Internasjonal
spørreundersøkelse om
arbeidsforhold og
arbeidserfaringer
Hvis du svarer på undersøkelsen
vil du delta i trekningen av
• to reiser à kr. 8.000,• fem gavekort à kr. 1.000,Alle vinnere vil bli kontaktet

TNS Gallup gjennomfører på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) en undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer.
Undersøkelsen er del av en viktig internasjonal studie om folks holdninger og
erfaringer når det gjelder arbeid og arbeidsliv. NSD samarbeider med
organisasjoner i 45 andre land om denne undersøkelsen, som tidligere er blitt
utført i 1989, 1997 og 2005. Årets undersøkelse gir dermed anledning til å
sammenligne både mellom land og over tid.
Et utvalg på 4 400 personer fra den norske befolkning er tilfeldig trukket ut til
å delta i undersøkelsen. Du er kommet med i utvalget, og vi ber om at du
svarer på spørsmålene i dette skjemaet. Vårt forhold til arbeid og arbeidsliv er
et sentralt samfunnsspørsmål verden over, og for at undersøkelsen skal bli
pålitelig og av virkelig verdi, er det avgjørende at så mange som mulig deltar.
Vi håper det blir interessant å fylle ut skjemaet. Når du har svart på
spørsmålene, returnerer du skjemaet i vedlagte svarkonvolutt, helst innen 14
dager. Porto er allerede betalt.
Opplegget for innsamling og oppbevaring av opplysninger blir gjennomført i
henhold til Personopplysningsloven. Prosjektet er meldt til NSDs
Personvernombud, som har godkjenning fra Datatilsynet. På neste side finner
du ytterligere opplysninger om hvordan personvernet blir ivaretatt, og
veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet.
Skulle du ha spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet eller
undersøkelsen generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan ringe gratis på vårt
grønne telefonnummer 800 84 700.
LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen!

Finn Olav Sveinall
Prosjektleder TNS Gallup

Internasjonal spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer

KJÆRE DELTAKER!

Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til
som skal svare på undersøkelsen.
De fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål
hvor svarene skal merkes av med flere kryss, eller hvor du skal føre opp ett eller flere tall, er dette oppgitt i
spørsmålsteksten.
Mange spørsmål er formet som påstander eller utsagn som er satt opp under hverandre. Her skal det settes kryss
i én rute for hver påstand. F. eks. skal det settes 9 kryss i spørsmål 2 (dette spørsmålet består av 9 påstander som
man skal ta stilling til). I enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 3 skal det bare settes ett kryss.
Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder for deg, finner du veiledning
underveis. Dersom du skal hoppe over spørsmål, forteller veiledningen deg hvor du skal fortsette. Overskrifter
forteller hvilke spørsmål som skal besvares.
I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. Svar ut fra det du synes passer
best. Spørreskjemaet er ingen eksamen, og det finnes ingen riktige eller gale svar. Det kreves heller ingen
forkunnskaper for å svare på spørsmålene.
Det vil være til stor hjelp for oss om du er nøyaktig når du setter kryss i det aktuelle alternativ, og at du bruker blå
eller svart penn.
Slik:

Ikke slik:

Tall skrives slik:

FORTROLIGE OPPLYSNINGER OG ANONYMITET
Vår liste over navn blir oppbevart strengt atskilt fra svarene som blir gitt, og blir tilintetgjort senest 15. september
2016. Etter dette er det ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. Resultatene fra undersøkelsen vil bli
offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.
Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål i spørreskjemaet. Det er også
mulig å trekke seg innen 15. september 2016 og få allerede innsamlede opplysninger slettet. Dette kan skje uten
begrunnelse.

HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE UNDERSØKELSEN?

Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, kan du ringe gratis til vårt grønne telefonnummer
800 84 700. Spør etter Pål.
Ferdig utfylte skjema legges i vedlagte svarkonvolutt og returneres så fort som mulig.
Med vennlig hilsen
Finn Olav Sveinall
Seniorkonsulent		
TNS Gallup		
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1

Sett kryss i én rute for hvert av utsagnene nedenfor for å vise hvor enig eller uenig du er i
utsagnet, med tanke på arbeid i sin alminnelighet.
Sterkt
enig

Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

En jobb er bare en måte å tjene penger på, ikke noe mer
Jeg ville likt å ha en jobb, selv om jeg ikke trengte pengene
2

Sett kryss i én rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv
synes det er når du skal vurdere en jobb.
Svært
viktig

Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Viktig

Verken
viktig eller
ikke viktig

Ikke viktig

Ikke viktig
i det hele
tatt

Vet ikke

En sikker jobb
Høy inntekt
Gode muligheter for å avansere
En interessant jobb
En jobb der man kan arbeide selvstendig
En jobb der man kan hjelpe andre
En jobb som er samfunnsnyttig
En jobb med fleksibel arbeidstid
En jobb som innebærer personlig kontakt med andre
mennesker
3

Har du noen gang takket nei, eller kunne du takket nei til en god jobbmulighet av hensyn til
ditt familieliv?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja, det har jeg, og jeg ville sannsynligvis gjort det igjen
Ja, det har jeg, men jeg ville sannsynligvis ikke gjort det igjen
Nei, det har jeg ikke, men ville sannsynligvis ha gjort det
Nei, det har jeg ikke, og jeg ville sannsynligvis heller ikke ha gjort det
Vet ikke
4

Har du noen gang blitt værende, eller kunne du blitt værende i en jobb du ikke fant
tilfredsstillende av hensyn til ditt familieliv?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja, det har jeg, og jeg ville sannsynligvis gjort det igjen
Ja, det har jeg, men jeg ville sannsynligvis ikke gjort det igjen
Nei, det har jeg ikke, men ville sannsynligvis ha gjort det
Nei, det har jeg ikke, og jeg ville sannsynligvis heller ikke ha gjort det
Vet ikke
5

Har du i løpet av de siste fem årene blitt diskriminert i jobbsammenheng f. eks når du har
søkt jobb, i forbindelse med lønnsforhøyelse eller forfremmelse?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
Har ikke arbeidet eller søkt jobb

Gå til
Gå til
Gå til

6
7
8
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6

Etter din mening, hva var hovedårsaken til diskrimineringen?
Merk: Kun ett kryss mulig

Min alder
Min etniske bakgrunn
Min nasjonalitet
Mitt kjønn
Min religion
Min funksjonshemming/mental eller fysisk lidelse
Mine familieforpliktelser
Mine politiske synspunkter
Andre grunner
Vet ikke
7

Har du i løpet av de siste fem årene blitt trakassert, mobbet, fysisk eller psykisk plaget av
dine overordnede eller kollegaer?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
Ikke relevant (har ikke hatt arbeid/overordnede/kollegaer)
8

Hvor enig eller uenig er du i disse to utsagnene?
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Arbeidere trenger sterke fagforeninger for å beskytte sine
interesser
Sterke fagforeninger er ikke bra for Norges økonomi
9

Hvis du kunne bestemme over din nåværende arbeidssituasjon, hva ville du foretrekke?
Merk: Kun ett kryss mulig

En heltidsjobb (30 timer i uken eller mer)
En deltidsjobb (10-29 timer i uken)
En jobb med mindre enn 10 timer i uken
Ingen betalt jobb i det hele tatt
Vet ikke
10

Har du for tiden inntektsgivende arbeid?
Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i egen
families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende arbeid.
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja, jeg har inntektsgivende arbeid
Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Nei, jeg har ikke inntektsgivende arbeid

4

Gå til
Gå til
Gå til

11
11
32
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Spørsmål 11-31: Til dem som har inntektsgivende arbeid.
Andre går til spørsmål 32 på side 8.
11

Tenk på arbeidstiden din (inkludert normal overtid) og hva du tjener i din hovedjobb.
Hvis du måtte velge mellom de tre alternativene nedenfor, hvilket ville du foretrekke?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ha lengre arbeidstid og tjene mer
Ha samme arbeidstid og tjene like mye
Ha kortere arbeidstid og tjene mindre
Vet ikke
12

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din.
Sett kryss i én rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du er i at det passer på din
jobb.
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Min jobb er trygg
Min inntekt er høy
Mine muligheter til forfremmelse er store
Min jobb er interessant
Jeg kan arbeide selvstendig
I min jobb kan jeg hjelpe andre
Min jobb er samfunnsnyttig
I min jobb har jeg personlig kontakt med andre mennesker

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold.
Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte det forekommer i din
jobb.
13

Hvor ofte…
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Alltid

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

Alltid

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

...må du utføre hardt fysisk arbeid
...kjennes arbeidet stressende
14

Og hvor ofte…
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

…jobber du hjemmefra i din vanlige arbeidstid?
…innebærer din jobb at du arbeider i helgene?
15

Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan arbeidstiden din er bestemt?
Med arbeidstid mener vi her når du begynner og slutter på jobb, ikke antall timer du jobber pr. uke
eller pr. måned.
Merk: Kun ett kryss mulig

Tidspunktene jeg begynner og slutter på jobb bestemmes av min arbeidsgiver, og jeg kan ikke forandre dem på egen
hånd
Innen visse grenser kan jeg selv bestemme når jeg begynner og slutter på jobb
Jeg står helt fritt til å bestemme når jeg vil begynne og slutte på jobb
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16

Hvilket av følgende utsagn beskriver best din vanlige arbeidstid i hovedjobben din?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg har fast arbeidstid
Jeg roterer regelmessig mellom fastsatte skift eller arbeidstider, f.eks fra dag til kveld til natt
Jeg har uregelmessig arbeidstid, bestemt på kort varsel av min arbeidsgiver
Vet ikke/ikke relevant
17

Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan ditt daglige arbeid organiseres?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg står fritt til å bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Innen visse grenser kan jeg selv bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Jeg står ikke fritt til å bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Vet ikke
18

Hvor vanskelig ville det være for deg å ta fri en time eller to i arbeidstiden, for å ta deg av
gjøremål for deg selv eller familien?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ikke vanskelig i det hele tatt
Ikke særlig vanskelig
Nokså vanskelig
Svært vanskelig
Vet ikke
19

Hvor ofte føler du at …
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Alltid

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

kravene på jobben går utover familielivet
familielivets krav går utover jobben
20

Hvor mye av tidligere arbeidserfaringer og jobbferdigheter kan du bruke i din nåværende
jobb?
Merk: Kun ett kryss mulig

Nesten ingenting
Litt
Mye
Nesten alt
Vet ikke
21

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt noen opplæring for å forbedre jobbferdighetene
dine, enten på arbeidsplassen eller andre steder?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
Vet ikke
22

Hvordan vil du generelt beskrive forholdene på arbeidsplassen din ….
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Svært
gode

Ganske
gode

Verken
gode eller
dårlige

Ganske
dårlige

Mellom bedriftsledelsen og de ansatte
Mellom arbeidskamerater/kolleger

6
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Svært
dårlige

Vet ikke/
ikke
aktuelt

23

Hvor fornøyd er du i jobben din?
Merk: Kun ett kryss mulig

Absolutt fornøyd
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd
Absolutt misfornøyd
Vet ikke
24

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Jeg er villig til å jobbe mer enn jeg må, for å medvirke til at
virksomheten jeg jobber i, når sine mål
Jeg er stolt over å arbeide der jeg er
Jeg ville ha avslått et tilbud om en annen, bedre betalt jobb,
for å kunne bli i min nåværende virksomhet
25

Med tanke på den type arbeid du gjør, uavhengig av firmaet eller organisasjonen du jobber
for, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Dersom jeg fikk muligheten, ville jeg byttet til annen type
arbeid
Jeg er stolt av den type arbeid jeg gjør
26

Hvor vanskelig eller lett mener du det ville være for deg å finne en jobb som er minst like
god som den du har nå?
Merk: Kun ett kryss mulig

Svært lett
Nokså lett
Verken lett eller vanskelig
Nokså vanskelig
Svært vanskelig
Vet ikke
27

Alt tatt i betraktning, hvor sannsynlig er det at du vil prøve å finne en jobb i en annen
virksomhet i løpet av de neste tolv månedene?
Merk: Kun ett kryss mulig

Svært sannsynlig
Sannsynlig
Usannsynlig
Svært usannsynlig
Vet ikke
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28

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over muligheten for å miste jobben din?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt
29

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn?
For å unngå arbeidsledighet ville jeg være villig til å...
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

...godta en jobb som krever nye ferdigheter
...godta en stilling med lavere lønn
...godta midlertidig arbeid
...reise lenger for å komme på jobb
...flytte innen Norge
...flytte til et annet land
30

I løpet av de siste 12 måneder, har du i tillegg til din hovedjobb utført annet inntektsgivende
arbeid?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja, i hele perioden
Ja, i mesteparten av perioden
Ja, i deler av perioden
Nei
31

Gå til 31
Gå til 31
Gå til 31
Gå til B1 Side 11

I løpet av denne 12 måneders perioden, hvor mye tjente du på annet inntektsgivende arbeid
i forhold til hovedjobben din?
Jeg tjente….
Merk: Kun ett kryss mulig

mye mindre enn i min hovedjobb
mindre enn i min hovedjobb
omtrent det samme som i min hovedjobb
mer enn i min hovedjobb
mye mer enn i min hovedjobb
Vet ikke

De som har svart på spørsmål 11 – 31 fortsetter nå med spørsmål B1 på side 11.
Spørsmål 32 – 44: Til dem som ikke har inntektsgivende arbeid.
32

Har du tidligere hatt inntektsgivende arbeid av minst ett års varighet?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja

Gå til
Gå til

Nei
33a

33
36

Hvilket år sluttet du i din siste jobb?
Noter årstall (ett tall i hver rute)

8

15102540 NSD

33b

Hvilken måned sluttet du i din siste jobb?
Noter måned (ett tall i hver rute) Januar måned 1, Februar måned 2 osv.

34

Hvor fornøyd var du i ditt siste arbeidsforhold?
Merk: Kun ett kryss mulig

Absolutt fornøyd
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd
Absolutt misfornøyd
Vet ikke
35

Hva var hovedgrunnen til at arbeidsforholdet opphørte?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg nådde pensjonsalder
Jeg valgte å førtidspensjonere meg
Jeg ble førtidspensjonert mot min vilje
Jeg ble arbeidsufør
Arbeidsplassen ble nedlagt
Jeg ble oppsagt
Arbeidsavtalen utløp
Familieforpliktelser
Jeg giftet meg
36

Ønsker du deg inntektsgivende arbeid, enten nå eller senere?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
37

Gå til
Gå til

37
43

Hvor sannsynlig tror du det er at du kan finne deg en jobb?
Merk: Kun ett kryss mulig

Svært sannsynlig
Sannsynlig
Usannsynlig
Svært usannsynlig
Vet ikke
38

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over å ikke finne en jobb?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt
Vet ikke

9
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39

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn?
For å få en jobb ville jeg være villig til å:
Merk: Kun ett kryss mulig pr. linje

Sterkt
enig

Enig

Verken
enig eller
uenig

Uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

godta en jobb som krever nye ferdigheter
godta en stilling med lav lønn
godta midlertidig arbeid
reise lenge for å komme på jobb
flytte innen Norge
flytte til et annet land
40

I løpet av de siste 12 månedene, har du gjort noe av følgende for å finne en jobb?
Nei

Merk: Sett ett kryss på hver linje.

Ja, en eller to
ganger

Ja, mer enn to
ganger

Registrert deg som arbeidssøker hos NAV
Registret deg ved et privat bemanningsbyrå
Svart på stillingsannonser
Annonsert at du søker jobb, for eksempel på internett eller i
aviser
Tatt direkte kontakt med arbeidsgivere
Bedt slektninger, venner eller kolleger om hjelp til å finne en jobb
41

I løpet av de siste 12 månedene, har du hatt noen opplæring for å forbedre jobbferdighetene
dine?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
Vet ikke
42

Er du for tiden arbeidssøkende?
Merk: Kun ett kryss mulig

Ja
Nei
43

Hva er din viktigste kilde til livsopphold?
Merk: Kun ett kryss mulig

Nåværende ektefelle/partner
Andre familiemedlemmer
Pensjon
Arbeidsledighetstrygd
Andre trygdeytelser, sosialhjelp
Tilfeldige arbeidsoppgaver
Studielån/stipend
Oppsparte midler
Investeringer og leieinntekter
Annet
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44

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over muligheten til å miste denne kilden til
livsopphold?
Merk: Kun ett kryss mulig

Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt

Bakgrunnsopplysninger. Til alle.
B1

Er du…

Merk: Sett ett kryss

Mann
Kvinne
B1

Når er du født?
Noter årstall (ett tall i hver rute)

B3

Hvor mange år med utdanning på fulltid har du alt i alt?
Regn med all utdanning, også grunnskole og lærlingeutdanning.

År (ett tall i hver rute)
B4

Hvilken allmennutdanning eller studiespesialisering har du fullført?
Sett flere kryss hvis nødvendig

Ingen utdanning eller ikke fullført grunnskole
Ungdomsskole, folkeskole, realskole, framhaldsskole
Folkehøgskole
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) ved allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende
utdanningsprogram
Avsluttet videregående skole, allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende utdanningsprogram, 1-årig påbygging
til studiekompetanse (VKII, VG3, gymnas)
B5

Hvilken yrkesfaglig utdanning har du fullført?
Hvis utdanning ved høyskole eller universitet: svar på spørsmål B6
Merk: Sett ett kryss

Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) eller yrkesskole.
Avsluttet videregående skole, yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VKII, VG3), fagbrev, svenneprøve
Teknisk fagskole, godkjent fagskole
B6

Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Merk: Sett ett kryss

Universitet/høgskole, mindre enn 3 års normert varighet (høgskolekandidat, 2- og 2½- årig)
Universitet/høgskole, 3-4 års normert varighet (bachelor, cand.mag, lærer, sykepleier, ingeniør, siviløkonom etc.)
Universitet/høgskole, 5 års normert varighet eller mer (mastergrad, hovedfag, sivilingeniør/master i tekonologi o.l, master
i økonomi og administrasjon/siviløkonom, jurist, lege, Dr. grad, Ph.D.)
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B7

B13

Har du, eller har du tidligere hatt,
inntektsgivende arbeid?

Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare
dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i
egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes
som inntektsgivende arbeid.

Merk: Sett ett kryss

Merk: Sett ett kryss

Virksomhet med fortjeneste for eierne som målsetning

Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå
Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a.
permisjon, sykdom e.l.
Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid
tidligere
Nei, jeg har aldri hatt inntektsgivende
arbeid
B8

Gå til

B8

Gå til

B9

Gå til

B17

Virksomhet uten en slik målsetning
B14

Privat firma
Organisasjon/stiftelse

Hvor mange timer arbeider du vanligvis
totalt pr. uke?

Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet, for
eksempel offentlig/halvoffentlig selskap

Hele timer pr. uke (ett tall i hver rute)

Annet

På spørsmål B9 – B16. Svar om din
hovedjobb dersom du har/hadde flere
jobber

B15

1-9

Merk: Sett ett kryss

Ansatt

Medregnet deg selv, omtrent hvor
mange er/var ansatt der du vanligvis
arbeider/arbeidet?
Merk: Sett ett kryss

Er/var du i din hovedjobb…
Selvstendig næringsdrivende med
ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten
ansatte

Og er/var virksomheten du arbeider/
arbeidet i…
Merk: Sett ett kryss

Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.

B9

Arbeider/arbeidet du i en virksomhet
som har/hadde fortjeneste for eierne som
målsetning, eller i en virksomhet uten
en slik målsetning (offentlig virksomhet,
ideelle organisasjoner o.l.)?

Gå til

10-24

B10

25-99
100-499

Gå til

500 eller flere

B11

Arbeider/arbeidet i egen families bedrift
B10

Hvis du er/var selvstendig
næringsdrivende med ansatte, hvor
mange ansatte har/hadde du?
Noter antall ansatte (ett tall i hver
rute)

B11

Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid
å lede andre ansatte, eller bestemme hva
slags arbeid de skal/skulle utføre?
Merk: Sett ett kryss

B12

Ja

Gå til

B12

Nei

Gå til

B13

Hvor mange ansatte er/var under din
ledelse?
Noter antall ansatte (ett tall i hver
rute)
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B16a

B16b

B18

Hvilken yrkestittel har/hadde du
(hovedjobb)?

Kan du kort beskrive dine
arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så
presist som mulig.

Merk: Sett ett kryss

Ja, jeg har ektefelle/stabil partner og
vi lever i samme husstand
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner,
men vi lever ikke i samme husstand
Nei, jeg har ingen ektefelle/stabil
partner....

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde
hovedsakelig virksomheten du jobber/
jobbet i?

Merk: Sett ett kryss

I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb

Gå til

B25

Har din ektefelle/partner nå, eller
tidligere, hatt inntektsgivende arbeid?

Merk: Sett ett kryss

Ja, hun/han har inntektsgivende
arbeid nå
Ja, men hun/han er midlertidig
borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Ja, hun/han har hatt
inntektsgivende arbeid tidligere
Nei, hun/han har aldri hatt
inntektsgivende arbeid
B20

Gå til

B20

Gå til

B21

Gå til

B24

Hvor mange timer arbeider din ektefelle/
partner vanligvis totalt pr. uke ?
Regn også med overtidstimer og arbeid
hjemme.

Hva betrakter du for tiden som din
hovedaktivitet?

Hvis du er midlertidig fraværende pga. sykdom,
permisjon eller lignende, svar ut fra din normale
situasjon.

B19

Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare
dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid i
egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes
som inntektsgivende arbeid.

Spørsmål B17 og B18 besvares av alle.
B17

Gå til

Spørsmål B19 - B24: Til dem som har
en stabil ektefelle/partner. Andre går til
spørsmål B25
B19

B16c

Har du ektefelle eller en stabil partner,
og lever dere i samme husstand?

Hele timer pr. uke (ett tall i hver rute)

På spørsmål B21 – B23. Svar om din
ektefelle/partners hovedjobb dersom hun/
han har/hadde flere jobber
B21

Under utdanning

Er/var din ektefelle/partner…

Merk: Sett ett kryss

Lærling

Selvstendig næringsdrivende med ansatte

Trygdet, arbeidsufør

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

Alders- eller førtidspensjonist

Ansatt

Hjemmeværende med husarbeid/omsorg

Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

Verneplikt
B22

Annet

Innebærer/innebar din ektefelle/partners
ordinære arbeid å lede andre ansatte,
eller bestemme hva slags arbeid de skal/
skulle utføre?

Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei
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B23a

Hvilken yrkestittel har/hadde din
ektefelle/partner (hovedjobb)?

Spørsmål B25 – B39 besvares av alle.
B25

Er du eller har du vært medlem av en
fag- eller yrkesorganisasjon?
Merk: Sett ett kryss

B23b

Ja, er medlem nå

Kan du kort beskrive hennes/hans
arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så
presist som mulig.

Ja, har vært medlem tidligere
Nei, har aldri vært medlem
B26

Tilhører du en bestemt religion eller
trosretning, og i tilfelle hvilken?
Merk: Sett ett kryss

Den norske kirke (statskirken)
Pinsebevegelsen
Annen protestantisk trosretning
B23c

Den romersk-katolske kirke

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde
hovedsakelig virksomheten hun/han
jobber/jobbet i?.

Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Annen kristen trosretning
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam
Buddhismen
Hinduismen
Annen østlig religion

B24

Annen religion
Annet livssynssamfunn, for eksempel Human-etisk
forbund

Hva er for tiden din ektefelles/partners
hovedaktivitet?

Nei, ikke noe tros- eller livssynssamfunn

Hvis hun/han er midlertidig fraværende pga.
sykdom, permisjon eller lignende, svar ut fra
hennes/hans normale situasjon.

B27

Merk: Sett ett kryss

Hvor ofte er du til stede ved
gudstjenester eller andre religiøse
møter?

Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller
lignende.

I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb

Merk: Sett ett kryss

Under utdanning

Flere ganger i uken

Lærling

En gang i uken

Trygdet, arbeidsufør

To-tre ganger i måneden

Alders- eller førtidspensjonist

En gang i måneden

Hjemmeværende med husarbeid/omsorg

Flere ganger i året

Verneplikt

En gang i året

Annet

Sjeldnere enn en gang i året
Aldri
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B28

B31

I vårt samfunn finnes det grupper som
befinner seg mer eller mindre nær
toppen av samfunnsstigen og grupper
som befinner seg mer eller mindre nær
bunnen. Nedenfor ser du en skala som
går fra topp til bunn. Hvor vil du plassere
deg selv på denne skalaen?

Antall voksne 18 år og eldre, medregnet deg
selv (ett tall i hver rute)

Merk: Sett ett kryss

10 Topp

Antall barn i alderen 6-17 år (ett tall i hver rute)

9
8

Antall barn under 6 år (ett tall i hver rute)

7
6

Til sammen, medregnet deg selv (ett tall i hver
rute)

5
4
3

B32

2
1 Bunn
B29

Medregnet deg selv, hvor mange
personer lever til vanlig i din husstand,
og i hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg?

Vennligst noter alder på det yngste
barnet i husstanden
År (ett tall i hver rute)

Stemte du ved siste stortingsvalg i
2013?

Er ikke barn i husstanden

Merk: Sett ett kryss

Ja
Nei
Hadde ikke stemmerett
B30

Gå til

B30

Gå til

B31

B33

Hvilket parti stemte du på ved siste
stortingsvalg i 2013?

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor
stor er din egen brutto årsinntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter,
renteinntekter, o.l., men ikke lån.

Merk: Sett ett kryss

Merk: Sett ett kryss

Kroner 115 000 eller mindre

Arbeiderpartiet (DNA)

Kroner 116 000 til 215 000

Fremskrittspartiet (FrP)

Kroner 216 000 til 285 000

Høyre (H)

Kroner 286 000 til 345 000

Kristelig Folkeparti (KrF)

Kroner 346 000 til 405 000

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Kroner 406 000 til 460 000

Rødt

Kroner 461 000 til 520 000

Senterpartiet (SP)

Kroner 521 000 til 615 000

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kroner 616 000 til 799 000

Venstre (V)

Kroner 800 000 eller mer

Andre

Vet ikke

Husker ikke
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B34

B37

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor
stor er husstandens brutto årsinntekt,
inkludert din egen?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter,
renteinntekter, o.l., men ikke lån.

Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe
vil du si at du tilhører?
Merk: Sett ett kryss

Norsk
Ingen bestemt etnisk gruppe

Merk: Sett ett kryss

En annen gruppe, vennligst skriv inn:

Kroner 270 000 eller mindre
Kroner 271 000 til 420 000
Kroner 421 000 til 540 000
Kroner 541 000 til 660 000

B38

Kroner 661 000 til 790 000
Kroner 791 000 til 920 000

Vil du si at du også tilhører en annen
folkegruppe eller etnisk gruppe?
Merk: Sett ett kryss

Kroner 921 000 til 1 050 000

Ja, norsk

Kroner 1 051 000 til 1 225 000

Nei

Kroner 1 226 000 til 1 500 000

Ja, en annen gruppe, vennligst skriv inn:

Kroner 1 501 000 eller mer
Vet ikke
B35

Hva er din nåværende sivile status?

B39

Merk: Sett ett kryss

I hvilket land er din far født?

Merk: Sett ett kryss

Gift

Norge

Registrert partner (homofilt partnerskap)
Separert (men fortsatt gift/i partnerskap)

Et annet land, vennligst skriv inn:

Skilt
Enke, enkemann
Ugift (aldri vært gift/vært i registrert partnerskap)
B40
B36

Bor du i…

I hvilket land er din mor født?

Merk: Sett ett kryss

Merk: Sett ett kryss

Norge

En stor by
En forstad til, eller i utkanten av, en stor by

Et annet land, vennligst skriv inn:

En mindre by
Et tettsted
Et spredtbygd strøk

Takk for hjelpen!
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Sett kryss i én rute for hvert av utsagnene nedenfor for å vise
hvor enig eller uenig du er i utsagnet, med tanke på arbeid i sin
alminnelighet.
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

En jobb er bare en måte å tjene penger
på, ikke noe mer
Jeg ville likt å ha en jobb, selv om jeg
ikke trengte pengene

Sett kryss i én rute for hver av tingene på listen nedenfor for å
vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en jobb.
Kun ett kryss mulig pr. linje
Svært
viktig

Viktig

Verken Ikke
viktig
viktig
eller ikke
viktig

Ikke
Vet ikke
viktig i
det hele
tatt

En sikker jobb
Høy inntekt
Gode muligheter for å avansere
En interessant jobb
En jobb der man kan arbeide
selvstendig
En jobb der man kan hjelpe andre
En jobb som er samfunnsnyttig
En jobb med fleksibel arbeidstid
En jobb som innebærer personlig
kontakt med andre mennesker

Har du noen gang takket nei, eller kunne du takket nei til en god
jobbmulighet av hensyn til ditt familieliv?
Kun ett kryss mulig
Ja, det har jeg, og jeg ville sannsynligvis gjort det igjen
Ja, det har jeg, men jeg ville sannsynligvis ikke gjort det igjen
Nei, det har jeg ikke, men ville sannsynligvis ha gjort det
Nei, det har jeg ikke, og jeg ville sannsynligvis heller ikke ha gjort det
Vet ikke

Har du noen gang blitt værende, eller kunne du blitt værende i en
jobb du ikke fant tilfredsstillende av hensyn til ditt familieliv?
Ja, det har jeg, og jeg ville sannsynligvis gjort det igjen
Ja, det har jeg, men jeg ville sannsynligvis ikke gjort det igjen
Nei, det har jeg ikke, men ville sannsynligvis ha gjort det
Nei, det har jeg ikke, og jeg ville sannsynligvis heller ikke ha gjort det
Vet ikke

Har du i løpet av de siste fem årene blitt diskriminert i
jobbsammenheng f. eks når du har søkt jobb, i forbindelse med
lønnsforhøyelse eller forfremmelse?
Ja
Nei
Har ikke arbeidet eller søkt jobb

Etter din menig, hva var hovedårsaken til diskrimineringen?
Kun ett kryss mulig
Min alder
Min etniske bakgrunn
Min nasjonalitet
Mitt kjønn
Min religion
Min funksjonshemming/mental eller fysisk lidelse
Mine familieforpliktelser
Mine politiske synspunkter
Andre grunner
Vet ikke

Har du i løpet av de siste fem årene blitt trakassert, mobbet,
fysisk eller psykisk plaget av dine overordnede eller kollegaer?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei
Ikke relevant (har ikke hatt arbeid/overordnede/kollegaer)

Hvor enig eller uenig er du i disse to utsagnene?
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Arbeidere trenger sterke fagforeninger
for å beskytte sine interesser
Sterke fagforeninger er ikke bra for
Norges økonomi

Hvis du kunne bestemme over din nåværende arbeidssituasjon,
hva ville du foretrekke?
Kun ett kryss mulig
En heltidsjobb (30 timer i uken eller mer)
En deltidsjobb (10-29 timer i uken)
En jobb med mindre enn 10 timer i uken
Ingen betalt jobb i det hele tatt
Vet ikke

Har du for tiden inntektsgivende arbeid?
<p>
</p>
Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen
få timer pr. uke. Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn
regnes som inntektsgivende arbeid.
Kun ett kryss mulig
Ja, jeg har inntektsgivende arbeid
Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Nei, jeg har ikke inntektsgivende arbeid

Tenk på arbeidstiden din (inkludert normal overtid) og hva du
tjener i din hovedjobb.
Hvis du måtte velge mellom de tre alternativene nedenfor, hvilket
ville du foretrekke?
Kun ett kryss mulig
Ha lengre arbeidstid og tjene mer
Ha samme arbeidstid og tjene like mye
Ha kortere arbeidstid og tjene mindre
Vet ikke

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din.
Sett kryss i én rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb.
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Min jobb er trygg
Min inntekt er høy
Mine muligheter til forfremmelse er
store
Min jobb er interessant
Jeg kan arbeide selvstendig
I min jobb kan jeg hjelpe andre
Min jobb er samfunnsnyttig
I min jobb har jeg personlig kontakt
med andre mennesker

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold.
Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det forekommer i din jobb.
<p>
</p>
Hvor ofte…
Kun ett kryss mulig pr. linje
Alltid
må du utføre hardt fysisk arbeid
kjennes arbeidet stressende

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

Og hvor ofte…
Kun ett kryss mulig pr. linje
Alltid

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

…jobber du hjemmefra i din vanlige
arbeidstid?
…innebærer din jobb at du arbeider i
helgene?

Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan arbeidstiden
din er bestemt?
Med arbeidstid mener vi her når du begynner og slutter på jobb,
ikke antall timer du jobber pr. uke eller pr. måned.
Kun ett kryss mulig
Tidspunktene jeg begynner og slutter på jobb bestemmes av min arbeidsgiver, og jeg kan ikke
forandre dem på egen hånd
Innen visse grenser kan jeg selv bestemme når jeg begynner og slutter på jobb
Jeg står helt fritt til å bestemme når jeg vil begynne og slutte på jobb

Hvilket av følgende utsagn beskriver best din vanlige arbeidstid i
hovedjobben din?
Kun ett kryss mulig
Jeg har en fast arbeidstid
Jeg roterer regelmessig mellom fastsatte skift eller arbeidstider, f.eks fra dag til kveld til natt
Jeg har uregelmessig arbeidstid, bestemt på kort varsel av min arbeidsgiver
Vet ikke/ikke relevant

Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan ditt daglige
arbeid organiseres?
Kun ett kryss mulig
Jeg står fritt til å bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Innen visse grenser kan jeg selv bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Jeg står ikke fritt til å bestemme hvordan mitt daglige arbeid organiseres
Vet ikke

Hvor vanskelig ville det være for deg å ta fri en time eller to i
arbeidstiden, for å ta deg av gjøremål for deg selv eller familien?
Kun ett kryss mulig
Ikke vanskelig i det hele tatt
Ikke særlig vanskelig
Nokså vanskelig
Svært vanskelig
Vet ikke

Hvor ofte føler du at …
Kun ett kryss mulig pr. linje
Alltid
kravene på jobben går utover
familielivet
familielivets krav går utover jobben

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Vet ikke

Hvor mye av tidligere arbeidserfaringer og jobbferdigheter kan du
bruke i din nåværende jobb?
Kun ett kryss mulig
Nesten ingenting
Litt
Mye
Nesten alt
Vet ikke

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt noen opplæring for å
forbedre jobbferdighetene dine, enten på arbeidsplassen eller
andre steder?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei
Vet ikke

Hvordan vil du generelt beskrive forholdene på arbeidsplassen
din ….
Kun ett kryss mulig pr. linje
Svært
gode

Ganske
gode

Verken
gode
eller
dårlige

Ganske
dårlige

Svært
dårlige

Vet
ikke/ikke
aktuelt

Mellom bedriftsledelsen og de ansatte
Mellom arbeidskamerater/kolleger

Hvor fornøyd er du i jobben din?
Kun ett kryss mulig
Absolutt fornøyd
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd
Absolutt misfornøyd
Vet ikke

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig
Jeg er villig til å jobbe mer enn jeg må,
for å medvirke til at virksomheten jeg
jobber i, når sine mål
Jeg er stolt over å arbeide der jeg er
Jeg ville ha avslått et tilbud om en
annen, bedre betalt jobb, for å kunne bli
i min nåværende virksomhet

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Med tanke på den type arbeid du gjør, uavhengig av firmaet eller
organisasjonen du jobber for, hvor enig eller uenig er du i
følgende påstander?
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

Dersom jeg fikk muligheten, ville jeg
byttet til annet type arbeid
Jeg er stolt av den type arbeid jeg gjør

Hvor vanskelig eller lett mener du det ville være for deg å finne
en jobb som er minst like god som den du har nå?
Kun ett kryss mulig
Svært lett
Nokså lett
Verken lett eller vanskelig
Nokså vanskelig
Svært vanskelig
Vet ikke

Alt tatt i betraktning, hvor sannsynlig er det at du vil prøve å finne
en jobb i en annen virksomhet i løpet av de neste tolv månedene?
Kun ett kryss mulig
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Usannsynlig
Svært usannsynlig
Vet ikke

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over muligheten for å
miste jobben din?
Kun ett kryss mulig
Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn?
<p>
</p>
For å unngå arbeidsledighet ville jeg være villig til å...
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig
godta en jobb som krever nye
ferdigheter
godta en stilling med lavere lønn
godta midlertidig arbeid
reise lenger for å komme på jobb
flytte innen Norge
flytte til et annet land

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

I løpet av de siste 12 måneder, har du i tillegg til din hovedjobb
utført annet inntektsgivende arbeid?
Kun ett kryss mulig
Ja, i hele perioden
Ja, i mesteparten av perioden
Ja, i deler av perioden
Nei

I løpet av denne 12 måneders perioden, hvor mye tjente du på
annet inntektsgivende arbeid i forhold til hovedjobben din?
<p>
</p>
Jeg tjente….
Kun ett kryss mulig
mye mindre enn i min hovedjobb
mindre enn i min hovedjobb
omtrent det samme som i min hovedjobb
mer enn i min hovedjobb
mye mer enn i min hovedjobb
Vet ikke

Har du tidligere hatt inntektsgivende arbeid av minst ett års
varighet?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei

Hvilket år sluttet du i din siste jobb?
Noter årstall

Hvilken måned sluttet du i din siste jobb?
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Hvor fornøyd var du i ditt siste arbeidsforhold?
Kun ett kryss mulig
Absolutt fornøyd
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd
Absolutt misfornøyd
Vet ikke

Hva var hovedgrunnen til at arbeidsforholdet opphørte?
Kun ett kryss mulig
Jeg nådde pensjonsalder
Jeg valgte å førtidspensjonere meg
Jeg ble førtidspensjonert mot min vilje
Jeg ble arbeidsufør
Arbeidsplassen ble nedlagt
Jeg ble oppsagt
Arbeidsavtalen utløp
Familieforpliktelser
Jeg giftet meg

Ønsker du deg inntektsgivende arbeid, enten nå eller senere?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei

Hvor sannsynlig tror du det er at du kan finne deg en jobb?
Kun ett kryss mulig
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Usannsynlig
Svært usannsynlig
Vet ikke

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over å ikke finne en
jobb?
Kun ett kryss mulig
Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn?
<p>
</p>
For å få en jobb ville jeg være villig til å:
Kun ett kryss mulig pr. linje
Sterkt
enig

Enig

Verken Uenig
enig eller
uenig

Sterkt
uenig

Vet ikke

godta en jobb som krever nye
ferdigheter
godta en stilling med lav lønn
godta midlertidig arbeid
reise lenge for å komme på jobb
flytte innen Norge
flytte til et annet land

I løpet av de siste 12 månedene, har du gjort noe av følgende for
å finne en jobb?
Kun ett kryss mulig pr. linje
Nei

Ja, en eller to Ja, mer enn
ganger
to ganger

Registrert deg som arbeidssøker hos NAV
Registret deg ved et privat bemanningsbyrå
Svart på stillingsannonser
Annonsert at du søker jobb, for eksempel på internett
eller i aviser
Tatt direkte kontakt med arbeidsgivere
Bedt slektninger, venner eller kolleger om hjelp til å finne
en jobb

I løpet av de siste 12 månedene, har du hatt noen opplæring for å
forbedre jobbferdighetene dine?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei
Vet ikke

Er du for tiden arbeidssøkende?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei

Hva er din viktigste kilde til livsopphold?
Kun ett kryss mulig
Nåværende ektefelle/partner
Andre familiemedlemmer
Pensjon
Arbeidsledighetstrygd
Andre trygdeytelser, sosialhjelp
Tilfeldige arbeidsoppgaver
Studielån/stipend
Oppsparte midler
Investeringer og leieinntekter
Annet

Hvor bekymret, hvis i det hele tatt, er du over muligheten til å
miste denne kilden til livsopphold?
Kun ett kryss mulig
Jeg er meget bekymret
Jeg er noe bekymret
Jeg er litt bekymret
Jeg er ikke bekymret i det hele tatt

Er du...
Kun ett kryss mulig
Mann
Kvinne

Når er du født?
Noter årstall

Hvor mange år med utdanning på fulltid har du alt i alt?
Regn med all utdanning, også grunnskole og lærlingeutdanning.
Noter antall år

Hvilken allmennutdanning eller studiespesialisering har du
fullført?
Flere svar er mulig
Ingen utdanning eller ikke fullført grunnskole
Ungdomsskole, folkeskole, realskole, framhaldsskole
Folkehøgskole
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) ved allmennfaglige
studieretninger/studiespesialiserende utdanningsprogram
Avsluttet videregående skole, allmennfaglige studieretninger/studiespesialiserende
utdanningsprogram, 1-årig påbygging til studiekompetanse (VKII, VG3, gymnas)

Hvilken yrkesfaglig utdanning har du fullført?
<strong>Hvis utdanning ved høyskole eller universitet: svar på neste spørsmål</strong>
<br>
Kun ett kryss mulig
Grunnutdanning ved videregående skole (GK, VKI, VG1, VG2) eller yrkesskole
Avsluttet videregående skole, yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram (VKII, VG3),
fagbrev, svenneprøve
Teknisk fagskole, godkjent fagskole

Hvilken høyere utdanning har du fullført?
Kun ett kryss mulig
Universitet/høgskole, mindre enn 3 års normert varighet (høgskolekandidat, 2- og 2½- årig)
Universitet/høgskole, 3-4 års normert varighet (bachelor, cand. mag, lærer, sykepleier,
ingeniør, siviløkonom etc.)
Universitet/høgskole, 5 års normert varighet eller mer (mastergrad, hovedfag,
sivilingeniør/master i tekonologi o.l, master i økonomi og administrasjon/siviløkonom, jurist,
lege, Dr. grad, Ph.D.)

Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid?
<strong>Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke.
Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende
arbeid.</strong>
<br>
Kun ett kryss mulig
Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå
Ja, men jeg er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l.
Ja, jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere
Nei, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid

Hvor mange timer arbeider du vanligvis totalt pr. uke?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.
<br>
Kun ett kryss mulig
Noter hele timer pr. uke

På de neste spørsmålene om ditt arbeidsforhold, svar om din
hovedjobb dersom du har/hadde flere jobber
Er/var du i din hovedjobb..
Kun ett kryss mulig
Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

Som selvstendig næringsdrivende, hvor mange ansatte
har/hadde du?
Noter antall ansatte

Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte,
eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei

Hvor mange ansatte er/var under din ledelse?
Skriv antall ansatte

Arbeider/arbeidet du i en virksomhet som har/hadde fortjeneste
for eierne som målsetning, eller i en virksomhet uten en slik
målsetning (offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner o. l.)?
Kun ett kryss mulig
Virksomhet med fortjeneste for eierne som målsetning
Virksomhet uten en slik målsetning

Og er/var virksomheten du arbeider/arbeidet i…
Kun ett kryss mulig
Privat firma
Organisasjon/stiftelse
Kommunal/fylkeskommunal virksomhet
Statlig virksomhet
Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet, for eksempel offentlig/halvoffentlig selskap
Annet

Medregnet deg selv, omtrent hvor mange er/var ansatt der du
vanligvis
arbeider/arbeidet?
Kun ett kryss mulig
1-9
10-24
25-99
100-499
500 eller flere

Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedjobb)?
Skriv inn:

Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så
presist som mulig.
Skriv inn:

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten du
jobber/jobbet i?
Skriv inn:

Hva betrakter du for tiden som din hovedaktivitet?
<strong>Hvis du er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende, svar ut
fra din normale situasjon.</strong>
<br>
Kun ett kryss mulig
I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt
Annet

Har du ektefelle eller en stabil partner, og lever dere i samme
husstand?
Kun ett kryss mulig
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner og vi lever i samme husstand
Ja, jeg har ektefelle/stabil partner, men vi lever ikke i samme husstand
Nei, jeg har ingen ektefelle/stabil partner

Har din ektefelle/partner nå, eller tidligere, hatt inntektsgivende
arbeid?
<strong>Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke.
Arbeid i egen families bedrift uten fast avtalt lønn regnes som inntektsgivende
arbeid.</strong>
<br>
Kun ett kryss mulig
Ja, hun/han har inntektsgivende arbeid nå
Ja, men hun/han er midlertidig borte p.g.a. permisjon, sykdom e.l
Ja, hun/han har hatt inntektsgivende arbeid tidligere
Nei, hun/han har aldri hatt inntektsgivende arbeid

Hvor mange timer arbeider din ektefelle/partner vanligvis totalt
pr. uke ?
Regn også med overtidstimer og arbeid hjemme.
Velg timer pr. uke

På de neste spørsmålene om din ektefelle/partners
arbeidsforhold, svar om hovedjobben hvis hun/han har/hadde
flere jobber
Er/var din ektefelle/partner…
Kun ett kryss mulig
Selvstendig næringsdrivende med ansatte
Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Ansatt
Arbeider/arbeidet i egen families bedrift

Innebærer/innebar din ektefelle/partners ordinære arbeid å lede
andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle
utføre?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei

Hvilken yrkestittel har/hadde din ektefelle/partner (hovedjobb)?
Skriv inn:

Kan du kort beskrive hennes/hans arbeidsoppgaver? Vennligst
beskriv så presist som mulig.
Skriv inn:

Hva lager/lagde eller gjør/gjorde hovedsakelig virksomheten
hun/han jobber/jobbet i?
Skriv inn:

Hva er for tiden din ektefelles/partners hovedaktivitet?
<strong>Hvis hun/han er midlertidig fraværende pga. sykdom, permisjon eller lignende,
svar ut fra hennes/hans normale situasjon.</strong>
<br>
Kun ett kryss mulig
I inntektsgivende arbeid
Arbeidsledig, men ser etter jobb
Under utdanning
Lærling
Trygdet, arbeidsufør
Alders- eller førtidspensjonist
Hjemmeværende med husarbeid/omsorg
Verneplikt
Annet

Er du eller har du vært medlem av en fag- eller
yrkesorganisasjon?
Kun ett kryss mulig
Ja, er medlem nå
Ja, har vært medlem tidligere
Nei, har aldri vært medlem

Tilhører du en bestemt religion eller trosretning, og i tilfelle
hvilken?
Kun ett kryss mulig
Den norske kirke (tidligere statskirken)
Pinsebevegelsen
Annen protestantisk trosretning
Den romersk-katolske kirke
Ortodoks kirke (gresk, russisk, andre)
Annen kristen trosretning
Det mosaiske trossamfunn (jødisk)
Islam
Buddhismen
Hinduismen
Annen østlig religion
Annen religion
Annet livssynssamfunn, f.eks. Human-etisk forbund
Nei, ikke noe tros- eller livssynssamfunn

Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse
møter?
Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende.
<br>
Kun ett kryss mulig
Flere ganger i uken
En gang i uken
To-tre ganger i måneden
En gang i måneden
Flere ganger i året
En gang i året
Sjeldnere enn en gang i året
Aldri

I vårt samfunn finnes det grupper som befinner seg mer eller
mindre nær toppen av samfunnsstigen og grupper som befinner
seg mer eller mindre nær bunnen. Nedenfor ser du en skala som
går fra topp til bunn. Hvor vil du plassere deg selv på denne
skalaen?
Kun ett kryss mulig
10 Topp
9
8
7
6
5
4
3
2
1 Bunn

Stemte du ved siste stortingsvalg i 2013?
Kun ett kryss mulig
Ja
Nei
Hadde ikke stemmerett

Hvilket parti stemte du på ved siste stortingsvalg i 2013?
Kun ett kryss mulig
Arbeiderpartiet (DNA)
Fremskrittspartiet (FrP)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt
Senterpartiet (SP)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Venstre (V)
Andre
Husker ikke

Medregnet deg selv, hvor mange personer lever til vanlig i din
husstand, og i hvilke aldersgrupper fordeler
husstandsmedlemmene seg?
Antall voksne 18 år og eldre,
medregnet deg selv
Antall barn i alderen 6-17 år
Antall barn under 6 år
Til sammen, medregnet deg selv

Vennligst noter alder på det yngste barnet i husstanden
Vennligst noter
Er ikke barn i husstanden

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er din egen brutto
årsinntekt?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men
ikke lån.
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån.
Kroner 115 000 eller mindre
Kroner 116 000 til 215 000
Kroner 216 000 til 285 000
Kroner 286 000 til 345 000
Kroner 346 000 til 405 000
Kroner 406 000 til 460 000
Kroner 461 000 til 520 000
Kroner 521 000 til 615 000
Kroner 616 000 til 799 000
Kroner 800 000 eller mer
Vet ikke

Før skatt og andre fradrag, omtrent hvor stor er husstandens
brutto årsinntekt, inkludert din egen?
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men
ikke lån.
Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter, o.l., men ikke lån.
Kroner 270 000 eller mindre
Kroner 271 000 til 420 000
Kroner 421 000 til 540 000
Kroner 541 000 til 660 000
Kroner 661 000 til 790 000
Kroner 791 000 til 920 000
Kroner 921 000 til 1 050 000
Kroner 1 050 000 til 1 225 000
Kroner 1 225 000 til 1 500 000
Kroner 1 501 000 eller mer
Vet ikke

Hva er din nåværende sivile status?
Kun ett kryss mulig
Gift
Registrert partner (homofilt partnerskap)
Separert (men fortsatt gift/i partnerskap)
Skilt
Enke, enkemann
Ugift (aldri vært gift/vært i registrert partnerskap)

Bor du i...
Kun ett kryss mulig
En stor by
En forstad til, eller i utkanten av, en stor by
En mindre by
Et tettsted
Et spredtbygd strøk

Hvilken folkegruppe eller etnisk gruppe vil du si at du tilhører?
Kun ett kryss mulig
Norsk
En annen gruppe
Vennligst noter hvilke gruppe
Ingen bestemt etnisk gruppe

Vil du si at du også tilhører en annen folkegruppe eller etnisk
gruppe?
Kun ett kryss mulig
Ja, norsk
Ja, en annen gruppe
Vennligst noter hvilke gruppe
Nei

I hvilket land er din far født?
Kun ett kryss mulig
Norge
Et annet land
Vennligst noter hvilket land:

I hvilket land er din mor født?
Kun ett kryss mulig
Norge
Et annet land
Vennligst noter hvilket land:

Takk for hjelpen!

