonsmøter, sosiale arrangementer og liknende 
 tiltak på arbeidsplassen din? 

 1  JA 
 2  NEI 
 3  [DET FINNES IKKE SÅNT] 
 4  VET IKKE 

 
 
42. Finnes det verneombud på arbeidsplassen din? 

1  JA 
2  NEI 
3  VET IKKE/USIKKER 

 
 
43. Alt i alt, hvor tilfreds er du med din jobb?  Er du svært tilfreds, ganske tilfreds, verken 
 tilfreds eller utilfreds, ganske utilfreds eller svært utilfreds? 

1  SVÆRT TILFREDS, 
2  GANSKE TILFREDS,  
3  VERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS,  
4  GANSKE UTILFREDS  
5  SVÆRT UTILFREDS? 
6 VET IKKE/USIKKER 

  
 
44. Regner du med å fortsette hos din nåværende arbeidsgiver de nærmeste to årene, eller 
 regner  du med skifte til en annen arbeidsgiver? 

1  FORTSETTE HOS NÅVÆRENDE ARBEIDSGIVER 
2  SKIFTE TIL ANNEN ARBEIDSGIVER 
3  VIL IKKE VÆRE I ARBEID 
4  VET IKKE/USIKKER 
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Filter: Hvis 2 eller 4 i spm. 44: 
45. Regner du med å fortsette i samme type yrke de nærmeste to årene? 

1  JA 
2  NEI   
3  VET IKKE/USIKKER 

 
 
Filter: Til atypiske som begynte i nåværende jobb i 1999, 2000 el. 2001 (AKU-spm. 14b),  
 (for def. av "atypiske", se filter til spm. 29): 
46.  Hvor mange jobber har du hatt i løpet av de siste 2 årene? 

 ANTALL …… 
 VET IKKE/USIKKER 

 
 
Filter:  Hvis mer enn én jobb i spm. 46: 
47.  Kunne du fortsatt hos din forrige arbeidsgiver hvis du hadde ønsket det? 
 1  JA 
 2  NEI 
 3  VET IKKE/USIKKER 
 4  UAKTUELT 
 
 
Filter: Hvis 1 eller 3 i spm. ovenfor: 
48.  Sluttet du hos din forrige arbeidsgiver fordi du ville ha en annen jobb, fordi du ville ha 
 en periode utenfor arbeidslivet, eller var det andre årsaker til at du sluttet? 
 1  VILLE HA ANNEN JOBB 
 2  VILLE HA EN PERIODE UTENFOR ARBEIDSLIVET 
 3  ANDRE ÅRSAKER 
 4  VET IKKE 
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5.0 Omnibus tillegg til AKU 2. kvartal 2001 
 
Filter: Til IO som ikke har utført noe arbeid i referanseuka. Kode 2 i AKU spm 1 og/eller 2, og ev. i 
tillegg kode 2 i AKU sp, 4b. 
 
Nå følger noen spørsmål som ikke er direkte knyttet til arbeid. Det er frivillig å svare på disse 
spørsmålene, men for at statistikken skal bli så pålitelig som mulig, håper vi at du vil være med på 
fortsettelsen. 
 
IO blir med på fortsettelsen  → spørsmål Tob1 
IO ønsker ikke å være med     → slutt 
 
  
Tob1  Så skifter vi tema.  
  Filter: Kode 2 i AKU spm 1 og/eller 2, og ev. i tillegg kode 2 i AKU sp, 4b. 
  Først et spørsmål om røyking. 
  Hender det at du røyker? 
  1. Ja  → Tob2 
  2. Nei   → Reis1 
 
 
Filter: Hvis kode 1 i Tob1: 
Tob2   Røyker du daglig eller av og til? 
  1. Daglig  
  2. Av og til  
 
 
Reis1(*) Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på. Hvor 
  mange reiser med minst en overnatting hadde du i perioden fra 1.februar til 
  30.april i år? Ta med både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser.   
 
  Ta med reiser som startet i denne perioden.  
 
  Antall                                                     
 
 
FOR HVER REISE: 
 
Reis2 (*) Omtrent hvilken dato startet du den første..andre..  reisen  
 
  Dato dd.mm 
 
Reis3 (*)  Var hovedformålet med denne reisen en ferietur, var det en annen form for 
  privat reise, eller var det en yrkes- eller forretningsreise? 
  1. Ferietur  
  2. Annen privat reise  
  3. Yrkes- eller forretningsreise  
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Reis4   Hvor mange overnattinger hadde du på denne reisen? 
 
  Antall 
 
Reis5 (*) Hvor gikk reisen hen? 
  1. I Norge        → Reis5a 
  2. I utlandet eller på reise mellom Norge og utlandet   → Reis5c 
 
Filter: Hvis kode 1 i Reis5 
Reis5a  Hvilket fylke gikk reisen til?  
  1. Østfold  
  2. Akershus  
  3. Oslo  
  4. Hedmark  
  5. Oppland  
  6. Buskerud  
  7. Vestfold  
  8. Telemark 
  9. Aust-Agder 
  10. Vest-Agder  
  11. Rogaland  
  12. Hordaland 
  14. Sogn og Fjordane  
  15. Møre og Romsdal  
  16. Sør-Trøndelag  
  17. Nord-Trøndelag  
  18. Nordland 
  19. Troms 
  20. Finnmark 
  21. Svalbard 
  22. På reise i Norge 
 
 
Filter: Hvis kode 2 i Reis5: 
Reis5c   Hvilket land gikk reisen til?  
 
 Trykk backspace for å velge kode. Legg merke til rullefelt for å få resten av 
 svaralternativene.  
 
Reis5b  Navn på landet.  
  Kodes automatisk ved valg av kode i 5c.  
 
Reis6 (*)  Hvordan overnattet du?   
  1. Hotell/hotellhytte 
  2. Leilighetshotell/andelshytte 
  3. Pensjonat, gjestgiveri, kro, turistheim, fjellstue, motell, motellhytte 
  4. Vandrehjem, ungdomsherberge 
  5. Campingplass: campinghytte 
  6. Campingplass: campingbil-/vogn 
  7. Campingplass: telt 
  8. Utenfor campingpl: campingbil-/vogn 
  9. Utenfor campingplass: telt 
  10.Fritidsbåt 
  11.Offentlig båt/ferge 
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  12.Buss, tog, fly 
  13.Privatbil 
  14.Hjemme hos slektninger 
  15.Hjemme hos venner 
  16.Egen hytte/fritidsbolig 
  17.Leid hytte/fritidsbolig 
  18.I slektningers hytte/fritidsbolig 
  19.I venners hytte/fritidsbolig 
  20.Leid rom 
  21.Andre måter betalt for 
  22.Andre måter ikke betalt for 
 
 Hvis flere overnattingssteder, velg det som samsvarer med hovedformålet med  
 reisen.  
 NB: legg merke til rullefelt for å få se resten av svaralternativene 
 
 
Reis7 (*) Hva var de totale utgifter for denne reisen når det gjelder deg selv? Ta med 
  både de utgiftene du selv dekket og det andre eventuelt betalte for deg. Både 
  reisekostnader, overnatting, mat og andre kostnader i forbindelse med reisen 
  skal tas med.                                 
 
  Sum 
 
 
Reis8 (*) HAR IO VÆRT PÅ FLERE HELT LIKE TURER? OPPGI I SÅ FALL ANTALL I 
  TILLEGG TIL  DENNE. 
 
 Med like turer menes at hovedformål, antall overnattinger, reisemål,   
 overnattingsmåte og pris må være lik, f.eks. hvis IO reiser på hytta si mange  
 helger.  
 Du fyller i så fall bare ut startdato for de andre reisene av samme slag - Trykk bare <End> 
 mellom hver. Hvis ikke flere like turer - trykk <Enter> 
 
Tettbygd Bor du i et tettbygd strøk?  Med tettbygd mener vi at det bor minst 200  
  personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter. 
 
  1. Ja  → Tettsted 
  2. Nei  → AntPers 
 
 
Filter: Hvis kode 1 i Tettbygd. 
Tettsted Bor du i et tettsted eller en by med .... 
  1. under 2 000 personer  
  2. mellom 2 000 og 20 000 personer  
  3. mellom 20 000 og 100 000 personer  
  4. 100 000 personer eller flere 
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ValgMorg  Vi skal nå stille noen spørsmål om stemmegivning. Hvis det var stortingsvalg i 
  morgen, hvilket parti ville du da stemme på?  
 
 Hvis du ikke finner partiet blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet parti og 
 skriv inn hvilket i neste spørsmål. 
 
  1.  Rød Valgallianse/AKP  
  2.  Sosialistisk Venstreparti  
  3.  Det norske arbeiderparti 
  4.  Venstre 
  5.  Kristelig folkeparti  
  6.  Senterpartiet 
  7.  Høyre  
  8.  Fremskrittspartiet 
  18. Andre partier    → ValgMorgSp 
  19. Ville ikke stemme  
  20. Ikke stemmerett 
 
 
Filter: Hvis kode 18 i ValgMorg: 
ValgMorgSp Hvilket annet parti?  
 
  Tekst 
 
 
StortingA  Stemte du ved stortingsvalget i 1997? 
  1. Ja   → Storting 
  2. Nei   → StortingB 
 
 
Filter: Hvis kode 2 i StortingA: 
 
StortingB Hva var årsaken til at du ikke stemte ved stortingsvalget i 1997? 
  1. Hadde ikke stemmerett 
  2. Hadde ikke anledning 
  3. Stemte ikke av andre grunner 
 
Filter: Hvis kode 1 i StortingA: 
 
Storting Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
   
 Hvis du ikke finner partiet blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet parti og 
 skriv inn hvilket i neste spørsmål. 
 
  1.  Rød Valgallianse/AKP  
  2.  Sosialistisk Venstreparti  
  3.  Det norske arbeiderparti 
  4.  Venstre 
  5.  Kristelig folkeparti  
  6.  Senterpartiet 
  7.  Høyre  
  8.  Fremskrittspartiet 
  18. Andre partier    → StortingSp 
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Filter: Hvis kode 18 i Storting: 
StortingSp Hvilket annet parti?  
 
  Tekst 
 
 
KomFylkA  Stemte du ved kommunevalget/fylkestingsvalget i 1999? 
  1. Ja  → KommFylk 
  2. Nei  → KommFylkB 
 
 
Filter: Hvis kode 2 i KommFylkA: 
KomFylkB Hva var årsaken til at du ikke stemte ved fylkestingsvalget i 1999? 
  1. Hadde ikke stemmerett 
  2. Hadde ikke anledning 
  3. Stemte ikke av andre grunner 
 
Filter: Hvis kode 1 i KommFylkA: 
KomFylk  Hvilket parti eller liste stemte du på da?  
 
 Hvis du ikke finner partiet blant svaralternativene nedenfor, marker med 18 for annet parti og 
 skriv inn hvilket i neste spørsmål. 
 
  1.  Rød Valgallianse/AKP  
  2.  Sosialistisk Venstreparti  
  3.  Det norske arbeiderparti 
  4.  Venstre 
  5.  Kristelig folkeparti  
  6.  Senterpartiet 
  7.  Høyre  
  8.  Fremskrittspartiet 
  18. Andre partier    → KommFylkSp 
   
   
Filter: hvis kode 18 i KommFylk 
KomFylkSp Hvilket annet parti?  
 
  Tekst 
 
 
MedlPol Er du medlem av et politisk parti? Regn med partipolitisk ungdomslag og  
  kvinneorganisasjon.   
 
  1. Ja 
  2. Nei 
 
Arb8   Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid hver uke? 
  Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av 
  tøy, men ikke pass av barn eller syke. 
 
  1. Under 5 timer 
  2. 5-9 timer 
  3. 10-19 timer 
  4. 20-29 timer 
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  5. 30-39 timer 
  6. 40 timer eller mer 
 
 
AntPers (*) Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til 
  husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har 
  felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra 
  hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller skolegang skal regnes med.  
 
 
  Hvor mange personer er det husholdningen din? Regn også med IO selv. 
 
  Antall 
 
 
 
FOR HVER PERSON 
 
  For det andre husholdningsmedlemmet vil vi at du skal nevne personens kjønn, 
  fødselsår og familieforhold til deg.        
 
  Er dette en mann eller en kvinne? 
  1. Mann  
  2. Kvinne  
 
 
  Hvilket år er HUN/HAN født? 
 
  Årstall. (fire siffer) 
 
  Hvilket familieforhold har HUN/HAN til deg? 
 
  1. 
  2. Ektefelle 
  3. Samboer 
  4. Sønn/datter 
  5. Stesønn/datter 
  6. Søsken/halvsøsken  
  7. Stesøsken 
  8. Foreldre 
  9. Steforeldre 
  10.Svigerforeldre 
  11.Svigersønn/-datter 
  12.Besteforeldre 
  13.Barnebarn 
  14.Annen slektning av IO  
  15.Annen ikke-slektning  
 
 
BoksKlar  Er husholdningsboksen ferdig utfylt nå? 
 
  1. Ja 
  2. Nei 
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AntBarn (*)  Har du barn som ikke tilhører husholdningen?  
 
  Her registreres bare barn som ikke er med i husholdningsoversikten 
 
  1. Ja   → AndrBarnd 
  2. Nei   → EgenInnt 
 
 
Filter: Hvis kode 1 i AntBarn: 
AntBarnd  Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner. Hvor mange 
  døtre har du som ikke tilhører husholdningen? 
   
  Antall 
 
Filter: Hvis kode 1 i AntBarn: 
AntBarns .. og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen? 
 
  Antall 

 
EgenInn   Hvor stor var din egen brutto inntekt i 1999? Med brutto inntekt menes inntekt 
  før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.  
 
  Har IO problemer med å svare, be om svar i nærmeste 10 000 kr. hvis ingen 
  inntekt, marker med 0. 
 
  Sum 
 
HusInn Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 1999? Rund av til 
  nærmeste 1000 kr.  
 
  Har IO problemer med å svare, be om svar i nærmeste 10 000 kr. hvis ingen  
  inntekt, marker med 0. 
 
  Sum 
 
Migrene1 Har du vært plaget av hodepine/migrene de siste 3 månedene? 
 
  1. Ja  → Migrene2  
  2. Nei  → Slutt 
 
 
Filter: Hvis kode 1 i Migrene1: 
Migrene2 Har du vært borte fra jobben på grunn av hodepine/migrene de siste 3  
  månedene? 
 
  1. Ja 
  2. Nei 
 
Filter: Hvis kode 1 i Migrene1: 
Migrene3 Har du søkt lege på grunn av hodepine/migrene de tre siste månedene? 
 
  1. Ja 
  2. Nei 


