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Overview
Type

International Social Survey Program (ISSP), Norwegian part

Identification

NSD0084

Version

Production Date: 2017-02-04
Notes
Data from Statistics Norway are documented and prepared, third NSD edition.

Series

ISSP prepares and coordinates annual surveys in the member countries. The topics for research are
repeated at intervals of a few years. The "Work Orientations" survey was conducted for the first
time in 1989, and partially replicated in 1997 and 2005. NSD conducted the survey in Norway for
the first time in 1989. The objective of the surveys is to create an empirical foundation for studying
attitudes, judgements and behaviour linked to work-related questions.

Abstract
This survey is carried out on the basis of the research collaboration in "The International Social Survey Programme" (ISSP).
ISSP is an international organisation that prepares and coordinates annual surveys in its member countries, mainly within the
fields of political science and sociology. The topics of the surveys vary, but are repeated at intervals of a few years. In this
way, changes in behavioral patterns and attitudes over time as well as differences between countries and cultures, are possible
to be detected and measured
The Norwegian Social Science Data Services (NSD) became a member of ISSP in 1989 and have since been responsible for
carrying out the surveys in Norway. In connection to the survey, Norwegian researchers are invited to add supplementary
questions to the Norwegian respondents.
In the 1989 the objective of the survey was to collect data concerning working conditions and work experiences, use of time,
attitudes towards work, employment and job security. NSD and ISSP conducted similar surveys in 1989 and 2005.
Questions in the Norwegian part concerns among other things, types of housing and place of residence, change of jobs, job
search and absence from work.
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Individual

Scope & Coverage
Keywords

Labour and employment, Working conditions, Unemployment, Occupations, Conditions of
employment, Labour market

Topics

Employment, Labour relations/conflict

Time Period(s)

1989

Countries

Norge

Geographic Coverage
Country
Universe
Persons aged 16-74 years old.
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Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Statistics Norway

Other Producer(s)

Statistics Norway (SSB) , Data Collector

Funding Agency/ies

Nasjonal komité for intervjuundersøkelser
Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF)
Norwegian Council for Applied Social Research (NORAS) (NORAS)

Sampling
Sampling Procedure
The sample consists of persons who participated in the AKU surveys for the second and fourth time, in the second quarter
of 1989, and includes Norwegian citizens in the age of 16-74 years old. The AKU sample was drawn in two steps, one with
municipalities as sampling area and families/households as sampling units. The planning, purpose and methods used in
the Labour Force Surveys of Statistics Norway are thoroughly documented in NSD report nr. 79 (Halvorsen and Kiberg:
Arbeidskraftundersøkelsene 1972-1987, NSD 1988).
Gross sample: 2.500
Net sample: 2.488
Response rate: 99.52%
The high response rate reflects the fact that the basis for the survey is a labour force survey.

Data Collection
Data Collection Dates start 1989-04-14
end 1989-12-31
Time Period(s)

start 1989
end 1989

Data Collection Mode Paper/pencil questionnaire
Data Collector(s)

Statistics Norway (SSB)

Accessibility
Distributor(s)

NSD – Norwegian Centre for Research Data

Access Conditions
The order form has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing and postal
address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
Citation Requirements
Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in
eventual publications: “(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on “Work Orientations, 1989,
Norwegian Part of ISSP”. The survey was financed by NAVF, NORAS og Nasjonal komité for intervjuundersøkelser. The
data are provided by SSB, and prepared and made available by NSD - Norwegian Centre for Research Data. Neither SSB,
NAVF, NORAS, Nasjonal komité for intervjuundersøkelser nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the
data presented here.”
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Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither SSB, NAVF, NORAS, Nasjonal komité for intervjuundersøkelser nor NSD are responsible for the analysis/
interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 1989 SSB
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0084
# Cases

2488

# Variable(s)

204
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Variables Group(s)
Dataset contains 13 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v001

i001 Referansenummer

continuous

numeric-6.0

2488

0

2

v002

i002 Deltakerkode

continuous

numeric-1.0

1848

640

3

v003

i003 År

continuous

numeric-2.0

2488

0

År

4

v004

i004 Gang med i AKU

continuous

numeric-1.0

2488

0

Ganger med i
Arbeidskraftundersøkelsen

5

v005

i005 Kvartal

continuous

numeric-1.0

2488

0

Kvartal

6

v006

i006 AKU-opplysninger gitt
av

continuous

numeric-1.0

2275

213

Arbeidskraftundersøkelseopplysninger
gitt av:

7

v007

Spm1a Flyttet til kommunen

continuous

numeric-1.0

1840

648

Hvilket år flyttet du til den kommunen
du nå bor i?

8

v008

Spm1b Når flyttet til
kommunen

continuous

numeric-2.0

1045

1443

Hvilket år flyttet hit (siste gang)
spesifisert:

9

v009

Spm2b Flyttet fra, fylke

continuous

numeric-2.0

996

1492

Hvilken kommune var den siste du
bodde i før du flyttet til den kommunen
du nå bor i? ... B. Navn på fylke

10

v010

Spm2c Flyttet fra utlandet

continuous

numeric-1.0

55

2433

Hvilken kommune var den siste du
bodde i før du flyttet til den kommunen
du nå bor i? ... C. Flyttet fra utlandet

11

v011

Spm3a Betydning for
flytting: Egen jobb

continuous

numeric-1.0

1001

1487

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... A. Egen jobb

12

v012

Spm3b Betydning for
flytting: Ektefelles jobb

continuous

numeric-1.0

979

1509

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... B. Ektefelles
jobb

13

v013

Spm3c Betydning for
flytting: Boligforhold

continuous

numeric-1.0

1007

1481

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for
at du flyttet til kommunen? ... C.
Boligforhold, bomiljø

14

v014

Spm3d Betydning
for flytting:
Utdanningsmuligheter

continuous

numeric-1.0

979

1509

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at
du flyttet til kommunen? ... D.
Utdanningsmuligheter

15

v015

Spm3e Betydning for
flytting: Slekt og venner

continuous

numeric-1.0

997

1491

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... E. Nærhet til
slekt og venner

16

v016

Spm3f Betydning for
flytting: Andre forhold

continuous

numeric-1.0

833

1655

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... F. Andre
forhold som har hatt betydning

17

v017

Spm4 Eier boligen

continuous

numeric-1.0

1829

659

Eier du/dere boligen, enten selv eller
gjennom borettslag eller aksjeselskap?

18

v018

Spm5a Mer tid til: Lønnet
arbeid

continuous

numeric-1.0

1771

717

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
som nå? Hva med ... ... A. Tid til lønnet
arbeid?

19

v019

Spm5b Mer tid til:
Husarbeide

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
på som nå? Hva med ... ... B. Tid til
husarbeid?

20

v020

Spm5c Mer tid til: Familien

continuous

numeric-1.0

1799

689

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
som nå? Hva med ... ... C. Tid sammen
med familien?

21

v021

Spm5d Mer tid til: Venner

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
som nå? Hva med ... ... D. Tid sammen
med venner?

22

v022

Spm5e Mer tid til:
Fritidsaktiviteter

continuous

numeric-1.0

1795

693

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
på som nå? Hva med ... ... E. Tid til
fritidsaktiviteter?

23

v023

Spm5f Mer tid til: Å slappe
av

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
på som nå? Hva med ... ... F. Tid til å
slappe av?

24

v024

Spm6a Arbeid: Bare en måte
å tjene penger

continuous

numeric-1.0

1801

687

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... A. Et
arbeid er en måte å tjene penger på, ikke
noe mer

25

v025

Spm6b Arbeid: Likt å ha,
selv om ikke trenger pengene

continuous

numeric-1.0

1796

692

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... B. Jeg
ville likt å ha lønnet arbeid selv om jeg
ikke trengte pengene

26

v026

Spm6c Arbeid: Viktigste
aktivitet for et menneske

continuous

numeric-1.0

1820

668

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... C.
Arbeid er den viktigste aktiviteten for et
menneske

27

v027

Spm7 Hovedansvarlig for
husarbeid

continuous

numeric-1.0

1833

655

Er du den i din husholdning som
har ansvaret for å gjøre allminnelig
husarbeid - som rengjøring, matlaging,
klesvask osv.?

28

v028

Spm8a Lønn: Hvor lenge
ansatt

continuous

numeric-1.0

883

1605

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ...
A. Hvor lenge den ansatte har vært i
firmaet?

29

v029

Spm8b Lønn: Hvor god jobb

continuous

numeric-1.0

1161

1327

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... B.
Hvor godt den ansatte gjør jobben?

30

v030

Spm8c Lønn: Erfaring i
arbeidet

continuous

numeric-1.0

974

1514

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... C.
Hvilken erfaring den ansatte har i å gjøre
arbeidet?

31

v031

Spm8d Lønn: Standardlønn

continuous

numeric-1.0

486

2002

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... D.
Med en standardlønn som gir begge to
samme lønn?

32

v032

Spm8e Lønn: Alder

continuous

numeric-1.0

64

2424

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... E.
Hvilken alder den ansatte har?

33

v033

Spm8f Lønn: Kjønn

continuous

numeric-1.0

16

2472

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... F.
Hvilket kjønn den ansatte har?

34

v034

Spm8g Lønn:
Forsørgelsesbyrde

continuous

numeric-1.0

132

2356

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... G.
Hvilken forsørgelsesbyrde den ansatte
har?

35

v035

Spm8h Lønn: Formelle
kvalifikasjoner

continuous

numeric-1.0

1069

1419

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ...
H. Hvilken utdanning og formelle
kvalifikasjoner den ansatte har?

36

v036

Spm8i Lønn: Kan ikke velge

continuous

numeric-1.0

197

2291

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... I.
Kan ikke velge mellom alternativene
ovenfor [Spm8a-h]

37

v037

Spm9a Konflikt arbeiderebedriftsledere

continuous

numeric-1.0

1818

670

Hvor enig eller uenig er du i disse to
utsagnene? ... A. Det vil alltid være
konflikt mellom bedriftsledelse og
arbeidere, for de er i virkeligheten på
motsatte sider

38

v038

Spm9b Arbeidere trenger
fagforeninger

continuous

numeric-1.0

1822

666

Hvor enig eller uenig er du i disse to
utsagnene? ... B. Arbeidere trenger
sterke fagforeninger for å beskytte sine
interesser

39

v039

Spm10a Hvor viktig er en
sikker jobb

continuous

numeric-1.0

1827

661

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... A. En sikker
jobb?

40

v040

Spm10b Hvor viktig er høy
inntekt

continuous

numeric-1.0

1808

680

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... B. Høy
inntekt?

41

v041

Spm10c Hvor viktig er
avansementsmuligheter

continuous

numeric-1.0

1804

684

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... C. Gode
muligheter for å avansere?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

42

v042

Spm10d Hvor viktig er jobb
med mye fritid

continuous

numeric-1.0

1802

686

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... D. En jobb
som gir mye fritid?

43

v043

Spm10e Hvor viktig er en
interessant jobb

continuous

numeric-1.0

1818

670

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... E. En
interessant jobb?

44

v044

Spm10f Hvor viktig er
selvstendig jobb

continuous

numeric-1.0

1813

675

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... F. En jobb
der man kan arbeide selvstendig?

45

v045

Spm10g Hvor viktig er jobb
med hjelp til andre

continuous

numeric-1.0

1807

681

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... G. En jobb
der man kan hjelpe andre?

46

v046

Spm10h Hvor viktig er
samfunnsnyttig jobb

continuous

numeric-1.0

1818

670

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... H. En jobb
som er samfunnsnyttig?

47

v047

Spm10i Hvor viktig er
fleksibel arbeidstid

continuous

numeric-1.0

1811

677

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... I. En jobb
med fleksibel arbeidstid?

48

v048

Spm11a Arbeidsledig:
Mangle kontakt med folk på
jobben

continuous

numeric-1.0

689

1799

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... A.
Mangel på kontakt med folk på jobben

49

v049

Spm11b Arbeidsledig:
Pengemangel

continuous

numeric-1.0

1560

928

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... B.
Pengemangel

50

v050

Spm11c Arbeidsledig: Tap
av selvtillit

continuous

numeric-1.0

906

1582

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... C.
Tap av selvtillit

51

v051

Spm11d Arbeidsledig: Tap
av respekt fra venner og
kjente

continuous

numeric-1.0

218

2270

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... D.
Tap av respekt fra venner og bekjente

52

v052

Spm11e Arbeidsledig:
Spenninger i familien

continuous

numeric-1.0

586

1902

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... E.
Spenninger i familien

53

v053

Spm11f Arbeidsledig: Tap av
arbeidserfaring

continuous

numeric-1.0

471

2017

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... F.
Tap av arbeidserfaring
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

54

v054

Spm11g Arbeidsledig: Få
tiden til å gå

continuous

numeric-1.0

407

2081

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... G.
Ikke å vite hvordan jeg skulle få tiden til
å gå

55

v055

Spm11h Arbeidsledig: Vet
ikke

continuous

numeric-1.0

176

2312

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... H.
Vet ikke

56

v056

Spm12a Foretrekke: Ansatt
eller selvstendig

continuous

numeric-1.0

1834

654

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... A. Jeg ville foretrekke

57

v057

Spm12b Foretrekke: Stort
eller lite firma

continuous

numeric-1.0

1832

656

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... B. Jeg ville foretrekke...

58

v058

Spm12c Foretrekke:
Produksjon eller annet

continuous

numeric-1.0

1831

657

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... C. Jeg ville foretrekke...

59

v059

Spm12d Foretrekke: Privat
eller offentlig

continuous

numeric-1.0

1833

655

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... D. Jeg ville foretrekke...

60

v060

Spm13a Myndighetene sørge
for arbeid til alle

continuous

numeric-1.0

1833

655

Mener du at det i sin alminnelighet bør
være eller ikke bør være myndighetenes
oppgave å ... ... A. Sørge for arbeid for
alle som vil ha arbeid?

61

v061

Spm13b Myndighetene sørge
for arbeidsløse

continuous

numeric-1.0

1808

680

Mener du at det i sin alminnelighet bør
være eller ikke bør være myndighetenes
oppgave å ... ... B. Sørge for en
anstendig levestandard for arbeidsløse?

62

v062

Spm14 Betalt arbeid i
hovedjobb

continuous

numeric-1.0

1824

664

Har du vanligvis betalt arbeid i 10 timer
eller mer i uka i din hovedjobb?

63

v063

Spm15 Vil gjerne ha betalt
arbeid

continuous

numeric-1.0

585

1903

Ville du gjerne hatt betalt arbeid nå?

64

v064

Spm16 Lett eller vanskelig å
finne jobb

continuous

numeric-1.0

376

2112

Hvis du prøvde å finne deg et arbeid,
hvor lett eller vanskelig tror du det ville
være å finne en jobb som passet deg?

65

v065

Spm17 Arbeider hvor hardt

continuous

numeric-1.0

1231

1257

Hvilket av utsagnene nedenfor beskriver
best hvordan du opplever jobben din? I
min jobb...

66

v066

Spm18 Antall timer og lønn

continuous

numeric-1.0

1228

1260

v066 question details

67

v067

Spm19a Lønn 2: Hvor lenge
ansatt

continuous

numeric-1.0

771

1717

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... A. Hvor lenge den
ansatte har vært i bedriften

68

v068

Spm19b Lønn 2: Hvor god
jobb

continuous

numeric-1.0

588

1900

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
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slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... B. Hvor godt den ansatte
gjør jobben?

69

v069

Spm19c Lønn 2: Erfaring i
arbeidet

continuous

numeric-1.0

663

1825

v069 question details

70

v070

Spm19d Lønn 2:
Standardlønn

continuous

numeric-1.0

342

2146

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... D. Med en standardlønn
som gir begge samme lønn?

71

v071

Spm19e Lønn 2: Alder

continuous

numeric-1.0

97

2391

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... E. Med den ansattes
alder?

72

v072

Spm19f Lønn 2: Kjønn

continuous

numeric-1.0

34

2454

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... F. Med den ansattes
kjønn?

73

v073

Spm19g Lønn 2:
Forsørgelsesbyrde

continuous

numeric-1.0

27

2461

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... G. Med den ansattes
forsørgelsesbyrde?

74

v074

Spm19h Lønn 2: Formelle
kvalifikasjoner

continuous

numeric-1.0

723

1765

v074 question details

75

v075

Spm19i Lønn 2: Kan ikke
velge

continuous

numeric-1.0

116

2372

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst
på din arbeidsplass når det bestemmes
hva de skal få i lønn? Når det skal
fastsettes lønn for to personer som gjør
samme slags arbeid, hvor viktig er det
på din arbeidsplass ... I. Kan ikke velge/
Selvstendig som arbeider alene

76

v076

Spm20a Min jobb er trygg

continuous

numeric-1.0

1218

1270

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... A.
Min jobb er trygg

77

v077

Spm20b Min inntekt er høy

continuous

numeric-1.0

1213

1275

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... B.
Min inntekt er høy

78

v078

Spm20c Muligheter til
forfremmelse store

continuous

numeric-1.0

1204

1284

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute
på hver linje for å vise hvor enig eller
uenig du er i at det passer på din jobb. ...
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Question
C. Mine muligheter til forfremmelse er
store

79

v079

Spm20d Min jobb gir meg
mye fritid

continuous

numeric-1.0

1211

1277

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... D.
Min jobb gir meg mye fritid

80

v080

Spm20e Min jobb er
interessant

continuous

numeric-1.0

1216

1272

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... E.
Min jobb er interessant

81

v081

Spm20f Jeg kan arbeide
selvstendig

continuous

numeric-1.0

1216

1272

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... F. Jeg
kan arbeide selvstendig

82

v082

Spm20g I min jobb kan jeg
hjelpe andre

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... G. I
min jobb kan jeg hjelpe andre

83

v083

Spm20h Min jobb er
samfunnsnyttig

continuous

numeric-1.0

1215

1273

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... H.
Min jobb er samfunnsnyttig

84

v084

Spm20i Min jobb har
fleksitid

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... I.
Min jobb har fleksibel arbeidstid

85

v085

Spm21a Egen jobb: Utslitt
fra jobb

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... A. Hvor
ofte er du utslitt når du kommer hjem fra
jobben?

86

v086

Spm21b Egen jobb: Utføre
hardt fysisk arbeid

continuous

numeric-1.0

1221

1267

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... B. Hvor
ofte må du utføre hardt fysisk arbeid?

87

v087

Spm21c Egen jobb: Arbeidet
kjennes stressende

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... C. Hvor
ofte kjennes arbeidet stressende?

88

v088

Spm21d Egen jobb: Kjeder
seg på jobben

continuous

numeric-1.0

1219

1269

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... D. Hvor
ofte kjeder du deg på jobben?

89

v089

Spm21e Egen jobb: Har
risikofylte arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1221

1267

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ... E.
Hvor ofte arbeider du under risikofylte
arbeidsforhold?
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Question

90

v090

Spm21f Egen jobb: Har
helsefarlige arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ... F.
Hvor ofte arbeider du under helsefarlige
arbeidsforhold?

91

v091

Spm21g Egen jobb: Fysisk
ubehagelige arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1219

1269

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ...
G. Hvor ofte arbeider du under fysisk
ubehagelige arbeidsforhold?

92

v092

Spm22a Utformer og
planlegger arbeidet

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Hvilket av de følgende utsagnene om
ditt arbeid er riktigst?

93

v093

Spm23 Finne en jobb som
passer

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Hvis du av en eller annen grunn mistet
jobben og aktivt så deg om etter noe
annet, hvor lett eller vanskelig tror du
det ville være å finne en jobb som passet
deg?

94

v094

Spm24a Forholdet ansattebedriftsledelse

continuous

numeric-1.0

1209

1279

Hvordan vil du beskrive forholdene, i
alminnelighet, på din arbeidsplass... ...
A. Mellom bedriftsledelsen og de
ansatte?

95

v095

Spm24b Forholdet mellom
kollegaer

continuous

numeric-1.0

1209

1279

Hvordan vil du beskrive forholdene, i
alminnelighet, på din arbeidsplass ... B.
Mellom arbeidskamerater/kolleger?

96

v096

Spm25 Hvor fornøyd er du i
din jobb

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Hvor fornøyd er du i din jobb?

97

v097

Spm26 Antall timer pr. uke i
hovedjobb

continuous

numeric-2.0

1201

1287

Hvor mange timer i uka arbeider du
vanligvis i hovedjobben din?

98

v098

Spm27 Har du
biarbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1228

1260

Har du noe betalt arbeid i tillegg til
hovedjobben?

99

v099

Spm28 Antall time pr. uke i
bijobber

continuous

numeric-2.0

207

2281

Hvor mange timer i uka arbeider du
vanligvis i disse andre jobbene, ikke
medregnet reisetiden til og fra arbeidet?

100

v100

Spm29a Kontroll eller
oppsyn med andres arbeid

continuous

numeric-1.0

1215

1273

Har du i din hovedjobb kontroll eller
oppsyn med andres arbeid eller er du
direkte ansvarlig for det arbeid andre
gjør?

101

v101

Spm29b Antall underordnede

continuous

numeric-5.0

367

2121

I så fall, for hvor mange personer?

102

v102

Spm30 Antall ansatte på
arbeidsplass

continuous

numeric-5.0

1148

1340

Hvor mange ansatte er det i alt på din
arbeidsplass?

103

v103

Spm31a Begynte i
virksomhet, måned

continuous

numeric-2.0

1149

1339

Når begynte du i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå?

104

v104

Spm31b Begynte i
virksomhet, år

continuous

numeric-2.0

1200

1288

Når begynte du i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå?

105

v105

Spm32 Aktivitet før begynte
i virksomhet

continuous

numeric-1.0

1210

1278

Hva gjorde du den siste tiden før
du begynte i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå, kom du
direkte fra en annen jobb, eller var du
uten inntektsgivende arbeid?

106

v106

Spm33 Selvstendig
næringsdrivende

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Er du selvstendig næringsdrivende?

107

v107

Spm34 Forfremmet eller
høyere lønn siste 5 år

continuous

numeric-1.0

1060

1428

Har du i løpet av de siste 5 år i denne
bedriften blitt forfremmet eller fått
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opprykk til en jobb med høyere lønn eler
større ansvar?

108

v108

Spm35a Lønn i hovedyrke

continuous

numeric-5.0

1039

1449

Omtrent hvor mye har du vanligvis i
lønn for arbeidet i ditt hovedyrke, per
time, per uke eller per måned?

109

v109

Spm35b Lønnsperiode

continuous

numeric-1.0

1049

1439

Angi om beløepet gjelder per uke, per
14. dag, per måned eller per time:

110

v110

Spm36 Planer om å slutte i
arbeid

continuous

numeric-1.0

1062

1426

Har du planer om å slutte i denne
bedriften eller etaten i løpet av det
nærmeste året?

111

v111

Spm37 Med i
pensjonsordning i
virksomheten

continuous

numeric-1.0

1067

1421

Er du med i en egen pensjonsordning
som gir alderspensjon i tillegg til
Folketrygden ved den bedriften eller
etaten der du er ansatt nå?

112

v112

Spm38 Opplæring av person
til samme jobb

continuous

numeric-1.0

1056

1432

Tenk deg at du skal lære opp en
person til å utføre din nåværende jobb.
Vedkommende har om lag samme
utdanning som deg selv, men mangler
erfaring fra denne typen arbeid. Hvor
lang tid vil du anta at en slik opplæring
vil ta?

113

v113

Spm39a Slutte: Miste
muligheter til forfremmelse

continuous

numeric-1.0

991

1497

Tenk deg at du av en eller annen grunn
- for eksempel ved nedleggelse eller
innskrenking må slutte i den bedriften
eller etaten hvor du arbeider nå.
Hvor sannsynlig er det da at følgende
situasjoner vil inntreffe? ... A. Jeg vil
miste muligheter for forfremmelse som
jeg står for tur til

114

v114

Spm39b Slutte: Miste
opparbeidet lønnstillegg

continuous

numeric-1.0

1008

1480

v114 question details

115

v115

Spm40a Ville skifte til
tilsvarende jobb

continuous

numeric-1.0

1052

1436

Nå følger to utsagn om forholdet til den
bedriften eller etaten som du arbeider
i. I hvilken grad vil du si deg enig eller
uenig i disse utsagnene for din egen
del? ... A. Dersom jeg kunne få en
tilsvarende jobb som den jeg har nå, hos
en annen arbeidsgiver på hjemstedet,
ville jeg skifte jobb

116

v116

Spm40b Stolt over å arbeide
ved virksomheten

continuous

numeric-1.0

1048

1440

Nå følger to utsagn om forholdet til den
bedriften eller etaten som du arbeider
i. I hvilken grad vil du si deg enig eller
uenig i disse utsagnene for din egen
del? ... B. Jeg er stolt over å fortelle
mine venner at jeg arbeider for denne
bedriften/etaten

117

v117

Spm41a Ny jobb hvis flytte

continuous

numeric-1.0

1055

1433

Tenk deg at du får tilbud om en ny
jobb med samme type arbeid som du
har nå, men med 20 prosent høyere
bruttolønn. Tror du at du ville ta denne
jobben dersom ... A. Du måtte flytte fra
hjemstedet?

118

v118

Spm41b Ny jobb hvis lengre
arbeidsreise

continuous

numeric-1.0

1036

1452

Tenk deg at du får tilbud om en ny
jobb med samme type arbeid som du
har nå, men med 20 prosent høyere
bruttolønn. Tror du at du ville ta denne
jobben dersom ... B. Du fikk to timer
lengre daglig arbeidsreise (totalt fram og
tilbake til jobben)?
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119

v119

Spm41c Samlet arbeidsreise
pr. dag

continuous

numeric-2.0

1016

1472

Hvor lang tid bruker du daglig på å reise
fram og tilbake til jobben nå?

120

v120

Spm42a Ny jobb hvis ned i
lønn

continuous

numeric-1.0

1041

1447

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud
om en ny jobb. Tror du at du ville ta
denne jobben, dersom ... A. Du måtte
gå ned 20 prosent i lønn (omlag 2
månedslønner per år)?

121

v121

Spm42b Ny jobb hvis flytte 2

continuous

numeric-1.0

1027

1461

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud om
en ny jobb. Tror du at du ville ta denne
jobben, dersom ... B. Du måtte flytte fra
hjemstedet?

122

v122

Spm42c Ny jobb hvis
omskolering

continuous

numeric-1.0

1029

1459

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud
om en ny jobb. Tror du at du ville ta
denne jobben, dersom ... C. Du måtte
omskoleres i 6 måneder for å få jobben?

123

v123

Spm43a Hvilket nytt yrke
mest aktuelt

discrete

character-3

1061

0

124

v124

Spm43b Aktuelt nytt yrke, 2siffer

discrete

character-2

1061

1427

Hvis du måtte velge et annet yrke enn
det du har i dag, hvilket yrke ville da
være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt
yrke, 2-siffer]

125

v125

Spm43c Aktuelt nytt yrke, 1siffer

discrete

character-1

1061

1427

Hvis du måtte velge et annet yrke enn
det du har i dag, hvilket yrke ville da
være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt
yrke, 1-siffer]

126

v126

Spm44a Siste jobb før
nåværende

discrete

character-3

1369

0

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid?

127

v127

Spm44b Siste jobb før
nåværende, 2-siffer

discrete

character-2

1369

1119

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid? [Siste jobb før nåværende,
2-siffer]

128

v128

Spm44c Siste jobb før
nåværende, 1-siffer

discrete

character-1

1369

1119

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid? [Siste jobb før nåværende,
1-siffer]

129

v129

Spm44d Ikke ansatt andre
steder tidligere

continuous

numeric-1.0

478

2010

Dersom du ikke har vært ansatt i andre
bedrifter eller etater tidligere, sett kryss
her og fortsett med spørsmål 53 [p185]

130

v130

Spm45 Type virksomhet

continuous

numeric-2.0

1318

1170

Hva slags virksomhet var din forrige
arbeidsplass?

131

v131

Spm46 Selvstendig eller
ansatt

continuous

numeric-1.0

1276

1212

I din forrige jobb, var du selvstendig
næringsdrivende, var du ansatt i et firma
eller i offentlig virksomhet?

132

v132

Spm47 Begynte i siste jobb,
årstall

continuous

numeric-2.0

1234

1254

Hvilket år begynte du i din forrige jobb?
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133

v133

Spm48 Sluttet i siste jobb,
årstall

continuous

numeric-2.0

1233

1255

Hvilket år sluttet du i din forrige jobb?

134

v134

Spm49a Lønn i siste jobb

continuous

numeric-5.0

255

2233

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... A. Lønn

135

v135

Spm49b Lønnsperiode, siste
jobb

continuous

numeric-1.0

261

2227

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... B. Angi om
beløpet gjelder per uke, per 14. dag, per
måned eller per time?

136

v136

Spm49c Ukentlig arbeidstid,
siste jobb

continuous

numeric-2.0

246

2242

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... C. Ukentlig
arbeidstid

137

v137

Spm50a Ikke i arbeid for
tiden

continuous

numeric-1.0

281

2207

Sett kryss her hvis du ikke er i arbeid for
tiden, og fortsett med spørsmål 53.

138

v138

Spm50b Hovedgrunn skifte
til nåværende jobb

continuous

numeric-2.0

982

1506

Hva var hovedgrunnen til at du skiftet til
din nåværende jobb?

139

v139

Spm51 Mer ansvarsfull jobb
nå

continuous

numeric-1.0

980

1508

Fikk du en mer ansvarsfull jobb enn den
du hadde før, da du begynte i bedriften
der du arbeider nå?

140

v140

Spm52 Antall bedrifter ansatt
i siste 5 år

continuous

numeric-2.0

985

1503

Hvor mange bedrifter/etater har du vært
ansatt i de siste 5 år?

141

v141

Spm53 Antall år i
inntektsgivende arbeid

continuous

numeric-2.0

1660

828

Hvor mange år har du til sammen vært i
inntektsgivende arbeid siden du begynte
i slikt arbeid første gang?

142

v142

Spm54 Tatt kurs med skifte
av yrke som mål

continuous

numeric-1.0

1735

753

Har du, i løpet av de siste 3 år, tatt
utdanning eller kurs med formål å skifte
til et annet yrke enn det du eventuelt har
nå?

143

v143

Spm55 Medlem av
fagforening

continuous

numeric-1.0

1759

729

Er du medlem i fagforening?

144

v144

Spm56 Stemmegivning ved
Stortingsvalg i morgen

continuous

numeric-2.0

1815

673

Hvilket parti ville du stemme på hvis det
var Stortingsvalg i morgen?

145

v145

v100 Kjønn

continuous

numeric-1.0

2488

0

Kjønn

146

v146

v101 Alder

continuous

numeric-2.0

2488

0

Alder:

147

v147

v71 Ekteskapelig status

continuous

numeric-1.0

2488

0

Ekteskapelig status

148

v148

v102 Arbeidsstyrkestatus I

continuous

numeric-1.0

2488

0

Arbeidsstyrkestatus I

149

v149

v103 Arbeidsstyrkestatus II

continuous

numeric-1.0

2488

0

Arbeidsstyrkestatus II

150

v150

v104 Yrkesstatus

continuous

numeric-1.0

2488

0

Yrkesstatus

151

v151

v105 Antall arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

2488

0

Antall arbeidsforhold

152

v152

v106 Næring,
hovedarbeidsforhold

continuous

numeric-3.0

1489

999

153

v153

v107 Yrke,
hovedarbeidsforhold

discrete

character-3

1489

0

154

v154

v107a Yrke,
hovedarbeidsforhold, 2-siffer

discrete

character-2

1489

999

Yrke, hovedarbeidsforhold, 2-siffer

155

v155

v107b Yrke,
hovedarbeidsforhold, 1-siffer

discrete

character-1

1489

999

Yrke, hovedarbeidsforhold, 1-siffer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

156

v156

v108 Leder andre,
hovedarbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

80

2408

Leder andre, hovedarbeidsforhold

157

v157

v109 Næring,
biarbeidsforhold

continuous

numeric-3.0

79

2409

Næring, biarbeidsforhold

158

v158

v110 Næring, arbeidssøkere

continuous

numeric-3.0

46

2442

Næring, arbeidssøkere

159

v159

v111 Yrke, arbeidssøkere

discrete

character-3

46

0

160

v160

v111a Yrke, arbeidssøkere,
2-siffer

discrete

character-2

46

2442

Yrke, arbeidssøkere, 2-siffer

161

v161

v111b Yrke, arbeidssøkere,
1-siffer

discrete

character-1

46

2442

Yrke, arbeidssøkere, 1-siffer

162

v162

v112 Heltid, deltid

continuous

numeric-1.0

2488

0

Heltid, deltid

163

v163

v113 Utdanningsnivå

continuous

numeric-1.0

2488

0

Utdanningsnivå

164

v164

v114 Fagfelt

continuous

numeric-1.0

2488

0

Fagfelt

165

v165

v115 Fylke

continuous

numeric-2.0

2488

0

Fylke

166

v166

v9.31 Offentlig, privat sektor

continuous

numeric-1.0

1481

1007

Offentlig, privat sektor

167

v167

v26.52 Viktigste grunn til
fravær

continuous

numeric-1.0

89

2399

Viktigste grunn til fravær

168

v168

v27.53 Antall uker
fraværende

continuous

numeric-2.0

89

2399

Antall uker fraværende

169

v169

v39 Ansatt, selvstendig,
biarbeid

continuous

numeric-1.0

79

2409

Ansatt, selvstendig, biarbeid

170

v170

v12.34 Avtalt arb.tid pr.
uke,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

1039

1449

Avtalt arb.tid pr. uke,hovedarbf.

171

v171

v13.35 Avtalt arb.tid i
uka,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

161

2327

Avtalt arb.tid i uka,hovedarbf.

172

v172

v14.36 Gj.sn arb.tid pr.
uke,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

411

2077

Gj.sn arb.tid pr. uke,hovedarbf.

173

v173

v25 Faktisk arb.tid i uka,ett
arbforh.

continuous

numeric-4.0

1387

1101

Faktisk arb.tid i uka,ett arbforh.

174

v174

v51h Faktisk arb.tid i
uka,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

80

2408

Faktisk arb.tid i uka,hovedarbf.

175

v175

v51b Faktisk arb.tid i
uka,biarbforh.

continuous

numeric-4.0

80

2408

Faktisk arb.tid i uka,biarbforh.

176

v176

v25.51 v51a+v51b og v25
sammenslått

continuous

numeric-5.0

1466

1022

v51a+v51b og v25 sammenslått

177

v177

v17.45 Hovedsaklig gjøremål

continuous

numeric-1.0

399

2089

Hovedsaklig gjøremål

178

v178

v18.46 Ønsker lengre
arbeidstid

continuous

numeric-1.0

387

2101

Ønsker lengre arbeidstid

179

v179

v19.47 Prøvd å få lengre
arbeidstid

continuous

numeric-1.0

82

2406

Prøvd å få lengre arbeidstid

180

v180

v20 Ønsker du fast jobb

continuous

numeric-1.0

5

2483

Ønsker du fast jobb

181

v181

v21 Prøvd å få fast arbeid

continuous

numeric-1.0

3

2485

Prøvd å få fast arbeid

182

v182

v22.48 Hvordan prøvd å få
fast arbeid

continuous

numeric-1.0

36

2452

Hvordan prøvd å få fast arbeid

183

v183

v23.49 Hvor raskt starte
økt,fast arbeid

continuous

numeric-1.0

84

2404

Hvor raskt starte økt,fast arbeid

184

v184

v24.50 Ønske om arbeidstid

continuous

numeric-2.0

79

2409

Ønske om arbeidstid
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

185

v185

v52h H.grunn borte fra
hovedarb.forh.

continuous

numeric-1.0

4

2484

H.grunn borte fra hovedarb.forh.

186

v186

v52b H.grunn borte fra
biarb.forh.

continuous

numeric-1.0

5

2483

H.grunn borte fra biarb.forh.

187

v187

v53h Uker sammenh. borte
fra hovedarb.f

continuous

numeric-2.0

4

2484

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

188

v188

v53b Uker sammenh. borte
fra hovedarb.f

continuous

numeric-2.0

5

2483

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

189

v189

v54 Hovedsaklig gjøremål

continuous

numeric-1.0

708

1780

Hovedsaklig gjøremål

190

v190

v55 Ønsker inntektsgivende
arbeid

continuous

numeric-1.0

674

1814

Ønsker inntektsgivende arbeid

191

v191

v56 Begynne ny jobb

continuous

numeric-1.0

553

1935

Begynne ny jobb

192

v192

v57 Sist forsøkte å få arbeid

continuous

numeric-1.0

201

2287

Sist forsøkte å få arbeid

193

v193

v58 Grunn ikke forsøkt få
arbeid

continuous

numeric-1.0

136

2352

Grunn ikke forsøkt få arbeid

194

v194

v59 Måte å skaffe arbeid

continuous

numeric-1.0

67

2421

Måte å skaffe arbeid

195

v195

v60 Kunne påta seg arbeid
denne uka

continuous

numeric-1.0

69

2419

Kunne påta seg arbeid denne uka

196

v196

v61 Hvor raskt begynne i
arbeid

continuous

numeric-1.0

145

2343

Hvor raskt begynne i arbeid

197

v197

v62 Ønsker å arbeide pr. uke

continuous

numeric-2.0

0

2488

Ønsker å arbeide pr. uke

198

v198

v63 Antall uker ledig

continuous

numeric-2.0

64

2424

Antall uker ledig

199

v199

v64 Hatt innt.givende arbeid
siste år

continuous

numeric-1.0

57

2431

Hatt innt.givende arbeid siste år

200

v200

v68 Fullført
allmennutdanning

continuous

numeric-1.0

2151

337

Fullført allmennutdanning

201

v201

v116 Antall barn under 16 år

continuous

numeric-2.0

2488

0

202

v202

v117 Yngste barns f.år

continuous

numeric-2.0

378

2110

203

v203

i007 Oppblåsningsfaktor
nettoutvalg

continuous

numeric-8.0

2488

0

Oppblåsningsfaktor nettoutvalg (i007)

204

v204

i008 Oppblåsningsfaktor
bruttoutvalg

continuous

numeric-8.0

2488

0

Oppblåsningsfaktor bruttoutvalg (i008)

Type

Format

Valid

Invalid

Antall barn under 16 år
Yngste barns f.år

Group Bakgrunnsvariabler
#

Name

Label

Question

1

v143

Spm55 Medlem av
fagforening

continuous

numeric-1.0

1759

729

2

v145

v100 Kjønn

continuous

numeric-1.0

2488

0

Kjønn

3

v146

v101 Alder

continuous

numeric-2.0

2488

0

Alder:

4

v147

v71 Ekteskapelig status

continuous

numeric-1.0

2488

0

Ekteskapelig status

5

v163

v113 Utdanningsnivå

continuous

numeric-1.0

2488

0

Utdanningsnivå

6

v164

v114 Fagfelt

continuous

numeric-1.0

2488

0

Fagfelt

7

v165

v115 Fylke

continuous

numeric-2.0

2488

0

Fylke

8

v177

v17.45 Hovedsaklig gjøremål

continuous

numeric-1.0

399

2089

Hovedsaklig gjøremål

9

v189

v54 Hovedsaklig gjøremål

continuous

numeric-1.0

708

1780

Hovedsaklig gjøremål
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

10

v200

v68 Fullført
allmennutdanning

continuous

numeric-1.0

2151

337

11

v201

v116 Antall barn under 16 år

continuous

numeric-2.0

2488

0

12

v202

v117 Yngste barns f.år

continuous

numeric-2.0

378

2110

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
Fullført allmennutdanning
Antall barn under 16 år
Yngste barns f.år

Group Inntekt og arbeid
#

Name

Question

1

v097

Spm26 Antall timer pr. uke i
hovedjobb

continuous

numeric-2.0

1201

1287

Hvor mange timer i uka arbeider du
vanligvis i hovedjobben din?

2

v098

Spm27 Har du
biarbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1228

1260

Har du noe betalt arbeid i tillegg til
hovedjobben?

3

v099

Spm28 Antall time pr. uke i
bijobber

continuous

numeric-2.0

207

2281

Hvor mange timer i uka arbeider du
vanligvis i disse andre jobbene, ikke
medregnet reisetiden til og fra arbeidet?

4

v100

Spm29a Kontroll eller
oppsyn med andres arbeid

continuous

numeric-1.0

1215

1273

Har du i din hovedjobb kontroll eller
oppsyn med andres arbeid eller er du
direkte ansvarlig for det arbeid andre
gjør?

5

v101

Spm29b Antall underordnede

continuous

numeric-5.0

367

2121

I så fall, for hvor mange personer?

6

v102

Spm30 Antall ansatte på
arbeidsplass

continuous

numeric-5.0

1148

1340

Hvor mange ansatte er det i alt på din
arbeidsplass?

7

v108

Spm35a Lønn i hovedyrke

continuous

numeric-5.0

1039

1449

Omtrent hvor mye har du vanligvis i
lønn for arbeidet i ditt hovedyrke, per
time, per uke eller per måned?

8

v109

Spm35b Lønnsperiode

continuous

numeric-1.0

1049

1439

Angi om beløepet gjelder per uke, per
14. dag, per måned eller per time:

9

v130

Spm45 Type virksomhet

continuous

numeric-2.0

1318

1170

Hva slags virksomhet var din forrige
arbeidsplass?

10

v131

Spm46 Selvstendig eller
ansatt

continuous

numeric-1.0

1276

1212

I din forrige jobb, var du selvstendig
næringsdrivende, var du ansatt i et firma
eller i offentlig virksomhet?

11

v132

Spm47 Begynte i siste jobb,
årstall

continuous

numeric-2.0

1234

1254

Hvilket år begynte du i din forrige jobb?

12

v133

Spm48 Sluttet i siste jobb,
årstall

continuous

numeric-2.0

1233

1255

Hvilket år sluttet du i din forrige jobb?

13

v134

Spm49a Lønn i siste jobb

continuous

numeric-5.0

255

2233

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... A. Lønn

14

v135

Spm49b Lønnsperiode, siste
jobb

continuous

numeric-1.0

261

2227

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... B. Angi om
beløpet gjelder per uke, per 14. dag, per
måned eller per time?

15

v136

Spm49c Ukentlig arbeidstid,
siste jobb

continuous

numeric-2.0

246

2242

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller
1989, hvilken lønn hadde du på det
tidspunktet du sluttet, og hva var din
ukentlige arbeidstid? ... C. Ukentlig
arbeidstid

16

v148

v102 Arbeidsstyrkestatus I

continuous

numeric-1.0

2488

0

Arbeidsstyrkestatus I

17

v149

v103 Arbeidsstyrkestatus II

continuous

numeric-1.0

2488

0

Arbeidsstyrkestatus II
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

18

v150

v104 Yrkesstatus

continuous

numeric-1.0

2488

0

Yrkesstatus

19

v151

v105 Antall arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

2488

0

Antall arbeidsforhold

20

v152

v106 Næring,
hovedarbeidsforhold

continuous

numeric-3.0

1489

999

21

v153

v107 Yrke,
hovedarbeidsforhold

discrete

character-3

1489

0

22

v154

v107a Yrke,
hovedarbeidsforhold, 2-siffer

discrete

character-2

1489

999

Yrke, hovedarbeidsforhold, 2-siffer

23

v155

v107b Yrke,
hovedarbeidsforhold, 1-siffer

discrete

character-1

1489

999

Yrke, hovedarbeidsforhold, 1-siffer

24

v156

v108 Leder andre,
hovedarbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

80

2408

Leder andre, hovedarbeidsforhold

25

v157

v109 Næring,
biarbeidsforhold

continuous

numeric-3.0

79

2409

Næring, biarbeidsforhold

26

v166

v9.31 Offentlig, privat sektor

continuous

numeric-1.0

1481

1007

Offentlig, privat sektor

27

v169

v39 Ansatt, selvstendig,
biarbeid

continuous

numeric-1.0

79

2409

Ansatt, selvstendig, biarbeid

28

v170

v12.34 Avtalt arb.tid pr.
uke,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

1039

1449

Avtalt arb.tid pr. uke,hovedarbf.

29

v171

v13.35 Avtalt arb.tid i
uka,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

161

2327

Avtalt arb.tid i uka,hovedarbf.

30

v172

v14.36 Gj.sn arb.tid pr.
uke,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

411

2077

Gj.sn arb.tid pr. uke,hovedarbf.

31

v173

v25 Faktisk arb.tid i uka,ett
arbforh.

continuous

numeric-4.0

1387

1101

Faktisk arb.tid i uka,ett arbforh.

32

v174

v51h Faktisk arb.tid i
uka,hovedarbf.

continuous

numeric-4.0

80

2408

Faktisk arb.tid i uka,hovedarbf.

33

v175

v51b Faktisk arb.tid i
uka,biarbforh.

continuous

numeric-4.0

80

2408

Faktisk arb.tid i uka,biarbforh.

34

v176

v25.51 v51a+v51b og v25
sammenslått

continuous

numeric-5.0

1466

1022

v51a+v51b og v25 sammenslått

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-2.0

1815

673

Hvilket parti ville du stemme på hvis det
var Stortingsvalg i morgen?

Næring, hovedarbeidsforhold
Yrke, hovedarbeidsforhold

Group Politisk tilhørighet
#
1

Name
v144

Label
Spm56 Stemmegivning ved
Stortingsvalg i morgen

Group Holdninger til inntektsgivende arbeid og betydningen av arbeid
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v018

Spm5a Mer tid til: Lønnet
arbeid

continuous

numeric-1.0

1771

717

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
som nå? Hva med ... ... A. Tid til lønnet
arbeid?

2

v019

Spm5b Mer tid til:
Husarbeide

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
på som nå? Hva med ... ... B. Tid til
husarbeid?

3

v020

Spm5c Mer tid til: Familien

continuous

numeric-1.0

1799

689

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
som nå? Hva med ... ... C. Tid sammen
med familien?

4

v021

Spm5d Mer tid til: Venner

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid på
som nå? Hva med ... ... D. Tid sammen
med venner?

5

v022

Spm5e Mer tid til:
Fritidsaktiviteter

continuous

numeric-1.0

1795

693

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
på som nå? Hva med ... ... E. Tid til
fritidsaktiviteter?

6

v023

Spm5f Mer tid til: Å slappe
av

continuous

numeric-1.0

1785

703

Av det som står på listen nedenfor, hva
ville du gjerne bruke mer tid på, hva
ville du gjerne bruke mindre tid på, og
hva ville du gjerne bruke like mye tid
på som nå? Hva med ... ... F. Tid til å
slappe av?

7

v024

Spm6a Arbeid: Bare en måte
å tjene penger

continuous

numeric-1.0

1801

687

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... A. Et
arbeid er en måte å tjene penger på, ikke
noe mer

8

v025

Spm6b Arbeid: Likt å ha,
selv om ikke trenger pengene

continuous

numeric-1.0

1796

692

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... B. Jeg
ville likt å ha lønnet arbeid selv om jeg
ikke trengte pengene

9

v026

Spm6c Arbeid: Viktigste
aktivitet for et menneske

continuous

numeric-1.0

1820

668

Sett kryss i en rute for hvert av
utsagnene nedenfor for å vise hvor enig
eller uenig du er i utsagnet, med tantke
på arbeid i sin allminnelighet. ... C.
Arbeid er den viktigste aktiviteten for et
menneske

10

v027

Spm7 Hovedansvarlig for
husarbeid

continuous

numeric-1.0

1833

655

Er du den i din husholdning som
har ansvaret for å gjøre allminnelig
husarbeid - som rengjøring, matlaging,
klesvask osv.?

11

v060

Spm13a Myndighetene sørge
for arbeid til alle

continuous

numeric-1.0

1833

655

Mener du at det i sin alminnelighet bør
være eller ikke bør være myndighetenes
oppgave å ... ... A. Sørge for arbeid for
alle som vil ha arbeid?

12

v061

Spm13b Myndighetene sørge
for arbeidsløse

continuous

numeric-1.0

1808

680

Mener du at det i sin alminnelighet bør
være eller ikke bør være myndighetenes
oppgave å ... ... B. Sørge for en
anstendig levestandard for arbeidsløse?

Format

Valid

Invalid

Question

Group Legitimt grunnlag for lønnsfastsettelse
#

Name

Label

Type
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v028

Spm8a Lønn: Hvor lenge
ansatt

continuous

numeric-1.0

883

1605

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ...
A. Hvor lenge den ansatte har vært i
firmaet?

2

v029

Spm8b Lønn: Hvor god jobb

continuous

numeric-1.0

1161

1327

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... B.
Hvor godt den ansatte gjør jobben?

3

v030

Spm8c Lønn: Erfaring i
arbeidet

continuous

numeric-1.0

974

1514

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... C.
Hvilken erfaring den ansatte har i å gjøre
arbeidet?

4

v031

Spm8d Lønn: Standardlønn

continuous

numeric-1.0

486

2002

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... D.
Med en standardlønn som gir begge to
samme lønn?

5

v032

Spm8e Lønn: Alder

continuous

numeric-1.0

64

2424

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... E.
Hvilken alder den ansatte har?

6

v033

Spm8f Lønn: Kjønn

continuous

numeric-1.0

16

2472

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... F.
Hvilket kjønn den ansatte har?

7

v034

Spm8g Lønn:
Forsørgelsesbyrde

continuous

numeric-1.0

132

2356

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... G.
Hvilken forsørgelsesbyrde den ansatte
har?

8

v035

Spm8h Lønn: Formelle
kvalifikasjoner

continuous

numeric-1.0

1069

1419

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ...
H. Hvilken utdanning og formelle
kvalifikasjoner den ansatte har?

9

v036

Spm8i Lønn: Kan ikke velge

continuous

numeric-1.0

197

2291

Når det skal fastsettes lønn for to
mennesker som gjør samme slags
arbeid, hvor viktig bør det være ... ... I.
Kan ikke velge mellom alternativene
ovenfor [Spm8a-h]

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Arbeidsverdier
#

Name

Label

1

v039

Spm10a Hvor viktig er en
sikker jobb

continuous

numeric-1.0

1827

661

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... A. En sikker
jobb?

2

v040

Spm10b Hvor viktig er høy
inntekt

continuous

numeric-1.0

1808

680

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... B. Høy
inntekt?

3

v041

Spm10c Hvor viktig er
avansementsmuligheter

continuous

numeric-1.0

1804

684

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
en jobb. Hvor viktig er... ... C. Gode
muligheter for å avansere?

4

v042

Spm10d Hvor viktig er jobb
med mye fritid

continuous

numeric-1.0

1802

686

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... D. En jobb
som gir mye fritid?

5

v043

Spm10e Hvor viktig er en
interessant jobb

continuous

numeric-1.0

1818

670

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... E. En
interessant jobb?

6

v044

Spm10f Hvor viktig er
selvstendig jobb

continuous

numeric-1.0

1813

675

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... F. En jobb
der man kan arbeide selvstendig?

7

v045

Spm10g Hvor viktig er jobb
med hjelp til andre

continuous

numeric-1.0

1807

681

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... G. En jobb
der man kan hjelpe andre?

8

v046

Spm10h Hvor viktig er
samfunnsnyttig jobb

continuous

numeric-1.0

1818

670

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... H. En jobb
som er samfunnsnyttig?

9

v047

Spm10i Hvor viktig er
fleksibel arbeidstid

continuous

numeric-1.0

1811

677

Sett kryss i en rute for hver av tingene
på listen nedenfor for å vise hvor viktig
du selv synes det er når du skal vurdere
en jobb. Hvor viktig er... ... I. En jobb
med fleksibel arbeidstid?

Group Arbeidssituasjon og jobbkarakteristikker
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v056

Spm12a Foretrekke: Ansatt
eller selvstendig

continuous

numeric-1.0

1834

654

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... A. Jeg ville foretrekke

2

v057

Spm12b Foretrekke: Stort
eller lite firma

continuous

numeric-1.0

1832

656

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... B. Jeg ville foretrekke...

3

v058

Spm12c Foretrekke:
Produksjon eller annet

continuous

numeric-1.0

1831

657

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... C. Jeg ville foretrekke...

4

v059

Spm12d Foretrekke: Privat
eller offentlig

continuous

numeric-1.0

1833

655

Sett at du var i arbeid og kunne velge
mellom ulike slags jobber. Hvilke av de
følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke? ... D. Jeg ville foretrekke...

5

v062

Spm14 Betalt arbeid i
hovedjobb

continuous

numeric-1.0

1824

664

Har du vanligvis betalt arbeid i 10 timer
eller mer i uka i din hovedjobb?

6

v065

Spm17 Arbeider hvor hardt

continuous

numeric-1.0

1231

1257

Hvilket av utsagnene nedenfor beskriver
best hvordan du opplever jobben din? I
min jobb...

7

v066

Spm18 Antall timer og lønn

continuous

numeric-1.0

1228

1260

v066 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

8

v067

Spm19a Lønn 2: Hvor lenge
ansatt

continuous

numeric-1.0

771

1717

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... A. Hvor lenge den
ansatte har vært i bedriften

9

v068

Spm19b Lønn 2: Hvor god
jobb

continuous

numeric-1.0

588

1900

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... B. Hvor godt den ansatte
gjør jobben?

10

v069

Spm19c Lønn 2: Erfaring i
arbeidet

continuous

numeric-1.0

663

1825

v069 question details

11

v070

Spm19d Lønn 2:
Standardlønn

continuous

numeric-1.0

342

2146

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... D. Med en standardlønn
som gir begge samme lønn?

12

v071

Spm19e Lønn 2: Alder

continuous

numeric-1.0

97

2391

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... E. Med den ansattes
alder?

13

v072

Spm19f Lønn 2: Kjønn

continuous

numeric-1.0

34

2454

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... F. Med den ansattes
kjønn?

14

v073

Spm19g Lønn 2:
Forsørgelsesbyrde

continuous

numeric-1.0

27

2461

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst på
din arbeidsplass når det bestemmes hva
de skal få i lønn? Når det skal fastsettes
lønn for to personer som gjør samme
slags arbeid, hvor viktig er det på din
arbeidsplass ... G. Med den ansattes
forsørgelsesbyrde?

15

v074

Spm19h Lønn 2: Formelle
kvalifikasjoner

continuous

numeric-1.0

723

1765

v074 question details

16

v075

Spm19i Lønn 2: Kan ikke
velge

continuous

numeric-1.0

116

2372

Tenk deg at to personer gjør samme
slags arbeid. Hva tror du er viktigst
på din arbeidsplass når det bestemmes
hva de skal få i lønn? Når det skal
fastsettes lønn for to personer som gjør
samme slags arbeid, hvor viktig er det
på din arbeidsplass ... I. Kan ikke velge/
Selvstendig som arbeider alene

17

v076

Spm20a Min jobb er trygg

continuous

numeric-1.0

1218

1270

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... A.
Min jobb er trygg

18

v077

Spm20b Min inntekt er høy

continuous

numeric-1.0

1213

1275

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... B.
Min inntekt er høy

19

v078

Spm20c Muligheter til
forfremmelse store

continuous

numeric-1.0

1204

1284

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute
på hver linje for å vise hvor enig eller
uenig du er i at det passer på din jobb. ...
C. Mine muligheter til forfremmelse er
store

20

v079

Spm20d Min jobb gir meg
mye fritid

continuous

numeric-1.0

1211

1277

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... D.
Min jobb gir meg mye fritid

21

v080

Spm20e Min jobb er
interessant

continuous

numeric-1.0

1216

1272

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... E.
Min jobb er interessant

22

v081

Spm20f Jeg kan arbeide
selvstendig

continuous

numeric-1.0

1216

1272

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... F. Jeg
kan arbeide selvstendig

23

v082

Spm20g I min jobb kan jeg
hjelpe andre

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... G. I
min jobb kan jeg hjelpe andre

24

v083

Spm20h Min jobb er
samfunnsnyttig

continuous

numeric-1.0

1215

1273

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... H.
Min jobb er samfunnsnyttig

25

v084

Spm20i Min jobb har
fleksitid

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Nedenfor finner du en rekke utsagn om
hovedjobben din. Sett kryss i en rute på
hver linje for å vise hvor enig eller uenig
du er i at det passer på din jobb. ... I.
Min jobb har fleksibel arbeidstid

26

v085

Spm21a Egen jobb: Utslitt
fra jobb

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... A. Hvor
ofte er du utslitt når du kommer hjem fra
jobben?

27

v086

Spm21b Egen jobb: Utføre
hardt fysisk arbeid

continuous

numeric-1.0

1221

1267

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... B. Hvor
ofte må du utføre hardt fysisk arbeid?

28

v087

Spm21c Egen jobb: Arbeidet
kjennes stressende

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... C. Hvor
ofte kjennes arbeidet stressende?

- 27 -

Work Orientations, 1989, Norwegian Part of ISSP - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

29

v088

Spm21d Egen jobb: Kjeder
seg på jobben

continuous

numeric-1.0

1219

1269

Nå kommer noen flere spørsmål om dine
arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på
hver av linjene nedenfor for å angi hvor
ofte det passer på ditt arbeid. ... D. Hvor
ofte kjeder du deg på jobben?

30

v089

Spm21e Egen jobb: Har
risikofylte arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1221

1267

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ... E.
Hvor ofte arbeider du under risikofylte
arbeidsforhold?

31

v090

Spm21f Egen jobb: Har
helsefarlige arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ... F.
Hvor ofte arbeider du under helsefarlige
arbeidsforhold?

32

v091

Spm21g Egen jobb: Fysisk
ubehagelige arbeidsforhold

continuous

numeric-1.0

1219

1269

Nå kommer noen flere spørsmål om
dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute
på hver av linjene nedenfor for å angi
hvor ofte det passer på ditt arbeid. ...
G. Hvor ofte arbeider du under fysisk
ubehagelige arbeidsforhold?

33

v092

Spm22a Utformer og
planlegger arbeidet

continuous

numeric-1.0

1212

1276

Hvilket av de følgende utsagnene om
ditt arbeid er riktigst?

34

v093

Spm23 Finne en jobb som
passer

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Hvis du av en eller annen grunn mistet
jobben og aktivt så deg om etter noe
annet, hvor lett eller vanskelig tror du
det ville være å finne en jobb som passet
deg?

35

v094

Spm24a Forholdet ansattebedriftsledelse

continuous

numeric-1.0

1209

1279

Hvordan vil du beskrive forholdene, i
alminnelighet, på din arbeidsplass... ...
A. Mellom bedriftsledelsen og de
ansatte?

36

v095

Spm24b Forholdet mellom
kollegaer

continuous

numeric-1.0

1209

1279

Hvordan vil du beskrive forholdene, i
alminnelighet, på din arbeidsplass ... B.
Mellom arbeidskamerater/kolleger?

37

v096

Spm25 Hvor fornøyd er du i
din jobb

continuous

numeric-1.0

1220

1268

Hvor fornøyd er du i din jobb?

38

v103

Spm31a Begynte i
virksomhet, måned

continuous

numeric-2.0

1149

1339

Når begynte du i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå?

39

v104

Spm31b Begynte i
virksomhet, år

continuous

numeric-2.0

1200

1288

Når begynte du i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå?

40

v105

Spm32 Aktivitet før begynte
i virksomhet

continuous

numeric-1.0

1210

1278

Hva gjorde du den siste tiden før
du begynte i den bedriften eller
virksomheten du arbeider i nå, kom du
direkte fra en annen jobb, eller var du
uten inntektsgivende arbeid?

41

v106

Spm33 Selvstendig
næringsdrivende

continuous

numeric-1.0

1222

1266

Er du selvstendig næringsdrivende?

42

v107

Spm34 Forfremmet eller
høyere lønn siste 5 år

continuous

numeric-1.0

1060

1428

Har du i løpet av de siste 5 år i denne
bedriften blitt forfremmet eller fått
opprykk til en jobb med høyere lønn eler
større ansvar?

43

v110

Spm36 Planer om å slutte i
arbeid

continuous

numeric-1.0

1062

1426

Har du planer om å slutte i denne
bedriften eller etaten i løpet av det
nærmeste året?
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Question

44

v111

Spm37 Med i
pensjonsordning i
virksomheten

continuous

numeric-1.0

1067

1421

Er du med i en egen pensjonsordning
som gir alderspensjon i tillegg til
Folketrygden ved den bedriften eller
etaten der du er ansatt nå?

45

v112

Spm38 Opplæring av person
til samme jobb

continuous

numeric-1.0

1056

1432

Tenk deg at du skal lære opp en
person til å utføre din nåværende jobb.
Vedkommende har om lag samme
utdanning som deg selv, men mangler
erfaring fra denne typen arbeid. Hvor
lang tid vil du anta at en slik opplæring
vil ta?

46

v113

Spm39a Slutte: Miste
muligheter til forfremmelse

continuous

numeric-1.0

991

1497

Tenk deg at du av en eller annen grunn
- for eksempel ved nedleggelse eller
innskrenking må slutte i den bedriften
eller etaten hvor du arbeider nå.
Hvor sannsynlig er det da at følgende
situasjoner vil inntreffe? ... A. Jeg vil
miste muligheter for forfremmelse som
jeg står for tur til

47

v114

Spm39b Slutte: Miste
opparbeidet lønnstillegg

continuous

numeric-1.0

1008

1480

v114 question details

48

v115

Spm40a Ville skifte til
tilsvarende jobb

continuous

numeric-1.0

1052

1436

Nå følger to utsagn om forholdet til den
bedriften eller etaten som du arbeider
i. I hvilken grad vil du si deg enig eller
uenig i disse utsagnene for din egen
del? ... A. Dersom jeg kunne få en
tilsvarende jobb som den jeg har nå, hos
en annen arbeidsgiver på hjemstedet,
ville jeg skifte jobb

49

v116

Spm40b Stolt over å arbeide
ved virksomheten

continuous

numeric-1.0

1048

1440

Nå følger to utsagn om forholdet til den
bedriften eller etaten som du arbeider
i. I hvilken grad vil du si deg enig eller
uenig i disse utsagnene for din egen
del? ... B. Jeg er stolt over å fortelle
mine venner at jeg arbeider for denne
bedriften/etaten

50

v117

Spm41a Ny jobb hvis flytte

continuous

numeric-1.0

1055

1433

Tenk deg at du får tilbud om en ny
jobb med samme type arbeid som du
har nå, men med 20 prosent høyere
bruttolønn. Tror du at du ville ta denne
jobben dersom ... A. Du måtte flytte fra
hjemstedet?

51

v118

Spm41b Ny jobb hvis lengre
arbeidsreise

continuous

numeric-1.0

1036

1452

Tenk deg at du får tilbud om en ny
jobb med samme type arbeid som du
har nå, men med 20 prosent høyere
bruttolønn. Tror du at du ville ta denne
jobben dersom ... B. Du fikk to timer
lengre daglig arbeidsreise (totalt fram og
tilbake til jobben)?

52

v119

Spm41c Samlet arbeidsreise
pr. dag

continuous

numeric-2.0

1016

1472

Hvor lang tid bruker du daglig på å reise
fram og tilbake til jobben nå?

53

v123

Spm43a Hvilket nytt yrke
mest aktuelt

discrete

character-3

1061

0

54

v124

Spm43b Aktuelt nytt yrke, 2siffer

discrete

character-2

1061

1427

Hvis du måtte velge et annet yrke enn
det du har i dag, hvilket yrke ville da
være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt
yrke, 2-siffer]

55

v125

Spm43c Aktuelt nytt yrke, 1siffer

discrete

character-1

1061

1427

Hvis du måtte velge et annet yrke enn
det du har i dag, hvilket yrke ville da
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt
yrke, 1-siffer]

56

v126

Spm44a Siste jobb før
nåværende

discrete

character-3

1369

0

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid?

57

v127

Spm44b Siste jobb før
nåværende, 2-siffer

discrete

character-2

1369

1119

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid? [Siste jobb før nåværende,
2-siffer]

58

v128

Spm44c Siste jobb før
nåværende, 1-siffer

discrete

character-1

1369

1119

Hva var den siste jobben du hadde før
du ble ansatt i den bedriften eller etaten
hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble
uten arbeid? [Siste jobb før nåværende,
1-siffer]

59

v129

Spm44d Ikke ansatt andre
steder tidligere

continuous

numeric-1.0

478

2010

Dersom du ikke har vært ansatt i andre
bedrifter eller etater tidligere, sett kryss
her og fortsett med spørsmål 53 [p185]

60

v137

Spm50a Ikke i arbeid for
tiden

continuous

numeric-1.0

281

2207

Sett kryss her hvis du ikke er i arbeid for
tiden, og fortsett med spørsmål 53.

61

v138

Spm50b Hovedgrunn skifte
til nåværende jobb

continuous

numeric-2.0

982

1506

Hva var hovedgrunnen til at du skiftet til
din nåværende jobb?

62

v139

Spm51 Mer ansvarsfull jobb
nå

continuous

numeric-1.0

980

1508

Fikk du en mer ansvarsfull jobb enn den
du hadde før, da du begynte i bedriften
der du arbeider nå?

63

v140

Spm52 Antall bedrifter ansatt
i siste 5 år

continuous

numeric-2.0

985

1503

Hvor mange bedrifter/etater har du vært
ansatt i de siste 5 år?

64

v141

Spm53 Antall år i
inntektsgivende arbeid

continuous

numeric-2.0

1660

828

Hvor mange år har du til sammen vært i
inntektsgivende arbeid siden du begynte
i slikt arbeid første gang?

65

v142

Spm54 Tatt kurs med skifte
av yrke som mål

continuous

numeric-1.0

1735

753

Har du, i løpet av de siste 3 år, tatt
utdanning eller kurs med formål å skifte
til et annet yrke enn det du eventuelt har
nå?

66

v162

v112 Heltid, deltid

continuous

numeric-1.0

2488

0

Type

Format

Valid

Invalid

Heltid, deltid

Group Sysselsetting
#

Name

Label

Question

1

v063

Spm15 Vil gjerne ha betalt
arbeid

continuous

numeric-1.0

585

1903

Ville du gjerne hatt betalt arbeid nå?

2

v064

Spm16 Lett eller vanskelig å
finne jobb

continuous

numeric-1.0

376

2112

Hvis du prøvde å finne deg et arbeid,
hvor lett eller vanskelig tror du det ville
være å finne en jobb som passet deg?

3

v120

Spm42a Ny jobb hvis ned i
lønn

continuous

numeric-1.0

1041

1447

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud
om en ny jobb. Tror du at du ville ta
denne jobben, dersom ... A. Du måtte
gå ned 20 prosent i lønn (omlag 2
månedslønner per år)?

4

v121

Spm42b Ny jobb hvis flytte 2

continuous

numeric-1.0

1027

1461

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud om
en ny jobb. Tror du at du ville ta denne
jobben, dersom ... B. Du måtte flytte fra
hjemstedet?

5

v122

Spm42c Ny jobb hvis
omskolering

continuous

numeric-1.0

1029

1459

Tenk deg at du mister din nåværende
jobb, blir arbeidsløs og får
arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud
om en ny jobb. Tror du at du ville ta
denne jobben, dersom ... C. Du måtte
omskoleres i 6 måneder for å få jobben?

6

v158

v110 Næring, arbeidssøkere

continuous

numeric-3.0

46

2442

Næring, arbeidssøkere

7

v159

v111 Yrke, arbeidssøkere

discrete

character-3

46

0

8

v160

v111a Yrke, arbeidssøkere,
2-siffer

discrete

character-2

46

2442

Yrke, arbeidssøkere, 2-siffer

9

v161

v111b Yrke, arbeidssøkere,
1-siffer

discrete

character-1

46

2442

Yrke, arbeidssøkere, 1-siffer

10

v178

v18.46 Ønsker lengre
arbeidstid

continuous

numeric-1.0

387

2101

Ønsker lengre arbeidstid

11

v179

v19.47 Prøvd å få lengre
arbeidstid

continuous

numeric-1.0

82

2406

Prøvd å få lengre arbeidstid

12

v180

v20 Ønsker du fast jobb

continuous

numeric-1.0

5

2483

Ønsker du fast jobb

13

v181

v21 Prøvd å få fast arbeid

continuous

numeric-1.0

3

2485

Prøvd å få fast arbeid

14

v182

v22.48 Hvordan prøvd å få
fast arbeid

continuous

numeric-1.0

36

2452

Hvordan prøvd å få fast arbeid

15

v183

v23.49 Hvor raskt starte
økt,fast arbeid

continuous

numeric-1.0

84

2404

Hvor raskt starte økt,fast arbeid

16

v184

v24.50 Ønske om arbeidstid

continuous

numeric-2.0

79

2409

Ønske om arbeidstid

17

v190

v55 Ønsker inntektsgivende
arbeid

continuous

numeric-1.0

674

1814

Ønsker inntektsgivende arbeid

18

v191

v56 Begynne ny jobb

continuous

numeric-1.0

553

1935

Begynne ny jobb

19

v192

v57 Sist forsøkte å få arbeid

continuous

numeric-1.0

201

2287

Sist forsøkte å få arbeid

20

v193

v58 Grunn ikke forsøkt få
arbeid

continuous

numeric-1.0

136

2352

Grunn ikke forsøkt få arbeid

21

v194

v59 Måte å skaffe arbeid

continuous

numeric-1.0

67

2421

Måte å skaffe arbeid

22

v195

v60 Kunne påta seg arbeid
denne uka

continuous

numeric-1.0

69

2419

Kunne påta seg arbeid denne uka

23

v196

v61 Hvor raskt begynne i
arbeid

continuous

numeric-1.0

145

2343

Hvor raskt begynne i arbeid

24

v197

v62 Ønsker å arbeide pr. uke

continuous

numeric-2.0

0

2488

Ønsker å arbeide pr. uke

25

v198

v63 Antall uker ledig

continuous

numeric-2.0

64

2424

Antall uker ledig

26

v199

v64 Hatt innt.givende arbeid
siste år

continuous

numeric-1.0

57

2431

Hatt innt.givende arbeid siste år

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-1.0

689

1799

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... A.
Mangel på kontakt med folk på jobben

Yrke, arbeidssøkere

Group Holdninger til arbeidsledighet
#
1

Name
v048

Label
Spm11a Arbeidsledig:
Mangle kontakt med folk på
jobben
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

2

v049

Spm11b Arbeidsledig:
Pengemangel

continuous

numeric-1.0

1560

928

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... B.
Pengemangel

3

v050

Spm11c Arbeidsledig: Tap
av selvtillit

continuous

numeric-1.0

906

1582

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... C.
Tap av selvtillit

4

v051

Spm11d Arbeidsledig: Tap
av respekt fra venner og
kjente

continuous

numeric-1.0

218

2270

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... D.
Tap av respekt fra venner og bekjente

5

v052

Spm11e Arbeidsledig:
Spenninger i familien

continuous

numeric-1.0

586

1902

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... E.
Spenninger i familien

6

v053

Spm11f Arbeidsledig: Tap av
arbeidserfaring

continuous

numeric-1.0

471

2017

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... F.
Tap av arbeidserfaring

7

v054

Spm11g Arbeidsledig: Få
tiden til å gå

continuous

numeric-1.0

407

2081

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... G.
Ikke å vite hvordan jeg skulle få tiden til
å gå

8

v055

Spm11h Arbeidsledig: Vet
ikke

continuous

numeric-1.0

176

2312

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne
skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av
problemene nedenfor ville du synes var
verst? Hva ville være det verste ... ... H.
Vet ikke

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Bosted, bolig
#

Name

1

v007

Spm1a Flyttet til kommunen

continuous

numeric-1.0

1840

648

Hvilket år flyttet du til den kommunen
du nå bor i?

2

v008

Spm1b Når flyttet til
kommunen

continuous

numeric-2.0

1045

1443

Hvilket år flyttet hit (siste gang)
spesifisert:

3

v009

Spm2b Flyttet fra, fylke

continuous

numeric-2.0

996

1492

Hvilken kommune var den siste du
bodde i før du flyttet til den kommunen
du nå bor i? ... B. Navn på fylke

4

v010

Spm2c Flyttet fra utlandet

continuous

numeric-1.0

55

2433

Hvilken kommune var den siste du
bodde i før du flyttet til den kommunen
du nå bor i? ... C. Flyttet fra utlandet

5

v011

Spm3a Betydning for
flytting: Egen jobb

continuous

numeric-1.0

1001

1487

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... A. Egen jobb

6

v012

Spm3b Betydning for
flytting: Ektefelles jobb

continuous

numeric-1.0

979

1509

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... B. Ektefelles
jobb
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

7

v013

Spm3c Betydning for
flytting: Boligforhold

continuous

numeric-1.0

1007

1481

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for
at du flyttet til kommunen? ... C.
Boligforhold, bomiljø

8

v014

Spm3d Betydning
for flytting:
Utdanningsmuligheter

continuous

numeric-1.0

979

1509

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at
du flyttet til kommunen? ... D.
Utdanningsmuligheter

9

v015

Spm3e Betydning for
flytting: Slekt og venner

continuous

numeric-1.0

997

1491

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... E. Nærhet til
slekt og venner

10

v016

Spm3f Betydning for
flytting: Andre forhold

continuous

numeric-1.0

833

1655

Hvilken betydning har de forholdene
som er nevnt nedenfor hatt for at du
flyttet til kommunen? ... F. Andre
forhold som har hatt betydning

11

v017

Spm4 Eier boligen

continuous

numeric-1.0

1829

659

Eier du/dere boligen, enten selv eller
gjennom borettslag eller aksjeselskap?

Type

Format

Valid

Invalid

Group Forhold arbeidstaker - arbeidsgiver
#

Name

Label

Question

1

v037

Spm9a Konflikt arbeiderebedriftsledere

continuous

numeric-1.0

1818

670

Hvor enig eller uenig er du i disse to
utsagnene? ... A. Det vil alltid være
konflikt mellom bedriftsledelse og
arbeidere, for de er i virkeligheten på
motsatte sider

2

v038

Spm9b Arbeidere trenger
fagforeninger

continuous

numeric-1.0

1822

666

Hvor enig eller uenig er du i disse to
utsagnene? ... B. Arbeidere trenger
sterke fagforeninger for å beskytte sine
interesser

Type

Format

Valid

Invalid

Group Fravær fra arbeid
#

Name

Label

Question

1

v167

v26.52 Viktigste grunn til
fravær

continuous

numeric-1.0

89

2399

Viktigste grunn til fravær

2

v168

v27.53 Antall uker
fraværende

continuous

numeric-2.0

89

2399

Antall uker fraværende

3

v185

v52h H.grunn borte fra
hovedarb.forh.

continuous

numeric-1.0

4

2484

H.grunn borte fra hovedarb.forh.

4

v186

v52b H.grunn borte fra
biarb.forh.

continuous

numeric-1.0

5

2483

H.grunn borte fra biarb.forh.

5

v187

v53h Uker sammenh. borte
fra hovedarb.f

continuous

numeric-2.0

4

2484

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

6

v188

v53b Uker sammenh. borte
fra hovedarb.f

continuous

numeric-2.0

5

2483

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f
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- 34 -

File : NSD0084
# v001:

i001 Referansenummer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2488] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Referansenummer

Concepts

Data collection methodology

# v002:

i002 Deltakerkode

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1848 /-] [Invalid=640 /-]

Literal question

Deltakerkode

Concepts

Data collection methodology
Cases

Value

Label

1

Svart på skjema

2

Tlf. eller pers. int

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v003:

i003 År

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 89-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

År

Concepts

Data collection methodology

# v004:

i004 Gang med i AKU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Ganger med i Arbeidskraftundersøkelsen

Concepts

Data collection methodology

# v005:

i005 Kvartal

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kvartal

Concepts

Data collection methodology

# v006:

i006 AKU-opplysninger gitt av

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2275 /-] [Invalid=213 /-]

Literal question

Arbeidskraftundersøkelseopplysninger gitt av:

Concepts

Data collection methodology

# v007:

Spm1a Flyttet til kommunen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1840 /-] [Invalid=648 /-]

Literal question

Hvilket år flyttet du til den kommunen du nå bor i?

Post-question

1 - Fortsett med spørsmål 4
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Percentage

File : NSD0084
# v007:

Spm1a Flyttet til kommunen
Residential mobility, Place of residence

Concepts

Cases

Value

Label

1

Alltid bodd her

2

Har flyttet hit

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v008:

Spm1b Når flyttet til kommunen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1045 /-] [Invalid=1443 /-]

Literal question

Hvilket år flyttet hit (siste gang) spesifisert:

Post-question

Fortsett med spørsmål 2

Concepts

Residential mobility, Place of residence

# v009:

Spm2b Flyttet fra, fylke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=996 /-] [Invalid=1492 /-]

Definition

Navn på kommune fjernet for å anonymisere datasettet

Literal question

Hvilken kommune var den siste du bodde i før du flyttet til den kommunen du nå bor i?
... B. Navn på fylke
Residential mobility, Place of residence

Concepts
# v010:

Spm2c Flyttet fra utlandet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=55 /-] [Invalid=2433 /-]

Definition

[Navn på kommune fjernet for å anonymisere datasettet]

Literal question

Hvilken kommune var den siste du bodde i før du flyttet til den kommunen du nå bor i?
... C. Flyttet fra utlandet

Post-question

Sett kryss

Concepts

Residential mobility, Place of residence

# v011:

Spm3a Betydning for flytting: Egen jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1001 /-] [Invalid=1487 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... A. Egen jobb
Labour and employment, Employment, Residential mobility

Concepts
Value

Label

1

Stor

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v012:

Spm3b Betydning for flytting: Ektefelles jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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Percentage

File : NSD0084
# v012:

Spm3b Betydning for flytting: Ektefelles jobb

Statistics [NW/ W]

[Valid=979 /-] [Invalid=1509 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... B. Ektefelles jobb
Labour and employment, Employment, Residential mobility, Spouses

Concepts
Value

Label

1

Stor

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v013:

Spm3c Betydning for flytting: Boligforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1007 /-] [Invalid=1481 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... C. Boligforhold, bomiljø
Housing conditions, Residential mobility, Place of residence

Concepts
Value

Label

1

Stor

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v014:

Spm3d Betydning for flytting: Utdanningsmuligheter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=979 /-] [Invalid=1509 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... D. Utdanningsmuligheter
Educational opportunities, Residential mobility, Place of residence

Concepts
Value

Label

1

Stor

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v015:

Spm3e Betydning for flytting: Slekt og venner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=997 /-] [Invalid=1491 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... E. Nærhet til slekt og venner
Residential mobility, Place of residence, Friends

Concepts
Value

Label

1

Stor

Cases
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# v015:

Spm3e Betydning for flytting: Slekt og venner

Value

Label

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v016:

Spm3f Betydning for flytting: Andre forhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=833 /-] [Invalid=1655 /-]

Literal question

Hvilken betydning har de forholdene som er nevnt nedenfor hatt for at du flyttet til kommunen?
... F. Andre forhold som har hatt betydning
Residential mobility, Place of residence

Concepts
Value

Label

1

Stor

2

Viss

3

Liten, ingen

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v017:

Spm4 Eier boligen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1829 /-] [Invalid=659 /-]

Literal question

Eier du/dere boligen, enten selv eller gjennom borettslag eller aksjeselskap?

Concepts

Home ownership
Cases

Value

Label

1

Ja, eier

2

Nei, eier ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v018:

Spm5a Mer tid til: Lønnet arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1771 /-] [Invalid=717 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... A. Tid til lønnet arbeid?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Leisure time activities, Time, Labour and employment

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage
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# v019:

Spm5b Mer tid til: Husarbeide

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1785 /-] [Invalid=703 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... B. Tid til husarbeid?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Leisure time activities, Housework
Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v020:

Spm5c Mer tid til: Familien

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1799 /-] [Invalid=689 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... C. Tid sammen med familien?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Leisure time activities, Social activities (leisure)
Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v021:

Spm5d Mer tid til: Venner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1785 /-] [Invalid=703 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... D. Tid sammen med venner?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje
- 39 -
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# v021:

Spm5d Mer tid til: Venner
Leisure time activities, Social activities (leisure)

Concepts

Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v022:

Spm5e Mer tid til: Fritidsaktiviteter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1795 /-] [Invalid=693 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... E. Tid til fritidsaktiviteter?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Leisure time activities, Social activities (leisure)
Cases

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v023:

Spm5f Mer tid til: Å slappe av

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1785 /-] [Invalid=703 /-]

Pre-question

Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tid på ved å bruke mer tid på noen ting og mindre tid på andre.

Literal question

Av det som står på listen nedenfor, hva ville du gjerne bruke mer tid på, hva ville du gjerne bruke mindre tid på, og hva ville
du gjerne bruke like mye tid på som nå? Hva med ...
... F. Tid til å slappe av?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Leisure time activities, Social activities (leisure)

Value

Label

1

Bruke mye mer

2

Bruke litt mer

3

Bruke samme

4

Bruke litt mindre

5

Bruke mye mindre

Cases
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Percentage
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# v023:

Spm5f Mer tid til: Å slappe av

Value

Label

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v024:

Spm6a Arbeid: Bare en måte å tjene penger

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1801 /-] [Invalid=687 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hvert av utsagnene nedenfor for å vise hvor enig eller uenig du er i utsagnet, med tantke på arbeid i sin
allminnelighet.
... A. Et arbeid er en måte å tjene penger på, ikke noe mer

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Work attitude, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v025:

Spm6b Arbeid: Likt å ha, selv om ikke trenger pengene

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1796 /-] [Invalid=692 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hvert av utsagnene nedenfor for å vise hvor enig eller uenig du er i utsagnet, med tantke på arbeid i sin
allminnelighet.
... B. Jeg ville likt å ha lønnet arbeid selv om jeg ikke trengte pengene

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Work attitude, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v026:

Spm6c Arbeid: Viktigste aktivitet for et menneske

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1820 /-] [Invalid=668 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hvert av utsagnene nedenfor for å vise hvor enig eller uenig du er i utsagnet, med tantke på arbeid i sin
allminnelighet.
... C. Arbeid er den viktigste aktiviteten for et menneske
- 41 -
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# v026:

Spm6c Arbeid: Viktigste aktivitet for et menneske

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Work attitude, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v027:

Spm7 Hovedansvarlig for husarbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1833 /-] [Invalid=655 /-]

Literal question

Er du den i din husholdning som har ansvaret for å gjøre allminnelig husarbeid - som rengjøring, matlaging, klesvask osv.?

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Households, Housework
Cases

Value

Label

1

Jeg hovedansvar

2

Ansvar sammen

3

Annen hovedansvar

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v028:

Spm8a Lønn: Hvor lenge ansatt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=883 /-] [Invalid=1605 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... A. Hvor lenge den ansatte har vært i firmaet?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v029:

Spm8b Lønn: Hvor god jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1161 /-] [Invalid=1327 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
- 42 -
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# v029:

Spm8b Lønn: Hvor god jobb
... B. Hvor godt den ansatte gjør jobben?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v030:

Spm8c Lønn: Erfaring i arbeidet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=974 /-] [Invalid=1514 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... C. Hvilken erfaring den ansatte har i å gjøre arbeidet?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v031:

Spm8d Lønn: Standardlønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=486 /-] [Invalid=2002 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... D. Med en standardlønn som gir begge to samme lønn?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v032:

Spm8e Lønn: Alder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
- 43 -

Percentage
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# v032:

Spm8e Lønn: Alder

Statistics [NW/ W]

[Valid=64 /-] [Invalid=2424 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... E. Hvilken alder den ansatte har?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v033:

Spm8f Lønn: Kjønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=2472 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... F. Hvilket kjønn den ansatte har?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v034:

Spm8g Lønn: Forsørgelsesbyrde

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=132 /-] [Invalid=2356 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... G. Hvilken forsørgelsesbyrde den ansatte har?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Cases

- 44 -

Percentage
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# v034:

Spm8g Lønn: Forsørgelsesbyrde

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v035:

Spm8h Lønn: Formelle kvalifikasjoner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1069 /-] [Invalid=1419 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... H. Hvilken utdanning og formelle kvalifikasjoner den ansatte har?

Post-question

For Spm8a-h: Skriv "1" i ruten for det du synes skulle være aller viktigst. Skriv så "2" i ruten for det du synes skulle være
nest viktigst, og "3" for det du synes skulle være tredje viktigst. La de gjenværende rutene være tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v036:

Spm8i Lønn: Kan ikke velge

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=197 /-] [Invalid=2291 /-]

Pre-question

Tenk på to mennesker som gjør samme slags arbeid. Hva synes du selv burde være viktig når det skulle bestemmes hva de
skulle få i lønn?

Literal question

Når det skal fastsettes lønn for to mennesker som gjør samme slags arbeid, hvor viktig bør det være ...
... I. Kan ikke velge mellom alternativene ovenfor [Spm8a-h]

Post-question

Eller sett kryss

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income
Cases

Value

Label

1

Kan ikke velge

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v037:

Spm9a Konflikt arbeidere-bedriftsledere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1818 /-] [Invalid=670 /-]

Literal question

Hvor enig eller uenig er du i disse to utsagnene?
... A. Det vil alltid være konflikt mellom bedriftsledelse og arbeidere, for de er i virkeligheten på motsatte sider

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Workers, Managers, Supervisory status, Employees, Labour relations, Labour disputes

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

Cases
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Percentage
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# v037:

Spm9a Konflikt arbeidere-bedriftsledere

Value

Label

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v038:

Spm9b Arbeidere trenger fagforeninger

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1822 /-] [Invalid=666 /-]

Literal question

Hvor enig eller uenig er du i disse to utsagnene?
... B. Arbeidere trenger sterke fagforeninger for å beskytte sine interesser

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Workers, Managers, Supervisory status, Employees, Trade unions

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v039:

Spm10a Hvor viktig er en sikker jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1827 /-] [Invalid=661 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... A. En sikker jobb?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v040:

Spm10b Hvor viktig er høy inntekt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1808 /-] [Invalid=680 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... B. Høy inntekt?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje
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File : NSD0084
# v040:

Spm10b Hvor viktig er høy inntekt
Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v041:

Spm10c Hvor viktig er avansementsmuligheter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1804 /-] [Invalid=684 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... C. Gode muligheter for å avansere?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v042:

Spm10d Hvor viktig er jobb med mye fritid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1802 /-] [Invalid=686 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... D. En jobb som gir mye fritid?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

File : NSD0084
# v043:

Spm10e Hvor viktig er en interessant jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1818 /-] [Invalid=670 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... E. En interessant jobb?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v044:

Spm10f Hvor viktig er selvstendig jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1813 /-] [Invalid=675 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... F. En jobb der man kan arbeide selvstendig?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v045:

Spm10g Hvor viktig er jobb med hjelp til andre

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1807 /-] [Invalid=681 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... G. En jobb der man kan hjelpe andre?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude

Value

Label

1

Svært viktig

Cases
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Percentage

File : NSD0084
# v045:

Spm10g Hvor viktig er jobb med hjelp til andre
Cases

Value

Label

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v046:

Spm10h Hvor viktig er samfunnsnyttig jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1818 /-] [Invalid=670 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... H. En jobb som er samfunnsnyttig?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v047:

Spm10i Hvor viktig er fleksibel arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1811 /-] [Invalid=677 /-]

Literal question

Sett kryss i en rute for hver av tingene på listen nedenfor for å vise hvor viktig du selv synes det er når du skal vurdere en
jobb. Hvor viktig er...
... I. En jobb med fleksibel arbeidstid?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Job characteristics, Work attitude
Cases

Value

Label

1

Svært viktig

2

Viktig

3

Verken eller

4

Ikke viktig

5

Slett ikke viktig

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v048:

Spm11a Arbeidsledig: Mangle kontakt med folk på jobben

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=689 /-] [Invalid=1799 /-]
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Percentage

File : NSD0084
# v048:

Spm11a Arbeidsledig: Mangle kontakt med folk på jobben
Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...

Literal question

... A. Mangel på kontakt med folk på jobben
Post-question

For Spm11a-11g: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v049:

Spm11b Arbeidsledig: Pengemangel

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1560 /-] [Invalid=928 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... B. Pengemangel

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v050:

Spm11c Arbeidsledig: Tap av selvtillit

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=906 /-] [Invalid=1582 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... C. Tap av selvtillit

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v051:

Spm11d Arbeidsledig: Tap av respekt fra venner og kjente

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=218 /-] [Invalid=2270 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... D. Tap av respekt fra venner og bekjente

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v052:

Spm11e Arbeidsledig: Spenninger i familien

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=586 /-] [Invalid=1902 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... E. Spenninger i familien

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v053:

Spm11f Arbeidsledig: Tap av arbeidserfaring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=471 /-] [Invalid=2017 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... F. Tap av arbeidserfaring

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v054:

Spm11g Arbeidsledig: Få tiden til å gå

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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Percentage

# v054:

Spm11g Arbeidsledig: Få tiden til å gå

Statistics [NW/ W]

[Valid=407 /-] [Invalid=2081 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... G. Ikke å vite hvordan jeg skulle få tiden til å gå

Post-question

For p065 til p071: Skriv "1" i ruten for det du synes er aller verst, "2" i ruten for det du synes er nest verst, og "3" i ruten for
det tredje verste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Aller verst

2

Nest verst

3

Tredje verst

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v055:

Spm11h Arbeidsledig: Vet ikke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=176 /-] [Invalid=2312 /-]

Literal question

Sett at du var arbeidsløs og ikke kunne skaffe deg et nytt arbeid. Hvilke av problemene nedenfor ville du synes var verst?
Hva ville være det verste ...
... H. Vet ikke

Post-question

Eller sett kryss

Concepts

Unemployed, Unemployment, Economic activity

Value

Label

1

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v056:

Spm12a Foretrekke: Ansatt eller selvstendig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1834 /-] [Invalid=654 /-]

Literal question

Sett at du var i arbeid og kunne velge mellom ulike slags jobber. Hvilke av de følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke?
... A. Jeg ville foretrekke

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Employment opportunities, Public sector, Private sector, Self-employed, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Å være ansatt

2

Å være selvstendig næringsdrivende

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v057:

Spm12b Foretrekke: Stort eller lite firma

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1832 /-] [Invalid=656 /-]

Literal question

Sett at du var i arbeid og kunne velge mellom ulike slags jobber. Hvilke av de følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke?
... B. Jeg ville foretrekke...

Post-question

Sett kryss i bare en rute
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# v057:

Spm12b Foretrekke: Stort eller lite firma
Employment opportunities, Public sector, Private sector, Self-employed, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Arbeide i lite firma

2

Arbeide i stort firma

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v058:

Spm12c Foretrekke: Produksjon eller annet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1831 /-] [Invalid=657 /-]

Literal question

Sett at du var i arbeid og kunne velge mellom ulike slags jobber. Hvilke av de følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke?
... C. Jeg ville foretrekke...

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Employment opportunities, Public sector, Private sector, Self-employed, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Å arbeide i produksjon

2

Å arbeide på kontor, i salg el i tjenesteyt. bedrift

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v059:

Spm12d Foretrekke: Privat eller offentlig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1833 /-] [Invalid=655 /-]

Literal question

Sett at du var i arbeid og kunne velge mellom ulike slags jobber. Hvilke av de følgende valgmulighetene ville du selv
foretrekke?
... D. Jeg ville foretrekke...

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Employment opportunities, Public sector, Private sector, Self-employed, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Privat bedrift

2

Offentlig virksomhet

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v060:

Spm13a Myndighetene sørge for arbeid til alle

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1833 /-] [Invalid=655 /-]

Literal question

Mener du at det i sin alminnelighet bør være eller ikke bør være myndighetenes oppgave å ...
... A. Sørge for arbeid for alle som vil ha arbeid?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

State responsibility, Government role, Labour and employment, Economic activity, Employed, Right to adequate living
standards, Standard of living, Unemployed

Value

Label

1

Avgjort

Cases
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Percentage

# v060:

Spm13a Myndighetene sørge for arbeid til alle
Cases

Value

Label

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Avgjort ikke

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v061:

Spm13b Myndighetene sørge for arbeidsløse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1808 /-] [Invalid=680 /-]

Literal question

Mener du at det i sin alminnelighet bør være eller ikke bør være myndighetenes oppgave å ...
... B. Sørge for en anstendig levestandard for arbeidsløse?

Post-question

Sett kryss i bare en rute på hver linje

Concepts

State responsibility, Government role, Labour and employment, Economic activity, Employed, Right to adequate living
standards, Standard of living, Unemployed
Cases

Value

Label

1

Avgjort

2

Antakelig

3

Antakelig ikke

4

Avgjort ikke

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v062:

Spm14 Betalt arbeid i hovedjobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1824 /-] [Invalid=664 /-]

Literal question

Har du vanligvis betalt arbeid i 10 timer eller mer i uka i din hovedjobb?

Post-question

1 - Fortsett med spørsmål 17
2 - Fortsett med spørsmål 15
3 - Fortsett med spørsmål 15

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Employed
Cases

Value

Label

1

10t eller mer

2

Mindre enn 10t

3

Ikke betalt arbeid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v063:

Spm15 Vil gjerne ha betalt arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=585 /-] [Invalid=1903 /-]

Pre-question

Besvares av dem som ikke har betalt arbeid eller som har betalt arbeid mindre enn 10 timer i uka.

Literal question

Ville du gjerne hatt betalt arbeid nå?

Post-question

Sett kryss bare i en rute
1 - Fortsett med spørsmål 16
2 - Fortsett med spørsmål 16
3 - Fortsett med spørsmål 16
4 - Fortsett med spørsmål 44
- 54 -

# v063:

Spm15 Vil gjerne ha betalt arbeid
Labour and employment, Economic activity, Employed, Status in employment, Full-time employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Foretrekker heltid (30t el mer i uka)

2

Fortrekker deltid (10-29 t i uka)

3

Mindre enn 10t i uka

4

Nei, vil ikke ha betalt jobb nå

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v064:

Spm16 Lett eller vanskelig å finne jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=376 /-] [Invalid=2112 /-]

Pre-question

Besvares av dem som ikke har betalt arbeid eller som har betalt arbeid mindre enn 10 timer i uka.

Literal question

Hvis du prøvde å finne deg et arbeid, hvor lett eller vanskelig tror du det ville være å finne en jobb som passet deg?

Post-question

Sett kryss bare i en rute
Fortsett med spørsmål 44
Job hunting, Economic activity, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært lett

2

Ganske lett

3

Verken eller

4

Ganske vanskelig

5

Svært vanskelig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v065:

Spm17 Arbeider hvor hardt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1231 /-] [Invalid=1257 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvilket av utsagnene nedenfor beskriver best hvordan du opplever jobben din? I min jobb...

Post-question

(1) arbeider jeg bare så hardt som jeg er nødt til
(2) arbeider jeg hardt, men ikke så mye at det har innvirkning på livet mitt ellers
(3) er det et poeng for meg å gjøre det så bra jeg kan, selv om det innvirker på resten av livet mitt
(4) kan ikke velge mellom disse utsagnene?
Sett kryss bare i en rute
Labour and employment, Economic activity, Employed, Job characteristics

Concepts

Cases

Value

Label

1

Som jeg er nødt

2

Ikke virker inn

3

Virker inn

4

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v066:

Spm18 Antall timer og lønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1228 /-] [Invalid=1260 /-]
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Percentage

# v066:

Spm18 Antall timer og lønn

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk over hvor mange timer du arbeider og hva du tjener i hovedjobben din, inkludert regelmessig overtid. Hvis du bare
kunne velge mellom en av de tre mulighetene nedenfor, hvilken ville du da foretrekke?
(1) Arbeide flere timer og tjene mer, (2) arbeide det samme antallet timer og tjene like mye som jeg gjør nå, (3) arbeide færre
timer og tjene mindre enn nå, eller (4) kan ikke velge.

Post-question

(1) Arbeide flere timer og tjene mer
(2) arbeide det samme antallet timer og tjene like mye som jeg gjør nå
(3) arbeide færre timer og tjene mindre enn nå
(4) kan ikke velge
Sett kryss bare i en rute
Workloads, Working time, Labour and employment, Employed

Concepts

Cases

Value

Label

1

Arbeide og tjene mer

2

Arbeide,tjene d.s.

3

Arbeide,tjene mindre

4

Kan ikke velge

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v067:

Spm19a Lønn 2: Hvor lenge ansatt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=771 /-] [Invalid=1717 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... A. Hvor lenge den ansatte har vært i bedriften

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v068:

Spm19b Lønn 2: Hvor god jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=588 /-] [Invalid=1900 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... B. Hvor godt den ansatte gjør jobben?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

Cases

- 56 -

Percentage

# v068:

Spm19b Lønn 2: Hvor god jobb
Cases

Value

Label

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v069:

Spm19c Lønn 2: Erfaring i arbeidet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=663 /-] [Invalid=1825 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... C. Med den erfaring den ansatte har i å gjøre jobben?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v070:

Spm19d Lønn 2: Standardlønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=2146 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... D. Med en standardlønn som gir begge samme lønn?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v071:

Spm19e Lønn 2: Alder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=97 /-] [Invalid=2391 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... E. Med den ansattes alder?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
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# v071:

Spm19e Lønn 2: Alder
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v072:

Spm19f Lønn 2: Kjønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=34 /-] [Invalid=2454 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... F. Med den ansattes kjønn?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v073:

Spm19g Lønn 2: Forsørgelsesbyrde

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=27 /-] [Invalid=2461 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... G. Med den ansattes forsørgelsesbyrde?

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v074:

Spm19h Lønn 2: Formelle kvalifikasjoner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=723 /-] [Invalid=1765 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... H. Med den ansattes utdanning og formelle kvalifikasjoner?
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# v074:

Spm19h Lønn 2: Formelle kvalifikasjoner

Post-question

For Spm19a-19h: Se på listen nedenfor og skriv "1" i ruten for det du tror er aller viktigst på din arbeidsplass. Skriv så "2"
for det du tror er nest viktigst og "3" for det du tror er det tredje viktigste. La de andre rutene stå tomme.

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Aller viktigst

2

Nest viktigst

3

Tredje viktigst

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v075:

Spm19i Lønn 2: Kan ikke velge

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=116 /-] [Invalid=2372 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Tenk deg at to personer gjør samme slags arbeid. Hva tror du er viktigst på din arbeidsplass når det bestemmes hva de skal få
i lønn? Når det skal fastsettes lønn for to personer som gjør samme slags arbeid, hvor viktig er det på din arbeidsplass
... I. Kan ikke velge/Selvstendig som arbeider alene

Post-question

Eller sett kryss

Concepts

Wages, Wage determination, Equal pay, Income, Workplace
Cases

Value

Label

1

Kan ikke velge

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v076:

Spm20a Min jobb er trygg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1218 /-] [Invalid=1270 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... A. Min jobb er trygg

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v077:

Spm20b Min inntekt er høy

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1213 /-] [Invalid=1275 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
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# v077:

Spm20b Min inntekt er høy
... B. Min inntekt er høy

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v078:

Spm20c Muligheter til forfremmelse store

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1204 /-] [Invalid=1284 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... C. Mine muligheter til forfremmelse er store

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v079:

Spm20d Min jobb gir meg mye fritid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1211 /-] [Invalid=1277 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... D. Min jobb gir meg mye fritid

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

Cases
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Percentage

# v079:

Spm20d Min jobb gir meg mye fritid

Value

Label

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v080:

Spm20e Min jobb er interessant

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1216 /-] [Invalid=1272 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... E. Min jobb er interessant

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v081:

Spm20f Jeg kan arbeide selvstendig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1216 /-] [Invalid=1272 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... F. Jeg kan arbeide selvstendig

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v082:

Spm20g I min jobb kan jeg hjelpe andre

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1212 /-] [Invalid=1276 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.
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Percentage

# v082:

Spm20g I min jobb kan jeg hjelpe andre
Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.

Literal question

... G. I min jobb kan jeg hjelpe andre
Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v083:

Spm20h Min jobb er samfunnsnyttig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1215 /-] [Invalid=1273 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... H. Min jobb er samfunnsnyttig

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v084:

Spm20i Min jobb har fleksitid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1212 /-] [Invalid=1276 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nedenfor finner du en rekke utsagn om hovedjobben din. Sett kryss i en rute på hver linje for å vise hvor enig eller uenig du
er i at det passer på din jobb.
... I. Min jobb har fleksibel arbeidstid

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Job characteristics, Working conditions, Employed

Value

Label

1

Helt enig

2

Enig

3

Verken eller

Cases
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Percentage

# v084:

Spm20i Min jobb har fleksitid

Value

Label

4

Uenig

5

Helt uenig

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v085:

Spm21a Egen jobb: Utslitt fra jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1222 /-] [Invalid=1266 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... A. Hvor ofte er du utslitt når du kommer hjem fra jobben?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v086:

Spm21b Egen jobb: Utføre hardt fysisk arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1221 /-] [Invalid=1267 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... B. Hvor ofte må du utføre hardt fysisk arbeid?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v087:

Spm21c Egen jobb: Arbeidet kjennes stressende

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1220 /-] [Invalid=1268 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.
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Percentage

# v087:

Spm21c Egen jobb: Arbeidet kjennes stressende
Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.

Literal question

... C. Hvor ofte kjennes arbeidet stressende?
Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v088:

Spm21d Egen jobb: Kjeder seg på jobben

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1219 /-] [Invalid=1269 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... D. Hvor ofte kjeder du deg på jobben?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v089:

Spm21e Egen jobb: Har risikofylte arbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1221 /-] [Invalid=1267 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... E. Hvor ofte arbeider du under risikofylte arbeidsforhold?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

Cases
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Percentage

# v089:

Spm21e Egen jobb: Har risikofylte arbeidsforhold

Value

Label

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v090:

Spm21f Egen jobb: Har helsefarlige arbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1220 /-] [Invalid=1268 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... F. Hvor ofte arbeider du under helsefarlige arbeidsforhold?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v091:

Spm21g Egen jobb: Fysisk ubehagelige arbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1219 /-] [Invalid=1269 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Nå kommer noen flere spørsmål om dine arbeidsforhold. Sett kryss i én rute på hver av linjene nedenfor for å angi hvor ofte
det passer på ditt arbeid.
... G. Hvor ofte arbeider du under fysisk ubehagelige arbeidsforhold?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Employed
Cases

Value

Label

1

Alltid

2

Ofte

3

Noen ganger

4

Sjelden

5

Aldri

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v092:

Spm22a Utformer og planlegger arbeidet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1212 /-] [Invalid=1276 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.
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Percentage

# v092:

Spm22a Utformer og planlegger arbeidet

Literal question

Hvilket av de følgende utsagnene om ditt arbeid er riktigst?

Post-question

(1) Min jobb er slik at jeg kan utforme eller planlegge mesteparten av mitt daglige arbeid.
(2) Min jobb er slik at jeg kan utforme eller planlegge deler av mitt daglige arbeid.
(3) Min jobb er slik at jeg i virkeligheten ikke kan utforme eller planlegge mitt daglige arbeid.
Sett kryss i bare en rute
Labour and employment, Employed, Job characteristics, Working conditions

Concepts

Cases

Value

Label

1

Planlegge/utforme mesteparten

2

Planlegge/utforme deler

3

Ikke planlegge/utforme

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v093:

Spm23 Finne en jobb som passer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1222 /-] [Invalid=1266 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvis du av en eller annen grunn mistet jobben og aktivt så deg om etter noe annet, hvor lett eller vanskelig tror du det ville
være å finne en jobb som passet deg?

Post-question

Sett kryss i bare en rute

Concepts

Labour and employment, Employment, Employment opportunities, Job vacancies, Job changing, Job hunting
Cases

Value

Label

1

Svært lett

2

Ganske lett

3

Verken eller

4

Ganske vanskelig

5

Svært vanskelig

9

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v094:

Spm24a Forholdet ansatte-bedriftsledelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1209 /-] [Invalid=1279 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvordan vil du beskrive forholdene, i alminnelighet, på din arbeidsplass...
... A. Mellom bedriftsledelsen og de ansatte?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Workplace, Working conditions, Workplace relations, Labour relations

Value

Label

1

Svært gode

2

Ganske gode

3

Verken eller

4

Ganske dårlige

5

Svært dårlige

9

Vet ikke,uaktuelt

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v095:

Spm24b Forholdet mellom kollegaer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1209 /-] [Invalid=1279 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvordan vil du beskrive forholdene, i alminnelighet, på din arbeidsplass
... B. Mellom arbeidskamerater/kolleger?

Post-question

Sett kryss bare i en rute på hver linje

Concepts

Workplace, Working conditions, Workplace relations, Labour relations
Cases

Value

Label

1

Svært gode

2

Ganske gode

3

Verken eller

4

Ganske dårlige

5

Svært dårlige

9

Vet ikke,uaktuelt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v096:

Spm25 Hvor fornøyd er du i din jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1220 /-] [Invalid=1268 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvor fornøyd er du i din jobb?

Post-question

Sett bare ett kryss

Concepts

Economic activity, Employed, Labour and employment, Satisfaction
Cases

Value

Label

1

Absolutt fornøyd

2

Svært fornøyd

3

Ganske fornøyd

4

Verken eller

5

Ganske misfornøyd

6

Svært misfornøyd

7

Absolutt misfornøyd

9

Vet ikke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v097:

Spm26 Antall timer pr. uke i hovedjobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1201 /-] [Invalid=1287 /-]

Pre-question

Besvares bare av dem som har betalt arbeid 10 timer eller mer i uka.

Literal question

Hvor mange timer i uka arbeider du vanligvis i hovedjobben din?

Post-question

Regn med overtid, men ikke reisetid til og fra arbeidet.
Skriv antall timer i ruten
Timer i uka hovedjobben

Concepts

Economic activity, Employed, Working time
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Percentage

# v098:

Spm27 Har du biarbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1228 /-] [Invalid=1260 /-]

Literal question

Har du noe betalt arbeid i tillegg til hovedjobben?

Post-question

Sett kryss bare i en rute
1 - Fortsett med spørsmål 28
2 - Fortsett med spørsmål 28
3 - Fortsett med spørsmål 29
Economic activity, Employed, Working time, Part-time employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Regelmessig

2

Noen ganger

3

Aldri

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v099:

Spm28 Antall time pr. uke i bijobber

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=207 /-] [Invalid=2281 /-]

Pre-question

Dersom 1 eller 2 i Spm28

Literal question

Hvor mange timer i uka arbeider du vanligvis i disse andre jobbene, ikke medregnet reisetiden til og fra arbeidet?

Post-question

Skriv antall timer i ruten
Timer i uka i andre jobber

Concepts

Economic activity, Employed, Working time, Part-time employment

# v100:

Spm29a Kontroll eller oppsyn med andres arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1215 /-] [Invalid=1273 /-]

Literal question

Har du i din hovedjobb kontroll eller oppsyn med andres arbeid eller er du direkte ansvarlig for det arbeid andre gjør?

Post-question

Sett kryss i bare en rute
1 - Svar på spørsmål 29b
Employees, Job characteristics, Supervisors, Supervision, Personnel management

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v101:

Spm29b Antall underordnede

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-500] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=367 /-] [Invalid=2121 /-]

Literal question

I så fall, for hvor mange personer?

Post-question

Skriv antallet

Concepts

Employees, Job characteristics, Supervisors, Supervision, Personnel management

# v102:

Spm30 Antall ansatte på arbeidsplass

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-15000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1148 /-] [Invalid=1340 /-]

Literal question

Hvor mange ansatte er det i alt på din arbeidsplass?

Post-question

Er du usikker, så oppgi et omtrentlig anslag.
Antall ansatte
Employees, Workplace

Concepts
# v103:

Spm31a Begynte i virksomhet, måned

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1149 /-] [Invalid=1339 /-]

Literal question

Når begynte du i den bedriften eller virksomheten du arbeider i nå?

Post-question

Oppgi måned. Hvis du har arbeidet i denne bedriften eller virksomheten flere perioder, men arbeidet andre steder i
mellomtiden, oppgis siste gand du begynte i bedriften eller virksomheten.

Concepts

Employment, Labour and employment, Employment history

# v104:

Spm31b Begynte i virksomhet, år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 30-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1200 /-] [Invalid=1288 /-]

Literal question

Når begynte du i den bedriften eller virksomheten du arbeider i nå?

Post-question

Oppgi år. Hvis du har arbeidet i denne bedriften eller virksomheten flere perioder, men arbeidet andre steder i mellomtiden,
oppgis siste gand du begynte i bedriften eller virksomheten.

Concepts

Employment, Labour and employment, Employment history

# v105:

Spm32 Aktivitet før begynte i virksomhet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1210 /-] [Invalid=1278 /-]

Literal question

Hva gjorde du den siste tiden før du begynte i den bedriften eller virksomheten du arbeider i nå, kom du direkte fra en annen
jobb, eller var du uten inntektsgivende arbeid?

Concepts

Employment, Employment history, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Innt.g. arbeid

2

Hjemmearbeidende

3

Arbeidsløs

4

Utdanning

5

Annet

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v106:

Spm33 Selvstendig næringsdrivende

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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Percentage

# v106:

Spm33 Selvstendig næringsdrivende

Statistics [NW/ W]

[Valid=1222 /-] [Invalid=1266 /-]

Literal question

Er du selvstendig næringsdrivende?

Post-question

1 - Fortsett med spørsmål 44
2 - Fortsett med spørsmål 34

Concepts

Self-employed

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v107:

Spm34 Forfremmet eller høyere lønn siste 5 år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1060 /-] [Invalid=1428 /-]

Literal question

Har du i løpet av de siste 5 år i denne bedriften blitt forfremmet eller fått opprykk til en jobb med høyere lønn eler større
ansvar?

Concepts

Wages, Promotion (job), Career development, Wage increases

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v108:

Spm35a Lønn i hovedyrke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 36-50000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1039 /-] [Invalid=1449 /-]

Literal question

Omtrent hvor mye har du vanligvis i lønn for arbeidet i ditt hovedyrke, per time, per uke eller per måned?

Post-question

Oppgi lønnen før skatt og fradrag er trukket fra og ta med eventuell overtidsbetaling.
Lønn i kroner
Wages, Labour and employment, Economic activity, Employed

Concepts
# v109:

Spm35b Lønnsperiode

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1049 /-] [Invalid=1439 /-]

Literal question

Angi om beløepet gjelder per uke, per 14. dag, per måned eller per time:

Post-question

Sett kryss

Concepts

Wages, Labour and employment, Economic activity, Employed

Value

Label

1

Pr. uke

2

Pr. 14. dag

3

Pr. måned

4

Pr. time

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v110:

Spm36 Planer om å slutte i arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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Percentage

# v110:

Spm36 Planer om å slutte i arbeid

Statistics [NW/ W]

[Valid=1062 /-] [Invalid=1426 /-]

Literal question

Har du planer om å slutte i denne bedriften eller etaten i løpet av det nærmeste året?

Concepts

Labour and employment, Termination of service

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v111:

Spm37 Med i pensjonsordning i virksomheten

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1067 /-] [Invalid=1421 /-]

Literal question

Er du med i en egen pensjonsordning som gir alderspensjon i tillegg til Folketrygden ved den bedriften eller etaten der du er
ansatt nå?

Concepts

Pensions, Pension contributions, Finance

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v112:

Spm38 Opplæring av person til samme jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1056 /-] [Invalid=1432 /-]

Literal question

Tenk deg at du skal lære opp en person til å utføre din nåværende jobb. Vedkommende har om lag samme utdanning som deg
selv, men mangler erfaring fra denne typen arbeid. Hvor lang tid vil du anta at en slik opplæring vil ta?

Concepts

Teaching, Labour and employment, Job characteristics
Cases

Value

Label

1

Noen få timer

2

Noen dager

3

Flere uker

4

2-5 måneder

5

6-12 måneder

6

Noen år

7

5 år eller mer

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v113:

Spm39a Slutte: Miste muligheter til forfremmelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=991 /-] [Invalid=1497 /-]

Literal question

Tenk deg at du av en eller annen grunn - for eksempel ved nedleggelse eller innskrenking må slutte i den bedriften eller
etaten hvor du arbeider nå. Hvor sannsynlig er det da at følgende situasjoner vil inntreffe?
... A. Jeg vil miste muligheter for forfremmelse som jeg står for tur til
Labour and employment, Termination of service, Career development, Promotion (job)

Concepts
Value

Label

1

Svært sannsynlig

Cases
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Percentage

# v113:

Spm39a Slutte: Miste muligheter til forfremmelse
Cases

Value

Label

2

Sannsynlig

3

Ikke sannsynlig

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v114:

Spm39b Slutte: Miste opparbeidet lønnstillegg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1008 /-] [Invalid=1480 /-]

Literal question

Tenk deg at du av en eller annen grunn - for eksempel ved nedleggelse eller innskrenking må slutte i den bedriften eller
etaten hvor du arbeider nå. Hvor sannsynlig er det da at følgende situasjoner vil inntreffe?
... B. Jeg vil miste lønnstillegg som jeg har opparbeidet den tiden jeg har vært på min nåværende arbeidsplass
Labour and employment, Termination of service, Career development, Wage increases

Concepts

Cases

Value

Label

1

Svært sannsynlig

2

Sannsynlig

3

Ikke sannsynlig

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v115:

Spm40a Ville skifte til tilsvarende jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1052 /-] [Invalid=1436 /-]

Literal question

Nå følger to utsagn om forholdet til den bedriften eller etaten som du arbeider i. I hvilken grad vil du si deg enig eller uenig i
disse utsagnene for din egen del?
... A. Dersom jeg kunne få en tilsvarende jobb som den jeg har nå, hos en annen arbeidsgiver på hjemstedet, ville jeg skifte
jobb
Labour and employment, Employed, Job characteristics, Work attitude

Concepts

Cases

Value

Label

1

Helt enig

2

Delvis enig

3

Delvis uenig

4

Helt uenig

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v116:

Spm40b Stolt over å arbeide ved virksomheten

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1048 /-] [Invalid=1440 /-]

Literal question

Nå følger to utsagn om forholdet til den bedriften eller etaten som du arbeider i. I hvilken grad vil du si deg enig eller uenig i
disse utsagnene for din egen del?
... B. Jeg er stolt over å fortelle mine venner at jeg arbeider for denne bedriften/etaten
Labour and employment, Employed, Job characteristics, Work attitude

Concepts
Value

Label

1

Helt enig

2

Delvis enig

3

Delvis uenig

4

Helt uenig

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v117:

Spm41a Ny jobb hvis flytte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1055 /-] [Invalid=1433 /-]

Literal question

Tenk deg at du får tilbud om en ny jobb med samme type arbeid som du har nå, men med 20 prosent høyere bruttolønn. Tror
du at du ville ta denne jobben dersom
... A. Du måtte flytte fra hjemstedet?
Employment opportunities, Job characteristics, Commuting, Residential mobility

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v118:

Spm41b Ny jobb hvis lengre arbeidsreise

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1036 /-] [Invalid=1452 /-]

Literal question

Tenk deg at du får tilbud om en ny jobb med samme type arbeid som du har nå, men med 20 prosent høyere bruttolønn. Tror
du at du ville ta denne jobben dersom
... B. Du fikk to timer lengre daglig arbeidsreise (totalt fram og tilbake til jobben)?
Employment opportunities, Job characteristics, Commuting, Residential mobility

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v119:

Spm41c Samlet arbeidsreise pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1016 /-] [Invalid=1472 /-]

Literal question

Hvor lang tid bruker du daglig på å reise fram og tilbake til jobben nå?

Post-question

Skriv antall timer samlet daglig reisetid

Concepts

Employment opportunities, Job characteristics, Commuting, Residential mobility

# v120:

Spm42a Ny jobb hvis ned i lønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1041 /-] [Invalid=1447 /-]

Literal question

Tenk deg at du mister din nåværende jobb, blir arbeidsløs og får arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud om en ny jobb. Tror du
at du ville ta denne jobben, dersom
... A. Du måtte gå ned 20 prosent i lønn (omlag 2 månedslønner per år)?
Employment opportunities, Job characteristics, Wages, Low pay

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 73 -

Percentage

# v121:

Spm42b Ny jobb hvis flytte 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1027 /-] [Invalid=1461 /-]

Literal question

Tenk deg at du mister din nåværende jobb, blir arbeidsløs og får arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud om en ny jobb. Tror du
at du ville ta denne jobben, dersom
... B. Du måtte flytte fra hjemstedet?
Employment opportunities, Job characteristics, Residential mobility

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v122:

Spm42c Ny jobb hvis omskolering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1029 /-] [Invalid=1459 /-]

Literal question

Tenk deg at du mister din nåværende jobb, blir arbeidsløs og får arbeidsløshetstrygd. Så får du tilbud om en ny jobb. Tror du
at du ville ta denne jobben, dersom
... C. Du måtte omskoleres i 6 måneder for å få jobben?
Employment opportunities, Job characteristics, Retraining

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v123:

Spm43a Hvilket nytt yrke mest aktuelt

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1061 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvis du måtte velge et annet yrke enn det du har i dag, hvilket yrke ville da være mest aktuelt for deg?

Concepts

Occupations, Labour and employment, Employment

# v124:

Spm43b Aktuelt nytt yrke, 2-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/--]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1061 /-] [Invalid=1427 /-]

Literal question

Hvis du måtte velge et annet yrke enn det du har i dag, hvilket yrke ville da være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt yrke, 2siffer]

Concepts

Occupations, Labour and employment, Employment

# v125:

Spm43c Aktuelt nytt yrke, 1-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/-]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1061 /-] [Invalid=1427 /-]

Literal question

Hvis du måtte velge et annet yrke enn det du har i dag, hvilket yrke ville da være mest aktuelt for deg? [Aktuelt nytt yrke, 1siffer]

Concepts

Occupations, Labour and employment, Employment

Value

Label

0

Tekn/vit/hum/kunstn

Cases
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Percentage

# v125:

Spm43c Aktuelt nytt yrke, 1-siffer
Cases

Value

Label

1

Admin/forvaltning

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Jordbr/skogbr/fiske

5

Gruve/sprengningsarb

6

Transp/kommunikasjon

7

Industri/bygg/anlegg

8

Industri/bygg/anlegg

9

Servicearbeid

A

Militært arbeid

X

Uoppgitt/udefinert

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v126:

Spm44a Siste jobb før nåværende

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1369 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva var den siste jobben du hadde før du ble ansatt i den bedriften eller etaten hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble uten arbeid?

Post-question

Gi en kort beskrivelse av dine arbeidsoppgaver, og oppgi også yrkestittel.

Concepts

Employment history, Labour and employment

# v127:

Spm44b Siste jobb før nåværende, 2-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/--]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1369 /-] [Invalid=1119 /-]

Literal question

Hva var den siste jobben du hadde før du ble ansatt i den bedriften eller etaten hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble uten arbeid? [Siste jobb før nåværende, 2-siffer]

Concepts

Employment history, Labour and employment

# v128:

Spm44c Siste jobb før nåværende, 1-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/-]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1369 /-] [Invalid=1119 /-]

Literal question

Hva var den siste jobben du hadde før du ble ansatt i den bedriften eller etaten hvor du arbeider nå, eventuelt før du ble
selvstendig næringsdrivende eller ble uten arbeid? [Siste jobb før nåværende, 1-siffer]

Concepts

Employment history, Labour and employment

Value

Label

0

Tekn/vit/hum/kunstn

1

Admin/forvaltning

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Jordbr/skogbr/fiske

5

Gruve/sprengningsarb

6

Transp/kommunikasjon

7

Industri/bygg/anlegg

8

Industri/bygg/anlegg

9

Servicearbeid

A

Militært arbeid

Cases
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Percentage

# v128:

Spm44c Siste jobb før nåværende, 1-siffer
Cases

Value

Label

X

Uoppgitt/udefinert

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v129:

Spm44d Ikke ansatt andre steder tidligere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=478 /-] [Invalid=2010 /-]

Literal question

Dersom du ikke har vært ansatt i andre bedrifter eller etater tidligere, sett kryss her og fortsett med spørsmål 53 [p185]

Post-question

Dersom ikke ansatt tidligere - fortsett med spørsmål 53

Concepts

Employment history, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Ikke ansatt tidl.

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v130:

Spm45 Type virksomhet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-95] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1318 /-] [Invalid=1170 /-]

Literal question

Hva slags virksomhet var din forrige arbeidsplass?

Post-question

For eksempel mekanisk verksted, reklamebyrå, butikk, sykehus, bank, tresliperi

Concepts

Employment history, Labour and employment

# v131:

Spm46 Selvstendig eller ansatt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1276 /-] [Invalid=1212 /-]

Literal question

I din forrige jobb, var du selvstendig næringsdrivende, var du ansatt i et firma eller i offentlig virksomhet?

Concepts

Employment history, Labour and employment
Cases

Value

Label

1

Selvstendig

2

Ansatt privat

3

Ansatt kommune

4

Ansatt fylkeskommune

5

Ansatt stat

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v132:

Spm47 Begynte i siste jobb, årstall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1234 /-] [Invalid=1254 /-]

Literal question

Hvilket år begynte du i din forrige jobb?

Post-question

Begynte 19..

Concepts

Employment history, Labour and employment

# v133:

Spm48 Sluttet i siste jobb, årstall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 29-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1233 /-] [Invalid=1255 /-]

Literal question

Hvilket år sluttet du i din forrige jobb?

Post-question

Sluttet 19..
Hvis sluttet i 1988 eller 1989, fortsett med spørsmål 49, ellers fortsett med spørsmål 50
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Percentage

# v133:

Spm48 Sluttet i siste jobb, årstall
Employment history, Labour and employment

Concepts
# v134:

Spm49a Lønn i siste jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 25-59000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=255 /-] [Invalid=2233 /-]

Literal question

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller 1989, hvilken lønn hadde du på det tidspunktet du sluttet, og hva var din ukentlige
arbeidstid?
... A. Lønn

Post-question

Kroner

Concepts

Employment history, Labour and employment, Wages

# v135:

Spm49b Lønnsperiode, siste jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=261 /-] [Invalid=2227 /-]

Literal question

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller 1989, hvilken lønn hadde du på det tidspunktet du sluttet, og hva var din ukentlige
arbeidstid?
... B. Angi om beløpet gjelder per uke, per 14. dag, per måned eller per time?

Post-question

Sett kryss

Concepts

Employment history, Labour and employment, Wages

Value

Label

1

Pr. uke

2

Pr. 14. dag

3

Pr. måned

4

Pr. time

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v136:

Spm49c Ukentlig arbeidstid, siste jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-70] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=246 /-] [Invalid=2242 /-]

Literal question

Hvis du sluttet i løpet av 1988 eller 1989, hvilken lønn hadde du på det tidspunktet du sluttet, og hva var din ukentlige
arbeidstid?
... C. Ukentlig arbeidstid
Employment history, Labour and employment, Working time

Concepts
# v137:

Spm50a Ikke i arbeid for tiden

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=281 /-] [Invalid=2207 /-]

Literal question

Sett kryss her hvis du ikke er i arbeid for tiden, og fortsett med spørsmål 53.

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Unemployed, Job hunting
Cases

Value

Label

1

Ikke i arbeid

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v138:

Spm50b Hovedgrunn skifte til nåværende jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=982 /-] [Invalid=1506 /-]
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Percentage

# v138:

Spm50b Hovedgrunn skifte til nåværende jobb

Literal question

Hva var hovedgrunnen til at du skiftet til din nåværende jobb?

Post-question

Sett bare ett kryss for den viktigste grunnen.

Concepts

Economic activity, Employed, Job hunting, Job changing
Cases

Value

Label

1

Midlertidig

2

Innskr.,nedl.

3

Mer interessant jobb

4

Måtte skaffe ny jobb

5

Ønsket annen arb.tid

6

Muligh. forfr.

7

Bedre arb.forh.

8

Fikk høyere lønn

9

Tatt ny utdanning

10

Bedre barnetilsyn

11

Nærmere slektninger

12

Annens jobb,utd.

13

Bedre bomiljø,kostn.

20

Annet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v139:

Spm51 Mer ansvarsfull jobb nå

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=980 /-] [Invalid=1508 /-]

Literal question

Fikk du en mer ansvarsfull jobb enn den du hadde før, da du begynte i bedriften der du arbeider nå?

Concepts

Job characteristics, Working conditions, Employed, Labour and employment

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v140:

Spm52 Antall bedrifter ansatt i siste 5 år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-26] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=985 /-] [Invalid=1503 /-]

Literal question

Hvor mange bedrifter/etater har du vært ansatt i de siste 5 år?

Post-question

Regn også med nåværende jobb.
Antall bedrifter/etater
Employment history, Labour and employment, Economic activity

Concepts
# v141:

Spm53 Antall år i inntektsgivende arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-60] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1660 /-] [Invalid=828 /-]

Literal question

Hvor mange år har du til sammen vært i inntektsgivende arbeid siden du begynte i slikt arbeid første gang?

Post-question

Antall år

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity
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# v142:

Spm54 Tatt kurs med skifte av yrke som mål

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1735 /-] [Invalid=753 /-]

Literal question

Har du, i løpet av de siste 3 år, tatt utdanning eller kurs med formål å skifte til et annet yrke enn det du eventuelt har nå?

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v143:

Spm55 Medlem av fagforening

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1759 /-] [Invalid=729 /-]

Literal question

Er du medlem i fagforening?

Concepts

Trade unions, Trade union membership

Value

Label

1

Ja

2

Nei

9

Vet ikke

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v144:

Spm56 Stemmegivning ved Stortingsvalg i morgen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1815 /-] [Invalid=673 /-]

Literal question

Hvilket parti ville du stemme på hvis det var Stortingsvalg i morgen?

Concepts

Voting intention, Political behaviour, Parliamentary elections, National elections
Cases

Value

Label

1

Frp

2

H

3

SP

4

Krf

5

V

6

Dna

7

Sv

8

Nkp

9

Rv

10

Andre

88

Vet ikke,ikke stemme

99

Ikke svare

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v145:

v100 Kjønn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Kjønn
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Percentage

# v145:

v100 Kjønn
Gender

Concepts
Value

Label

1

Menn

2

Kvinner

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v146:

v101 Alder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 16-74] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Alder:

Concepts

Age

# v147:

v71 Ekteskapelig status

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ekteskapelig status

Concepts

Marital status

Value

Label

1

Ugift

2

Gift

3

Samboer

4

Før gift

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v148:

v102 Arbeidsstyrkestatus I

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Arbeidsstyrkestatus I

Concepts

Economic activity, Occupational status
Cases

Value

Label

0

Ufriv.perm.,annet

1

Sysselsatt

2

Arbeidssøker

3

Utenfor arb.styrke

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v149:

v103 Arbeidsstyrkestatus II

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Arbeidsstyrkestatus II

Concepts

Economic activity, Occupational status
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Percentage

# v149:

v103 Arbeidsstyrkestatus II
Cases

Value

Label

0

Verneplikt

1

Syssels.,innt.

2

Syssels.,frav.

3

Arb.søkere

4

Utenf. arb.styrke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v150:

v104 Yrkesstatus

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrkesstatus

Concepts

Economic activity, Occupational status

Value

Label

0

Ufriv.perm.,annet

1

Selvstendige

2

Ansatte,vernepl.

3

Familiearb.

4

Uoppgitt

5

Skole,student

6

Hjemmearb.

7

Alderspensj.

8

Arbeidsledig

9

Pensjonerte

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 81 -

Percentage

# v151:

v105 Antall arbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Antall arbeidsforhold

Concepts

Economic activity, Occupational status
Cases

Value

Label

0

Ikke innt.g. arb.

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v152:

v106 Næring, hovedarbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-959] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1489 /-] [Invalid=999 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Næring, hovedarbeidsforhold

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v153:

v107 Yrke, hovedarbeidsforhold

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1489 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, hovedarbeidsforhold

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v154:

v107a Yrke, hovedarbeidsforhold, 2-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/--]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1489 /-] [Invalid=999 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, hovedarbeidsforhold, 2-siffer

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v155:

v107b Yrke, hovedarbeidsforhold, 1-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/-]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1489 /-] [Invalid=999 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, hovedarbeidsforhold, 1-siffer

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

0

Tekn/vit/hum/kunstn

1

Admin/forvaltning

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Jordbr/skogbr/fiske

5

Gruve/sprengningsarb

6

Transp/kommunikasjon

7

Industri/bygg/anlegg

Cases
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Percentage

# v155:

v107b Yrke, hovedarbeidsforhold, 1-siffer
Cases

Value

Label

8

Industri/bygg/anlegg

9

Servicearbeid

A

Militært arbeid

X

Uoppgitt/udefinert

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v156:

v108 Leder andre, hovedarbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=80 /-] [Invalid=2408 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Leder andre, hovedarbeidsforhold

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Ja

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v157:

v109 Næring, biarbeidsforhold

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-951] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=79 /-] [Invalid=2409 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Næring, biarbeidsforhold

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v158:

v110 Næring, arbeidssøkere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-933] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=46 /-] [Invalid=2442 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Næring, arbeidssøkere

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v159:

v111 Yrke, arbeidssøkere

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=46 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, arbeidssøkere

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v160:

v111a Yrke, arbeidssøkere, 2-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/--]

Statistics [NW/ W]

[Valid=46 /-] [Invalid=2442 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, arbeidssøkere, 2-siffer

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity

# v161:

v111b Yrke, arbeidssøkere, 1-siffer

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*/-]
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Percentage

# v161:

v111b Yrke, arbeidssøkere, 1-siffer

Statistics [NW/ W]

[Valid=46 /-] [Invalid=2442 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yrke, arbeidssøkere, 1-siffer

Concepts

Employment history, Labour and employment, Economic activity
Cases

Value

Label

0

Tekn/vit/hum/kunstn

1

Admin/forvaltning

2

Kontorarbeid

3

Handelsarbeid

4

Jordbr/skogbr/fiske

5

Gruve/sprengningsarb

6

Transp/kommunikasjon

7

Industri/bygg/anlegg

8

Industri/bygg/anlegg

9

Servicearbeid

A

Militært arbeid

X

Uoppgitt/udefinert

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v162:

v112 Heltid, deltid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Heltid, deltid

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Employed, Full-time employment, Part-time employment
Cases

Value

Label

1

Del, 1-19 timer

2

Del, 20-36 timer

3

Heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v163:

v113 Utdanningsnivå

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Utdanningsnivå

Concepts

Educational background, Education

Value

Label

1

Ungdomsskolenivå

2

Gymnasnivå I

3

Gymnasnivå II

4

Univ.,høgskole

5

Uoppgitt

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 84 -

Percentage

# v164:

v114 Fagfelt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Fagfelt

Concepts

Data

# v165:

v115 Fylke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Fylke

Concepts

Geographical data

# v166:

v9.31 Offentlig, privat sektor

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1481 /-] [Invalid=1007 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Offentlig, privat sektor

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Personlig eid

2

Akses.,org.,e.l.

3

Kommunal

4

F.komm

5

Statlig

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v167:

v26.52 Viktigste grunn til fravær

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=89 /-] [Invalid=2399 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Viktigste grunn til fravær

Concepts

Absenteeism, Labour and employment

Value

Label

0

Avspasering

1

Arb.tids.ordning

2

Perm. u. lønn

3

Svangers.,fødsel

4

Barneoms. u. lønn

5

Skole

6

Ferie

7

Egen sykdom,skade

8

Sykdom hjemme

9

Annet

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v168:

v27.53 Antall uker fraværende

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-51] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=89 /-] [Invalid=2399 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Antall uker fraværende

Concepts

Absenteeism, Labour and employment

# v169:

v39 Ansatt, selvstendig, biarbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=79 /-] [Invalid=2409 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ansatt, selvstendig, biarbeid

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Ansatt

2

Selvstendig

3

Familiemedl.

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v170:

v12.34 Avtalt arb.tid pr. uke,hovedarbf.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100-7000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1039 /-] [Invalid=1449 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Avtalt arb.tid pr. uke,hovedarbf.

Concepts

Working time, Labour and employment

# v171:

v13.35 Avtalt arb.tid i uka,hovedarbf.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-8400] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=161 /-] [Invalid=2327 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Avtalt arb.tid i uka,hovedarbf.

Concepts

Working time, Labour and employment

# v172:

v14.36 Gj.sn arb.tid pr. uke,hovedarbf.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 125-9800] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=411 /-] [Invalid=2077 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Gj.sn arb.tid pr. uke,hovedarbf.

Concepts

Working time, Labour and employment

# v173:

v25 Faktisk arb.tid i uka,ett arbforh.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9900] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1387 /-] [Invalid=1101 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Faktisk arb.tid i uka,ett arbforh.

Concepts

Working time, Labour and employment
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Percentage

# v174:

v51h Faktisk arb.tid i uka,hovedarbf.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-6000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=80 /-] [Invalid=2408 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Faktisk arb.tid i uka,hovedarbf.

Concepts

Working time, Labour and employment

# v175:

v51b Faktisk arb.tid i uka,biarbforh.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4800] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=80 /-] [Invalid=2408 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Faktisk arb.tid i uka,biarbforh.

Concepts

Working time, Labour and employment

# v176:

v25.51 v51a+v51b og v25 sammenslått

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9900] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1466 /-] [Invalid=1022 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

v51a+v51b og v25 sammenslått

Concepts

Data

# v177:

v17.45 Hovedsaklig gjøremål

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=399 /-] [Invalid=2089 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hovedsaklig gjøremål

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Yrkesaktiv

2

Student,skole

3

Alderspensj.

4

Pensjon ellers

5

Hjemmearbeidende

6

Arbeidsledig

7

Vernepliktig

8

Annet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v178:

v18.46 Ønsker lengre arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=387 /-] [Invalid=2101 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ønsker lengre arbeidstid

Concepts

Working time, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Ja

Cases
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Percentage

# v178:

v18.46 Ønsker lengre arbeidstid

Value

Label

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v179:

v19.47 Prøvd å få lengre arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=82 /-] [Invalid=2406 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Prøvd å få lengre arbeidstid

Concepts

Working time, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v180:

v20 Ønsker du fast jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=2483 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ønsker du fast jobb

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Status in employment

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v181:

v21 Prøvd å få fast arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=2485 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Prøvd å få fast arbeid

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Status in employment

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v182:

v22.48 Hvordan prøvd å få fast arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=36 /-] [Invalid=2452 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hvordan prøvd å få fast arbeid

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Status in employment

Value

Label

1

Arb.formidling

Cases
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Percentage

# v182:

v22.48 Hvordan prøvd å få fast arbeid
Cases

Value

Label

2

Annonse

3

Annen arb.giver

4

Nåv. arb.giver

5

Annet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v183:

v23.49 Hvor raskt starte økt,fast arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=84 /-] [Invalid=2404 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hvor raskt starte økt,fast arbeid

Concepts

Labour and employment, Economic activity, Status in employment
Cases

Value

Label

1

Med en gang

2

Innen en måned

3

Seinere

4

Vet ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v184:

v24.50 Ønske om arbeidstid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 6-42] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=79 /-] [Invalid=2409 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ønske om arbeidstid

Concepts

Working time

# v185:

v52h H.grunn borte fra hovedarb.forh.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=2484 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

H.grunn borte fra hovedarb.forh.

Concepts

Absenteeism, Labour and employment, Economic activity

Value

Label

0

Avspasering

1

Arb.tids.ordning

2

Perm. u. lønn

3

Svangers.,fødsel

4

Barneoms. u. lønn

5

Skole

6

Ferie

7

Egen sykdom,skade

8

Sykdom hjemme

9

Annet

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v186:

v52b H.grunn borte fra biarb.forh.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=2483 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

H.grunn borte fra biarb.forh.

Concepts

Absenteeism, Labour and employment, Economic activity
Cases

Value

Label

0

Avspasering

1

Arb.tids.ordning

2

Perm. u. lønn

3

Svangers.,fødsel

4

Barneoms. u. lønn

5

Skole

6

Ferie

7

Egen sykdom,skade

8

Sykdom hjemme

9

Annet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v187:

v53h Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=2484 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

Concepts

Absenteeism, Labour and employment, Economic activity

# v188:

v53b Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=2483 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Uker sammenh. borte fra hovedarb.f

Concepts

Absenteeism, Labour and employment, Economic activity

# v189:

v54 Hovedsaklig gjøremål

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=708 /-] [Invalid=1780 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hovedsaklig gjøremål

Concepts

Data

Value

Label

1

Student,skiole

2

Hjemmearbeidende

3

Alderspensj.

4

Arb.ledig

5

Pensjon ellers

6

Verneplikt

Cases
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Percentage

# v189:

v54 Hovedsaklig gjøremål

Value

Label

7

Annet

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v190:

v55 Ønsker inntektsgivende arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=674 /-] [Invalid=1814 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ønsker inntektsgivende arbeid

Concepts

Data

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v191:

v56 Begynne ny jobb

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=553 /-] [Invalid=1935 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Begynne ny jobb

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Ja, innen 3 u

2

Ja, etter 3 u

3

Nei

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v192:

v57 Sist forsøkte å få arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=2287 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Sist forsøkte å få arbeid

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Under 1 mnd

2

1-2 mndr

3

3-5 mndr

4

6 mndr el. mer

5

Ikke søkt

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v193:

v58 Grunn ikke forsøkt få arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=136 /-] [Invalid=2352 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Grunn ikke forsøkt få arbeid
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Percentage

# v193:

v58 Grunn ikke forsøkt få arbeid
Data

Concepts

Cases

Value

Label

0

Venter svar arb.g

1

Ikke pass. arb

2

Venter arb.

3

Barnepass

4

Hjelp hjemme

5

Pårørende

6

Skole

7

Høy alder

8

Svak helse

9

Annet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v194:

v59 Måte å skaffe arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=67 /-] [Invalid=2421 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Måte å skaffe arbeid

Concepts

Data

Value

Label

1

Arb.form.

2

Annonse

3

Mulig arb.g

4

Annet

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v195:

v60 Kunne påta seg arbeid denne uka

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=69 /-] [Invalid=2419 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Kunne påta seg arbeid denne uka

Concepts

Data

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v196:

v61 Hvor raskt begynne i arbeid

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=145 /-] [Invalid=2343 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hvor raskt begynne i arbeid

Concepts

Data
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Percentage

# v196:

v61 Hvor raskt begynne i arbeid
Cases

Value

Label

1

Med en gang

2

Innen 1 mnd

3

Innen 6 mndr

4

Seinere

5

Vet ikke, uakt.

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v197:

v62 Ønsker å arbeide pr. uke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=2488 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Ønsker å arbeide pr. uke

Concepts

Data

# v198:

v63 Antall uker ledig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=64 /-] [Invalid=2424 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Antall uker ledig

Concepts

Data

# v199:

v64 Hatt innt.givende arbeid siste år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=57 /-] [Invalid=2431 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Hatt innt.givende arbeid siste år

Concepts

Data

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v200:

v68 Fullført allmennutdanning

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2151 /-] [Invalid=337 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Fullført allmennutdanning

Concepts

Data

Value

Label

1

7årig el. mindre

2

1 år Framhald e.l.

3

2 år framhald e.l.

4

9-årig grunns.

5

Folkehøgs 1 år

6

Real- middel

Cases
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Percentage

# v200:

v68 Fullført allmennutdanning

Value

Label

7

Folkehøgs 2 år

8

Artium e.l.

9

Uoppgitt,ingen

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v201:

v116 Antall barn under 16 år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Antall barn under 16 år

Concepts

Data

# v202:

v117 Yngste barns f.år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 74-89] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=378 /-] [Invalid=2110 /-]

Definition

AKU-data

Literal question

Yngste barns f.år

Concepts

Data

# v203:

i007 Oppblåsningsfaktor nettoutvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-40552000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppblåsningsfaktor nettoutvalg (i007)

Concepts

Data

# v204:

i008 Oppblåsningsfaktor bruttoutvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 8294883-26266000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2488 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppblåsningsfaktor bruttoutvalg (i008)

Concepts

Data
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