
Interne notater
STATISTISK SENTRALBYRÅ

10. oktober 1980

KVINNERS ARBEID UTE OG HJEMME

RAPPORT FRA PRØVEUNDERSØKELSEN

av

Gunvor Iversen

Side

1. Innledning  	 1
2. Opplegget av rapporten  	 1
3. Generelle problemstillinger 	 1

3.1. 	 Innledning  	 1
3.2. 	 Hovedundersøkelsens problemstillinger  	 2
3.2.1. Kvinner som marginal arbeidskraft  	 2
3.2.2. Et utvidet arbeidsbegrep ..... . . 	 .......  	 2
3.2.3. Faktorer som påvirker kvinnens yrkesaktivitet  	3
3.2.4. Kvinners arbeidsforhold  	 5
3.2.5. Hvordan skaffer kvinner seg arbeid  	 5
3.2.6. Kvinners kilder til forsørging  	 5
3.2.7. Kvinners yrkeshistorier 	
3.3. 	 Oppsummering  	 7

4. Bakgrunn for prøveundersøkelsen ........ ....... .......  	 8
4.1. 	 Generelt om valg av områder som ble provet ut 	 8
4.2. 	 Områder som dekkes  	 9
4.3. 	 Utvalg og intervjuperiode. Oppnådde intervju ••

5. Vurdering av skjemaet 	 • •• • • 	 10
5.1. 	 Generelt 	  10
5.2. 	 Enkelte spørsmål 	  11

6. Noen hovedresultater fra prøven 	  13
6.1. 	 Innledning 	  13
6.2. 	 Bakgrunnskjennetegn 	  13
6.3. 	 Kvinners arbeid og kilder til forsørgelse 	  14

6.3.1. Arbeidsbelastning 	  14
6.3.2. Deltaking i inntektsgivende arbeid på

intervjutidspunktet i ulike grupper av
kvinner 	  14

6.3.3. Tidligere yrkeserfaring 	  17
6.3.4. Noen trekk ved nåværende inntektsgivende

arbeid 	  19
6.3.5. Kilder til livsopphold 	  11

Referanser 	  11
Vedlegg 1 Skjema for prøveundersøkelser 	  11

" 	 2 Orientering og instruks for intervjuene 	  11
" 	 3 Skjema for hovedundersøkelsen 	  11

INNHOLD



1. INNLEDNING

Undersøkelsen om Kvinners arbeid ute og hjemme blir gjennomfort av Statistisk Sentralbyrå på

oppdrag fra Arbeidsdirektoratet.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe for å planleA,- undersekel sen

Arbeidsgruppen består av:

Tor Christofersen, Arbeidsdirektoratet

Terje Tveito, Arbeidsdirektoratet

Margrethe Wiig, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arnlaug Leira, Institutt for samfunnsforskning

Mette Sørensen, Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning, INAS, Norges almen-
vitenskapelige forskningsråds (NAVF) sekretariat for kvinneforskning

Karin Stoltenberg, Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Olaf Foss, Statistisk Sentralbyrå

Gunvor Iversen, Statistisk Sentralbyrå.

Sissel Salomon møtte som vararepresentant for Karin Stoltenberg på gruppens forste møter, se-

nere har Gerd Vollset mott.

Mette Sørensen har blitt erstattet av Kari Skrede (INAS).

Tor Christofersen fungerer som gruppas formann og sekretær. Sammen med Gunvor Iversen utgjør

han gruppas arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har blitt supplert etter behov.

2. OPPLEGGET AV RAPPORTEN.

I avsnitt 3 vil vi gi en oversikt over de problemstillinger arbeidsgruppen mente var av bety-

dning å få belyst gjennom en undersøkelse av kvinners arbeid ute og hjemme.

Bakgrunner for prøveundersøkelsen og de emneområder vi mente det var nødvendig å ta opp der,

vil bli drøftet i avsnitt 4. Vurderinger av prøveskjemaet og de endringer vi fant nødvendige, blir

presentert i avsnitt 5, mens vi i avsnitt 6 gir noen hovedresultater fra prøveundersøkelsen. Spørre-

skjemaet for prøven og instruks til intervjuerne, samt den endelige versjon av spørreskjemaet, følger

som vedlegg.

3. GENERELLE PROBLEMSTILLINGER

3.1. Innledning 

I utgangspunktet ønsket vi å anlegge et mer utvidet perspektiv på kvinners deltaking i inn-

tektsgivende arbeid og på kvinners arbeidsbelastning totalt, enn det som hittil har vært vanlig i

undersøkelser om kvinners yrkesaktivitet.

I tillegg ønsket vi å legge størst vekt på faktisk atferd og objektive forhold, heller enn på

kvinners ønsker, behov og motivasjoner med hensyn til deltaking i inntektsgivende arbeid. Med andre

ord ønsket vi ikke å lage en gjentaking av undersøkelsen i 1968 om ønsker om og behov for syssel-

setting blant gifte kvinner (Statistisk Sentralbyrå, 1969). Dessuten ønsket vi å ta med alle kvinner

i undersøkelsen, ikke bare gifte. Arbeidsgrup•n stilte imidlertid ikke på bar bakke nar det gjaldt

statistikk om kvinners arbeid.

Vi har gjennom flere landsomfattende undersøkelser fått kunnskap om ulike sider ved kvinners

forhold til/muligheter fora delta på arbeidsmarkedet. I Statistisk Sentralbyrå er det i de senere år

f.eks. gjennomført undersøkelser om fruktbarhet (1978), omsorgsarbeid (prøveundersøkelse 1978), barne-

tilsyn (1975), deltidsarbeid (1978), mulige arbeidssøkere (1976). De kvartalsvise arbeidskraftunder-

søkelser gir opplysninger om faktisk og ønsket yrkesaktivitet i ulike grupper, kvinner inkludert.
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Selv om alle disse undersøkelsene gir viktige bidrag til mer kunnskap om kvinner og deres

arbeidssitua s jon ) har vi hittil hatt liten mulighet til a se disse ulike sidene i sammenheng. Det er

vel også slik at enkelte opplysninger som har særlig betydning for a forklare kvinners yrkesaktivitet

spesielt, bare er ufullstendig dekket i de nevnte undersøkelsene. De problemstillinger vi mente at

undersøkelsen skulle belyse, må også ses i sammenheng med at det omtrent samtidig med hovedundersøkelsen

ville bli gjennomført en generell levekårsundersolelse, og noe senere en Ry tidsnyttingsundersøkelse.

En vil dermed kunne dra nytte av opplysninger fra disse to undersøkelsene i analysen av kvinners arbeid

ute og hjemme, og dermed også få en slags arbeidsdeling mellom undersøkelsene.

Vi skal i det folgende gjøre rede for de problemstillinger som vi mente at undersøkelsen om

kvinner arbeid ute og hjemme burde dekke.

3.2. Hovedundersøkelsens problemstillinger 

I. Kvinner som marginal arbeidskraft

Rent konkret dannet Stortingsmelding nr. 14 (1977-78) om sysselsettingspolitikken utgangspunktet

for Arbeidsdirektoratets ønske om A lage en undersøkelse om kvinners arbeid. Denne stortingsmeldingen

definerer ulike grupper som piolemyrupper i forhold til arbeidsmarkedet Dette er grupper som har law

deltaking i inntektsgivende arbeid og en ustabil tilknytoing til arbeidsmarkedet. Kvinner blir regnet

med blant disse problemgruppene og blir dermed også regnet som marginale i forhold til arbeidsmarkedet.

Marginal tilknytning fl' arbeidsmarkedet kan gi seg utslaq i hyppige jobbst som ikke inpgår

i en karriereplan, og med kortere eller lengre peroider uten regulært arbeid. Det er imidlertid ikke

slik at marginal tilknytning på arbeidsmarkedet uten videre kan ses på som et problem. Colbjørnsen (1977)

sier at årsaken til slik atferd også kan ligge i at de marginale arbeidstakerne selv ikke ønsker en

fastere tilknytning til arbeidsmarkedet. En annen årsak kan være at atferd/roller på arbeidsmarkedet ikke

lar seg -eller ønskes å - kombinere med andregjøremål/roller.

Dette betyr at kvinners eventuelle marginale forhold til arbeidsmarkedet ikke nødvendigvis kan

fores tilbake til trekk ved arbeidsmarkedets organisering og virkemåte. Andre institusjonelle forhold

må derfor også trekkes inn når kvinners forhold til arbeidsmarkedet skal undersøkes.

Resultatet kan imidlertid bli det samme, uansett hvor årsakene ligger. Med for å endre på situ-

asjonen, må en også kjenne årsakene til situasjonen.

Sagt med andre ord: De handlingsvalg som aktorer treffer i forhold til arbeidsmarkedet må ses

i sammenheng med de begrensninger som ligger på den enkeltes handlingsalternativer. Når for eksempel

noen kvinner ser ut til å foretrekke kortsiktig, midlertidig arbeid, kan dette henge sammen med at fami-

lieforpliktelser vanskeliggjør en mer permanent tilpasning.

Marginal tilknytning til arbeidsmarkedet kan med andre ord bade være ønsket og påtvunget. Det

kan derfor være en oppgave å fun o 	 fon-rie for re,aiginal trd som repre, iter 	 proble

forankret i arbeidsmarkedets virkemåte, hvilke som skyldes problemfaktorer utenfor arbeidslivet og hvilke

som uttrykker et behov for og ønske om fleksibel tilpasning i arbeidsmarkedet.

Studier av kvinners arbeidsmarketdssituasjon, og hvorvidt kvinner er en marginal arbeidstaker-

gruppe kan blant annet belyses ved to hovedtyper av opplysninger:

1) Den tilknytning de har til arbeidsmarkedet (f.eks. målt ved deltaking i yrkesaktivt arbeid,
arbeidstid (heltid/deltid), fravær fra arbeidslivet) og

2) Deres status på arbeidsmarkedet (f.eks. målt ved arbeidsloshet,lonn, yrkesfordeling)
(Jonung 1979).

3.2.2. Et utvidet arbeidsbegrep 

Som nevnt ønsker 'gruppa A utvide perspektivet på hva arbeid er - det vil si vi ønsket å bruke et

utvidet arbeidsbegrep. Vi ønsket ikke bare å registrere arbeid for lønn i et marked, men også aktivi-

teter som blir utført utenfor markedet. Dette er ønskelig både for å få et bilde av kvinners totale

arbeidsinnsats og for å kunne se på sammenhengen mellom arbeidsinnsats i og utenfor markedet.
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Ifølge terminologien utviklet av Leira/Nørve (1977) og Leira (1980) ønsket vi derfor å dekke:

a) markedet for lønnsarbeidskraft, dvs. det som vanligvis kalles arbeidsmarkedet, hvor arbeidskraft om-

settes som lønn mot betaling,

b) markedet for familiearbeidskraft, dvs. det arbeid som blir utfort innen egen familie, og c) det skjulte

arbeidet, som er arbeid utført både utenom lønnsarbeidsmarkedet og utenom det private, ulonte familiearbeidet.

Arbeid på det skjulte markedet skiller seg fra familiearbeidet gl.a. ved at arbeidsbyttet er mer spesi-

fisert, og engasjementet har vanligvis et kortere tidsperspektiv.

Det skjulte arbeid bestir både av ubetalte tjenester, hjelp, arbeid utfort for andre husholdnin-

ger og utvekslinger hvor penger kan inngå som motytelse, men uten at forholdet mellom aktorene ellers

blir forstått eller regulert som vanlig lønnsarbeid i markedet.

Et moment som gjor en slik tredeling av områder for kvinners arbeid viktig er at omfanget og

eventuelt "avkastningen" av arbeid i familien og av "skjulte" arbeid vil ha stor betydning for kvinners

mulighet og vilje til A delta på lønnsarbeidsmarkedet. Tilpasninger på familiearbeidsmarkedet og/eller

til "skjult" arbeid kan enten være et alternativ til deltaking i lønnsarbeidsmarkedet der hvor det finnes

slikt arbeid for kvinner, eller en erstatning for vanlig lønnsarbeid der hvor slikt ikke finnes.

3,2,3,_ Faktorer_som_Ovirker_kvinnens_yrkesaktivitet

Vi ønsket også A ta inn opplysninger som en på tidligere undersøkelser vet er viktige forklar-

ningsvariable med hensyn til kvinners yrkesaktivitet. Dette dreier seg f.eks. om barnetilsynsordningen,

familiesituasjon, barnetall, utdanning, sosial bakgrunn . For gifte/samboende kvinner er trekk ved

ektefelle/samboers yrkessituasjon også av betydning.

Videre gir ulike arbeidsmarkedsteorier grunnlag for å velge ut hvilke variable som bør trekkes

inn når kvinners forhold til arbeidsmarkedet skal analyseres.

Det kan imidlertid tenkes at eksisterende teorier i stor grad bare tar utgangspunkt i selve ar-

beidsmarkedets organisering og virkemåte og ikke  trekker inn forhold utenfor arbeidsmarkedet. De vil

dermed ikke gi et like godt inntak til å forklare kvinner arbeids.markedstilknytning og status som menns.

Dette gjelder kanskje særlig for de nyklassiske teorier om arbeidsmarketdet. Utvidelser av disse - som

Beckers tidsnyttingsmodeller, og ikke minst teoriene om det segmenterte arbeidsmarkedet - tar imidlertid

hensyn til at ulike prosesser kan gjelde for ulike grupper av arbeidstakere, og at flere forhold utenfor

arbeidsmarkedet må trekkes inn.

(For en kort innføring i ulike teorier om arbeidsmarkedet, se f.eks. Iversen, 1980a).

Det er i hew grad rimelig å anta at forhold og institusjoner også utenfor arbeidsmarkedet vil ha

stor betydning for kvinners deltaking i inntektsgivende arbeid.

Hvilke forhold som kan trekkes inn når kvinners deltaking i inntektsgivende arbeid skal analy-

seres er vist i figur I.

En kan også selvsagt tenke seg indirekte effekter og interaksjonseffekter bygget inn i en slik

figur men eventuell modifisering og nyansering vil vi komme tilbake til. Det kan imidlertid allerede

nå slås fast at kvinner ikke er en ensartet gruppe, og at de faktorer som påvirker yrkesdeltaking muli-

gens vil kunne slå ulikt ut for ulike grupper kvinner.
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Figur 1. Faktorer som påvirker kvinners deltaking i inntektsgivende arbeid
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3.2.4. Kvinnens arbeidsforhold

Vi tenker her på lønnsforhold, lønnssystem, arbeidstidsordninger, arbeidsreiser m.v.

3.2.5. Hvordan skaffer kvinnen seg arbeid?

Et viktig punkt - ikke minst sett fra Arbeidsdirektoratets synspunkt - er hvordan kvinner skaffer

seg arbeid. Det har blitt hevdet (Peterson 1979) at det sosiale nettverk av venner, slektninger, arbeids-

kamerater kan være en av de viktigste mekanismer for å knytte personer til arbeidsmarkedet. Slike nett-

verk kan være særlig nyttige når det gjelder å finne arbeid. Likevel kan de, nettopp av denne grunn, bi-

dra til en diskrimineringsprosess. En går inn i de yrker/jobber hvor ens venner/de som er lik en selv,

allerede er. Særlig for kvinner, som dekker et begrenset yrkesspekter, kan dette være viktig. Det vil

også i denne forbindelse være viktig å finne ut hvilken rolle arbeidsmarkedsmyndighetenes apparat spiller

når det gjelder a rekruttere kvinner til inntektsgivende arbeid.

3.2.6. Kvinners kilder til forsor2ing

Vi mente også at det ville være viktig å kartlegge det vi kan kalle kvinners kilde til forsørging.

Vi ønsket med andre ord å vite hvordan kvinner skaffet seg sitt økonomiske underhold, om det er ved eget.

inntektsgivende arbeid, via ektefelles inntekt som motyting for husarbeid, arbeid med barn osv., via

ulike former for trygd, eller gjennom en kombinasjon av disse måtene.

3.2.7. Kvinners yrkeshistorier

Et siste hovedpunkt for undersøkelsen var å kartlegge kvinnenes yrkeserfaring over deres livsløp.

Studier av livsløp blir stadig viktigere i samfunnsforskning, og forandringer i livssyklus må antas å

ha stor betydning når kvinners forhold til arbeidsmarkedet skal undersøkes. Særlig gjelder dette ekte-

skapsinnOing, barnefødsler, barn som begynner og slutter skolen, osv. (Brown, 1976).

Studier av mobilitet på arbeidsmarkedet, om den er vertikal, dvs. karriereorientert eller ikke,

er også et problemområde som kan belyses gjennom opplysninger om yrkeshistorier.

Yrkeshistoriene ville vi samle inn ved hjelp av retrospektive, dvs. tilbakegående, spørsmål.

Når vi satset på en retrospektiv del i undersøkelsen, var det en rekke forhold som måtte av-

klares:

1) Forst og fremst hvilken plass skal retrospektive spørsmål ha i forhold til data om "nr-tidspunktet?

2) Dernest, og like viktig, hvilken rolle skal yrkeshistorie/livsløp ha analytisk?

Fr vi først og fremst interessert i disse opplysningene i og for seg, det vil si, ønsker vi a gi en
'sosialhistorisk" beskrivelse av kvinners livsløp/yrkeshistorie, eller er vi først og fremst in-
teressert i livsløp/yrkeshistorie som en "ny" uavhengig variabel for å forklare kvinners tilkny-
tning til arbeidsmarkedet, eller ønsker vi å gjøre begge deler?

3) Ønsker vi en kohort-undersøkelse eller en representativ undersøkelse?

4) Ønsker vi en nøyaktig tidfesting av yrkes/jobbskift retrospektivt, eller ønsker vi å knytte en-
dring i yrkesaktivitet til endring i livssyklusfase, eller kan vi gjøre  begge deler?

5) 	 Hvis yrkesskift skal knyttes til begivenheter, hvilke begivenheter skal de knyttes til?

Som nevnt tidligere er det rimelig å tro at det som i størst grad er særpreget for kvinners for-

hold til arbeidsmarkedet, er at de i stor grad også er bundet opp i forpliktelser utenfor arbeidsmarke-

det. Særlig gjelder dette omsorgsforpliktelser overfor barn og familie ellers. Det ville derfor være

naturlig å velge familiefase som de begivenheter yrkeshistorien blir knyttet til. Andre begivenheter

kunne også blitt valgt, f.eks. flyttinger.

Når de retrospektive spørsmåls rolle skulle avklares, var det viktig a ta utgangspunkt i hvilke

valg som er blitt foretatt i andre undersøkelser av lignende slag.
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Vi har sett nærmere på 4 slike undersøkelser, nemlig National Longitudinal Survey (NLS), Panel Study

of Income Dynamics (PSID), begge fra USA, Yrkeshistorieundersokelsen og Fruktbarhetsundersøkelsen (FU).

Vi har dels hatt adgang til spørreskjema, dels til publiserte resultater fra undersøkelsene.

I NLS er yrkeshistorien knyttet til "begivenheter", dvs. den er knyttet til endringer i familie-

situasjon. Yrkesaktivitet oppgis fra utdanningens slutt, fram til ekteskapsinngåelse, mellom ekteskap-

inngåelse og forste barn. En har på forhånd avgrensetgrupperetter arbeidsstyrkestatus og etter "typiske"

livsløpsmonster, nemlig kvinner som aldri har vært gift, men med barn, kvinner som er/har vært gift og

har barn, gifte kvinner uten barn og ugifte kvinner uten barn.

Undersøkelsen gjelder kohorten 30-44 år. En begrensning i denne undersøkelsen er at en ikke

har tidfestet tidspunktene for alle jobbskift. Et annet problem er at en opererer med forhåndskonstru-

erte livslopsfaser, slik at enkelte personer av det grunn kan falle utenfor.

En av fordelene med d registrere yrkeshistorie i tilknytning til endringer i famuliesituasjon,

er at folk antakelig husker bedre når aktiviteter - som yrkesaktivitet - er knyttet til begivenheter

enn når de registreres mer "losrevet". Yrkeshistoriedataene fra NLS er brukt både som en slags histo-

risk beskrivelse av kvinners forhold til/muligheter på arbeidsmarkedet og som en uavhengig variabel for

å forklare andre sider ved kvinners forhold til arbeidsmarkedet. Et eksempel er for A forklare ulikheter

lonnsdnnOse,

Dataene fra PSID-undersøkelsene er bare brukt på den sistnevnte måten, altså som en forklar-

ingsvariabel i analyser av kvinners forhold til arbeidsmarkedet.

Yrkeshistorieundersøkelsen ved INAS gir yrkeshistorier samt endel andre historier for tre kohorter

av menn fodt 1921, 1931, 1941, fra de var 14 år og fram til intervjutidspunktet. Opplysningene om end-

ringer i alle disse "historiene" er tidfestet med måned og år. Materialet er brukt til å gi sosialhis-

toriske beskrivelser av kohortene og til å beskrive sosial forandring i Norge.

Fruktbarhetsundersøkelsen har en detaljert tidfesting både av ekteskaps/samboende- og gravidi-

tetshistorier og mer summariske yrkeshistorieopplysninger knyttet til endringer i familiesituasjon, dvs.

om 10 har hatt inntektsgivende arbeid for ekteskap/samliv, for førstefødsel, mellom første og andre fødsel,

mellom de to siste fødslene. Her er ingen årsaker til endring i arbeidsstyrkestatus registrert. En har

antakelig sett på endring i familiesituasjon som den type begivenhet som var av størst interesse (det er

jo også en fruktbarhetsundersøkelse).

Alle disse ulike undersøkelsene har sine fordeler og sine svakheter, og etter vår vurdering syntes

ingen av disse tilnærmingsmåtene helt å passe for vårt formal. Det var helt på det rene at så detaljerte

Ipplysninger som i yrkeshistorie;indersokelsen ikke v ile bji aktuelt, likedan var det klart at

registrering av yrkeshistorie bare i tilknytning til endring i familiesituasjon ikke var Lilfredsstiliende.

Ønsket om å gi en dekkende bedsrivelse av nå -tidspunktet for et representativt utvalg av kvinner

Jrte i.ì kohort-tilnærmingen ikke ble ansett sum onskelig. Det ble heiler ikke ansett som en prim'

hensikt å gi en sosialhistorisk beskrivelse av kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet over livsløpet.

Et annet moment som ble ansett som viktig å få belyst er den økning i kvinners yrkesaktivitet vi

har sett i løpet av di siste årene. En ble derfor enige som at det var viktig å få en detaljert beskri-

velse av kvinners yrkeshistorie de siste 10 dr, dvs. fra 1970 til 1980. Grunnen til dette er at en da

har hatt usendvanlig store endringer i kvinners forhold til arbeidslivet. (se f.eks. Ljones 1979, Stroms-

heim 1980.) En analyse av hva som har skjedd i denne perioden vil derfor være svært viktig, og erfaring-

ene fra de siste 10 år må en anta er sentrale for framtidig planlegging.

Resultatet av de avveininger gruppen foretok ble for så vidt en blanding av de tilnærmingsmåter

andre undersøkelser har brukt, nemlig:

En detaljert tidfesting av alle yrkes/jobbskift i en begrenset periode (10 år), men i tillegg til

dette summariske opplysninger om yrkesaktivitet i forbindelse med inngåelse av ekteskap og fødsler og på et

representativt utvalg av kvinner 20-67 år.

Muligheten for å kunne gi en begrenset sosialhistorisk beskrivelse for enkelte kohorter av kvinner,

eller beskrivelse av visse "typiske" livssyklusmonstre, er fremdeles tilstede, men dette er dermed ikke

noe hovedpunkt i undersøkelsen.

Vi har heller forsøkt å holde "periodeeffekten" konstant, det vil si at vi ser på hvordan ting

som har skjedd i en bestemt periode har virket inn på kvinner i ulike aldersgrupper og ulike livssyklusfaser.
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3.3 Oppsummering 

Kort sagt IA folgendeproblemstillinger bak opplegget av hovedundersøkelsen om kvinners arbeid

ute og hjemme:

Vi ønsket d bruke et utvidet arbeidsbegrep.

Vi ønsket a belyse:

- Faktorer som påvirker kvinners yrkesdeltaking

- Forsorgingsformer

- Tilknytning til arbeidsmarkedet

- Status på arbeidsmarkedet

Jobbsøkeprosessen

- Yrkeshistorier og samspill mellom livssyklus og yrkesaktivitet

- Stabilitet og mobilitet på arbeidsmarkedet

e
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4. BAKGRUNN FOR PRØVEUNDERSØKELSEN

4.1. Generelt om valg av områder som ble provet ut 

Som nevnt i forrige avsnitt, ønsket vi å utvide undersøkelsen og kvinners arbeid ute og hjemme

noe i forhold til tidligere undersøkelser. Særlig gjaldt dette det utvidete arbeidsbegrep, forsorgelses-

former og opplysninger om tidligere yrkesakt i vitet. Metodisk sett er innsamlingen av retrospektive

opplysninger vanskelig, og det var enighet om at det burde foretas en proveundersokelse. I denne proven

ville vi særlig teste ut retrospektive spørsmål, men vi ønsket bl.a. også å teste ut spørsmål som hadde

med registrering av forsørgingsformer a gjøre, med kartlegging av aktiviteter, samt hvilke referanse-

perioder det ville være ønskelig å benytte for å registrere ulike former for arbeid.

Vi hadde tidligere liten erfaring med å stille retrospektive spørsmål i Statistisk Sentralbyrå,

og det var derfor her vi først og fremst trengte mer erfaring. Dette gjaldt både med hensyn til måter

å samle inn slike data på, hva slags kvalitet det er på de data en får inn og hvordan slike data skal

bearbeides, utnyttes og analyseres.

I proven har vi sett på en måte å samle inn slike data på, og forsøkt A vurdere denne.

Når det gjelder kvaliteten på "historiskeudata, eller hukommelsesspørsmål, har en imidlertid

n(- kinnskap nm hva som skjer når slike spørsmål blir stilt.

i) Det mest vanlige er at folk glemmer hendelser som faktisk har skjedd. Sannsynligheten for
at en hendelse skal glemmes oker jo lengre tid som går, og er størst for hendelser som IO
synes er lite viktige.

ii) Der det er spørsmål som gjelder hendelser som gjentas regelmessig, kan virkningen av
glemselen bli at folk oppgir hva de vanligvis gjor, i stedet for hva de har gjort på et
bestemt tidspunkt.

iii) Respondentene vil ofte glemme når en bestemt hendelse har funnet sted. Dersom spørsmålet
gjelder hendelser innenfor en bestemt periode, kan vi ofte få en "telescoping effect" som
består i at IO også oppgir hendelser som har foregått for perioden.

Den vanligste måten å hjelpe den som skal svare til d huske bedre, er vedi a presentere de

mulige hendelsene for vedkommende. Dette kan gjøres ved hjelp av detaljerte spørsmål eller ved hjelp

av kort o.l. Der det ikke er mulig å bruke et slikt opplegg, kan det ofte være en fordel å legge opp

spørsmålet slik at IO får litt ekstra tid til å tenke seg om. (Se bl.a. Iversen 1980b.)
I proven har vi ikke brukt "huskehjelp". Dette har sannsynligvis fort til en underrapportering

av antall jobber. Det er da også vanlig at en får en underrapportering av hendelser i retrospektive

undersøkelser (Gutek, 1978).

Dot kan også tenkes at folk vil rekomtruere fortiden slik at den blir mer i samsvar med det
bildet de har av seg selv, at de kan presentere et bilde som er mer på linje med hva de "føler" kan
ha hendt, cller kcr, gi et mer sosialt akseptabLit ,var (Powers m.fl., 1978). Det er vanskelig ut fra

de metodestudier som er gjort bl.a. internasjonalt av retrospektive spørsmål a trekke noen sikre
slutninger om datakvalitet på de opplysninger vi skal samle inn. Disse undersøkelsene har hatt et
annet utvalg av variable, et annet utvalg av personer, og de trekker også selv ulike konklusjoner
(Gutek, 1978; Powers m.fl., 1978; Ferber and Birnbaum, 1979).

Den norske yrkeshistorieundersøkelsen som blant annet har samlet inn en del tilsvarende opp-

lysninger om yrkesaktivitet som de vi har ønsket, konkluderer imidlertid at data om yrkesaktivitet over

tid ligger meget nær opp til tilgjengelig statistikk (Ramsøy, 1977). Selv om dette materialet gjaldt
menn, skulle dette bety at data om yrkesaktivitet over tid ikke er av de mest upålitelige.

I proven har vi da valgt i stor grad å konsentrere oss om de retrospektive spørsmål, både om
yrkesaktivitet, utdanning og flyttinger.

Vi ble enige om å starte på intervjutidspunktet og gå "bakover" i tid til vi kom til 1/1 1970.
Bakgrunnen for dette valget var at 1/1 1970 er en dato som betyr lite eller ingenting for de fleste.

Det kan derfor være vanskelig å huske hva som foregikk på det tidspunktet. Det kan derimot bli lettere
å huske hvis vi starter med nå-tidspunktet og tinter oss tilbake til denne datoen.
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4.2. Områder som dekkes 

Vi ønsket som nevnt særlig å konsentrere oss om den retrospektive delen av undersokelsen 	Her

var vi også opptatt av hvilken varighet et arbeidsforhold skulle ha for det ble regnet med i yrkes-

historien. Dernest ønsket vi å prove ut en utvidet arbeidsdefinisjon, som skissert innledningsvis, samt

å se noe nærmere på kvinners kilder til livsopphold. Vi var også opptatt av å finne fram til referanse-

perioder for aktiviteter.

I proven har vi derfor operert med svært detaljert kartlegging av atferd i ulike referanseperioder

- siste uke, siste 12 mnd., "vanligvis" har vært brukt for en rekke aktiviteter.

Vi valgte å ta med alle arbeidsforhold, uansett varighet. Vi ønsket også å få registrert både

skifte av arbeidsplass og skifte av jobb/stilling på samme arbeidsplass.

Klassifiseringen av områder som dekkes kan summarisk gjøres på folgende måte:

- Ekteskapelig status/ekteskapshistorie, husholdningssammensetning (spm. 1-7)

Barnefødsler og morsansvar for andre barn (spm. 8-12)

- Barnetilsynsordninger (andre enn foreldre) for alle barn fodt etter 1.1. 1970 (spm. 13-17)

- Arbeid i lønnsarbeidsmarkedet eller ikke (spm. 18-21)

- Trekke ved arbeidet for de som har arbeid i lønnsarbeidsmarkedet (spm. 20-23, 25, 69-80b)

- Arbeid på det "skjulte markedet" (spm. 27-33)

- Ulønnet arbeid for egen og andre husholdninger (spm. 35-44)

- Kilder til livsopphold (spm. 45-50)

- Summariske yrkeshistorieopplysninger
a) Generelt (spm. 51b-53, 65, 66a og b, 67)
b) Knyttet til ekteskap og barnefødsler (spm. 54-64)

- Detaljert yrkeserfaring i 10-årsperioden (spm. 68, 81-1I5a + tilleggsskjema)

- Utdanningsopplysninger. Fullført utdanning både i 10-årsperioden og tidligere og igangs-
værende utdanning (spm. 116-123)

- Bostedsopplysninger for 10-årsperioden (spm. 124 og ut skjemaet).

4.3. Utvalg og intervjuperiode. Oppnådde intervju 

Utvalgsplanen var en to-trinnsprosedyre som sikret minst 10 intervjuobjekter pr. intervjuer, og

var også konstruert slik at alle kvinner i alderen 20-67 år hadde samme sjanse for å komme med. Det ble

trukket ut 300 kvinner.

Aldersgrensene ble satt ut fra to hensyn.

For det første ønsket en å kartlegge situasjonen for kvinner som var i yrkesaktive aldre, dvs.

at den ovre aldersgrensen burde gå ved pensjonsalderen. Dette fordi vi hele tiden ønsket å se arbeid i

ulike markeder i sammenheng, og etter pensjonering vil antakelig arbeid i det lønnede markedet være av

liten betydning for de fleste. På grunn av den store vekten som ble lagt på retrospektive spørsmal var

det liten grunn til å starte ut med de aller yngste kvinnene som har liten eller ingen erfaring fra

inntektsgivende arbeid. Derfor ble nedre aldersgrense satt til 20 år. Et annet moment som også kom

inn ved fastsettelse av nedre aldersgrense, var at Arbeidsdirektoratet så å si samtidig med hoved-

undersøkelsen også vil gjennomføre en ungdomsundersøkelse som dekker aldersgruppen 17-19 år.

Intervjuperioden ble satt til 10.-21. september 1979, med oppfølging 24.-29. september. Hoved-

undersøkelsen ble planlagt til mars 1980.

Ved intervjuperiodens avslutning hadde vi fått inn 209 intervju, det vil si at vi fikk en svar-

prosent på 70. Dette er noe lavt i forhold til andre intervjuundersøkelser, men fordi dette var en

prove, ble det ikke gjort forsøk på å øke svarprosenten ytterligere.

Det er heller ikke gjort noen analyser for å undersøke eventuelle skjevheter i det innkomne

materialet. Vi har heller ikke sett dette som særlig nødvendig, da vi forst og fremst ønsket å finne

ut hvordan spørreskjemaet fungerte. Vi vil imidlertid også i dette notatet gi hovedresultater fra

proven. De må ut fra dette tolkes - og brukes - med all mulig forsiktighet.
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5. VURDERING AV SKJEMAET

5.1. Generelt 

Det ser ut som om det er den retrospektive delen som har voldt størst problemer, og som dermed

må endres for hovedundersøkelsen. Selv om det fra intervjuerne er påpekt at det ville være bedre å

starte med 1.1, 1970 og gå framover i tid, vil vi beholde vår framgangsmåte. Det er imidlertid grim

til å tro at vi vil få en bedre - og nøyaktigere - registrering av antall arbeidsplasser og antall

jobbskift på den enkelte arbeidsplass ved d dele dette inn i 2 spørsmål, og så be ID om d lage en

"historisk oversikt" over disse jobbene etter monster av det som blir gjort for ekteskaps- og samlivs-

historier.

Den detaljerte oversikten over yrkesaktivitet i 10-årsperioden fungerte også dårlig, eller kan

være vanskelig å få noe ut av, for de ID som har hatt langvarige avbrudd og så begynt igjen i inntekts-

givende arbeid etter 1/1 1970. Vi har da ingen mulighet for A vite hva ID gjorde for hun begynte i

inntektsgivende arbeid. Heller ikke kan vi vite om hun faktisk har vært uten inntektsgivende arbeid,

eller om det rett og slett er feil i skjemaet.

Vi må altså i hovedundersøkelsen få inn spørsmål om hva IO gjorde i perioden rett for hun

begynte i hver jobb hun har hatt i 10-dperioden.

Lønnsspørsmålene ser ut til å ha vært vanskelige a besvare retrospektivt. Svært mange svarer

husker ikke. Allerede ved nest siste jobb er det nesten 23 prosent som svarer vet ikke både på begynner-

og sluttlønn. Vi valgte derfor å kutte retrospektive lønnsspørsmål ut for hovedundersøkelsen.

Det ser også ut til at vi kan ha fått registrert for få jobber for IO i 10-årsperioden. Ingen

har hatt mer enn 5 jobber, selv om det ikke har vært noen tidsbegrensninger på varighet. Vi regner med

at et slikt huskeskjema som nevnt vil kunne hjelpe til med å bedre hukommelsen, slik at vi får registrert

flere jobber i hovedundersøkelsen. Etter diskusjoner er vi også kommet fram til at vi i hovedundersøkelsen

vil sette en nedre grense på 3 måneders varighet for en jobb skal tas med. Vi har også regnet med at en

oppdeling av spm. 68 vil være en fordel, slik at vi presiserer bedre at vi både ønsker å registrert antall

arbeidsplasser og interne opprykk på arbeidsplasser.
Vi hadde bare plass til å registrere 2 jobber i hovedskjemaet i proven. For hver enkelt jobb 10

hadde utover dette, skulle det fylles ut et tilleggsskjema. Dette fungerer dårlig databearbeidingsmessig.

I hovedundersøkelsen vil vi sette et "wire tak" på antall jobber, og så lage et tilleggsskjema hvor det

gis plass til dette antall jobber.

;, vb i JC	 inntekisgivr,• ,irb&J har fu, ,-rt dAylig, Blant annet har et TO som

sluttet i inntektsgivende arbeid i 1937 svart at hun ikke har hatt avbrudd. Det har hun antakelig heller

ikke hatt i den tidPn hun var i inntektsq 7 vende arbeid, men dette Er en feiltolkning.
Det så også ut som det var vanskelig for ID å legge sammen avbruddsperioder. i hovedundersøkelsen

vil vi sporre om tid til sammen i inntektsgivende arbeid.

Vi var som nevnt opptatt av problemet med referanseperioder, og vi brukte flere forskjellige.
Dette har fått skjemaet til å virke oppstykket. Delvis virker det også "masete" på ID.

Referanseperioden for avgrensning av inntektsgivende arbeid er i samsvar med de kvartalsvise
arbeidskraftundersøkelser AKU, og må brukes for å sikre sammenlikning. Men vi fant det tungvint å

skille på arbeidsmengde - både inntektsgivende arbeid og husarbeid - på denne måten. Selv om rund 1/4
av de spurte ikke hadde det samme timetall siste uke som vanligvis - både i inntektsgivende arbeid og
husarbeid - fant vi at vi i hovedundersøkelsen vil konsentrere oss om "normalsituasjonen" og ikke både
ta for oss en tilfeldig valgt referanseuke og normalsituasjonen. Vi regnet med at hvis vi f.eks. ønsker
å se på sammenhengen mellom forpliktelser i hjemmet og deltakelse i inntektsgivende arbeid, vil normal-
situasjonen ha størst betydning.

Dette vil også da gjelde for spørsmålene om arbeid for andre husholdninger. Her vil normal-
situasjonen, dvs. om slikt arbeid utføres med regelmessighet, være av betydning for deltakelse i inntekts-
givende arbeid, og ikke hvor mye IO utførte av slikt arbeid i en tilfeldig valgt uke. Omfanget av mer til-

Feldig arbeid for andre husholdninger vil også bli inngående dekket i den nye tidsnyttingsundersokelsen.
For hovedundersøkelsen vil vi videre kartlegge arbeid i det "skjulte marked" bare i de siste

12 måneder. Dette ikke minst fordi mye slikt arbeid kan være sesongpreget, slik at siste uke ikke gir



noe godt bilde.

Når det gjelder kilder til livsopphold, mener vi også at de siste 12 måneder er en bedre

referanseperiode enn siste uke, og vil bruke denne i hovedundersøkelsen.

Med hensyn til avgrensningen av deltakelse i inntektsgivende arbeid, har vi som nevnt fulgt

AKU's opplegg til punkt og prikke. Imidlertid viser det seg at vi vinner svært lite (3 personer

1 prosent) ved 	 stille spørsmålene 20 - 21 i tillegg til det generelle spørsmål 18.

Vi nøyer oss dermed med dette ene spørsmålet i hovedundersøkelsen.

5.2. Enkelte spørsmål 

Vi skal nå se litt nærmere på enkeltspørsmål utoveri skjemaet, hvor det på grunnlag av proven

ser ut til at det er fornuftig å foreta endringer.

Det er ikke nødvendig å ha plass for så mange inngåtte/oppløste ekteskap/samliv (spm. 7.).

De aller fleste har hatt bare 1 samliv, og ingen i proven har hatt mer enn 3. Vi trenger heller ikke

plass til så mange fødte barn (spm. 10.), og heller ikke barnetilsyn med så mange barn (spm. 15.).

Spørsmål 26 om hva ID regner som viktigste gjøremål siste uke bor tas ut. Dette spørsmålet gir

IOis subjektive vurdering av situasjonen, og i denne undersøkelsen anser vi ikke dette som særlig viktig.

Som en illustrasjon kan nevnes at mens 58 prosent av kvinnene hadde inntektsgivende arbeid siste uke,

var det vare 33 prosent som svarte at dette var deres viktigst , gjeremål siste uke,

Når det gjelder registrering ay arbeid for andre husholdninger i en 4-ukers periode, har vi i

vår prøveundersøkelse fått et lavere tall enn prøveundersøkelsen om tidsbruk og omsorg. (14 prosent mot

21 prosent; (Lingsom, 1978). En av årsakene til at vi har fått et lavere tall er at vi ikke har

spesifisert hvilke aktiviteter vi ønsket a registrere. Dessuten har vi snakket om "arbeid", mens det vi

er ute etter snarere i dagligtale heter hjelp. Vi vil ta konsekvensene av dette i hovedundersøkelsen.

Når det gjelder spørsmål 45-50 om kilder til livsopphold, har vi allerede kommentert valg av

referanseperiode. I tillegg mener vi at den subjektive vurdering av viktigste kilde til livsopphold

bør gå ut. Mange IO (rundt 1/3) svarte selvsagt at ektefelles inntekt var viktigst (han tjener mest)

mens svært mange (rundt halvparten) lot spørsmålet stå ubesvart, da de f. eks. mente at egen og ektefelles

inntekt var like viktige. I hovedundersøkelsen vil vi derfor prove d kartlegge mer objektivt hvor

økonomisk avhengig/uavhengig IO er, ved å spørre f.eks. hvor stor del av husholdets samlede pengeinntekter

ID bidrar med.

Registreringen av yrkesaktivitet i forbindelse med ekteskap og fødsler (spm. 54-64) ser ut til å

ha fungert ganske bre, men vi har antakelig stilt litt for mange spørsmål. I hovedundersøkelsen !pot' vi

derfor kutte ut noen spørsmål. Vi har valgt å ta ut spørsmålene om hvor mange ganger ID begynte i Rytt

inntektsgivende arbeid og antall måneder i svangerskapspermisjon. Begge disse spørsmålene ble ansett

som viktige nok i og for seg, men for detaljerte i vår sammenheng. I tillegg til de stilte spørsmålene

belt- vi også registrere eventuell yrkesaktivitet rett etter siste fødsel.

I proven har vi for alle jobber foretatt en registrering av rettigheter i arbeidet (f.eks. 75-

77). Vi hadde mange diskusjoner i arbeidsgruppen for disse spørsmålene ble tatt inn. Derble blant

annet stilt spørsmål med hva en egentlig registrerte med disse spørsmålene - om en målte faktiske 

rettigheter eller kunnskap om rettigheter. Dette ikke minst fordi endel av de rettigheter vi spurte

om - feriepenger, sykepenger, opptjening av pensjonspoeng - er lovfestet. Grunnen til at de likevel kom

med, var at andre mente at det som kunne være et særtrekk ved enkelte kvinners forhold til arbeids-

markedet, var relativt løs tilknytning til arbeidslivet i form av eventuelt kortvarige, eventuelt lost
organiserte,arbeidsforhold. Dette ville bety at lovfestede rettigheter ikke alltid ble gjort gjeldende.

Typiske eksempler her er private dagmammaer og private daghjelper.

Imidlertid har vi fremdeles problemet med hva et "nei" betyr, og ante— spørsmål her biir derfor

sterkt redusert. Bare spørsmål om ansettelsesforhold vil bli stilt i hovedundersøkeisen.

Svarkategoriene på spørsmålene om hvordan IO har fått de jobbene hun har hatt (f.eks. spm. 80b),

er ikke uttommende. I og med at vi bade er interessert i forflytningen mellom arbeidsplasser og innenfor 

den enkelte arbeidsplass, trenger vi også svarkategorien internt opprykk.

Viktige problemstillinger når det gjelder kvinners (og menns) forhold til arbeidsmarkedet er

hvordan det lokale arbeidsmarked fungerer, og også forholdet mellom bosted og arbeidssted. For d kunne
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si noe mer om slike problemstillinger, vil en trenge opplysninger både om hva som er arbeidsplass-

kommune og hva som er bostedskommune. I proven har vi bare den siste opplysningen. I hovedundersøkelsen

vil også kommunenummer for arbeidsplasskommune bli registrert.

I proven har vi bedt IO om å angi flere grunner til jobbskift/å slutte i en jobb, samt angi den

viktigste. Da vi etter hvert fikk liten tiltro til slike angivelser av hva som er viktigst, vil vi ta

dette ut i hovedundersokelsen. I stedet vil I0 bli bedt om å oppgi opptil tre grunner til opphør av

en jobb.

I arbeidsgruppen var det en utbredt mistro til hvordan spørsmålene om hovedsakelig virksomhet

fungerte (f.eks. spm. 113). Vi mente at en her fikk en sammenblanding av aktivitet og tilstand i samme

spørsmål: Utføre husarbeid er en aktivitet, være syk er en tilstand.

tillegg vil en for kvinner ha det problemet at de som regel utfører husarbeid selv om de er

uten arbeid, er litt syke, eller til og med er arbeidsuføre. Vi vil derfor kunne få en overrepresentasjon

i kategorien "utførte husarbeid hjemme". I hovedundersøkelsen vil vi derfor prove oss med en "ny vri",

hvor vi viser kort og ber ID oppgi opptil tre beskrivelser som passer på hennes situasjon.

I proven har vi foretatt en detaljert registrering av bosted, og bosted er definert på folgende

mate:

'Vi overlater til e viss grad til ID 	 avgjøre hva som er et "sted". Folk som blir spurt har

som regel en umiddelbar oppfatning av "stedet" de bor på, uten at "sted" kan gis en generell definisjon.

Et "sted" skal omfatte mer enn hva som vanligvis er en boligadresse (gatenavn/-nummer eller

gårdsnavn). Samtidig skal det vanligvis omfatte noe mindre enn en hel kommune. "Sted" kan altså være

en bydel, en grend eller en del av en kommune. Som oftest vil et "sted" ha eget navn.

Dette medfører at endring av bosted minst krever flytting fra en grend til en annen eller fra

en bydel til en annen. Enhver endring av bostedskommune er imidlertid også endring av bosted. Et

"sted" hvor IO har bodd i ulike perioder (flyttet til eller fra) to eller flere ganger, teller som to

eller flere steder.

"Bosteder" utenlands regnes med. Ferieopphold regnes ikke med, heller ikke fast opphold på

sommersted i sommerhalvåret e.l.

For sjøfolk regnes deres registrerte boligadresse på land som bosted."

Hovedinteressen for bostedet knytter seg som nevnt til dette med lokale arbeidsmarkeder og

forholdet arbeidssted/bosted. I og med at det laveste aggregernigsniva vi kan bruke for å beskrive

lokale arbeidsmarkeder er kommuner, vil kommuneopplysninger holde for bostedet. Vi ble derfor enige

om å bare registrere antall bostedskommuner i hovedundersøkelsen. Vi vil også sette en ovre grense på

antall kommuner. Hvis IO har bodd i flere, vil vi registrere de siste hun har bodd i.

Når dot gjelder det tekniske, har provundersøkelsen bydd pi: problemer - bade med hensyn til

oppsettet av spørreskjemaet - layout - og i bearbeidingen.

Layout-messig er skjemaet dårlig fordi det er altfor sammentrykt. Enkelte sekvenser kan være

og har blitt - uteglemt, fordi en midt på en side har et spørsmål som går over begge spalter, mens en
over og under har to spalter igjen. Dette gjør det unødig kronglete for intervjuene (Se f.eks. s. 2 i

skjemaet). I tillegg forekommer det at et spørsmål er blitt delt på to sider. Dette gjelder f.eks.

spm. 10 og spm. 27.

Databearbeidingsmessig oppsto det også problemer.

Selve hovedskjemaet inneholdt 1 346 posisjoner, og det viste seg at dette overskred hva data-

overfoirngsgruppen kan klare uten at det må punches på mer enn en datafil. - 1 025 posisjoner er

maksimum av hva de kan ta uten risikoen for punchefeil raker.
I tillegg til dette skapte systemet med ukjent antall tilleggsskjema problemer for koblingen

med hovedskjema. Det viste seg at det samme antall skjemaer må kobles for alle hovedskjema. Det betyr
at vi må koble alle med det maksimale antall tilleggsskjema. Dette blir mange koblinger, og mange feil

kan oppstå. I hovedundersøkelsen skal vi imidlertid som nevnt begrense antall jobber. Vi vil også,
som nevnt, ha et tilleggsskjema hvor vi samler opplysninger om alle de jobbene vi ikke får plass til i
ovedskjemaet



Som vi ser, er det bare 9 prosent av kvinnene som bor i en-personhusholdninger. 77 prosent av

kvinnene har født barn. Antall barn de har født er vist i tabell 4.

Tabell 4. Kvinner med barn etter antall fodte barn. Prosent

Antall personer i husholdningen 
I alt

100

1 2 3
5 eller

4 	 flere

189 2329 13

Uoppgitt/ Tallet
punche- 	 På
feil 	 personer

209Alle 	

I alt
52 3

Antall barn

4

Tallet

6 eller pa
flere 	

personer

13

6. NOEN HOVEDRESULTATER FRA PROVEN

6.1. Innledning 

Her skal ikke presenteres noen inngående analyse av resultatene fra proven. Til det er for det

forste utvalget for lite. For det andre har vi ikke rettet opp feil i materialet, slik at verken

logiske feil i skjemautfyllingen eller punchefeil er rettet opp. For det tredje er heller ikke data

organisert på en slik måte at vi har muligheter for fullstendig beskrivelser av kvinnenes aktivitet i

10-årsperioden.

Med disse forbehold i minne, skal vi likevel presentere noen enkle fordelinger og noen kryss-

fordelinger.

6.2. Bakgrunnskjennetegn 

For vi presenterer tall som har med undersokelsens tema å gjøre, vil vi gå litt nærmere inn på

sammensetningen av utvalget.

Omtrent 2/3 av kvinnene bodde i tettbygd strok. Aldersfordeling og fordeling etter ekteskapelig

status er vist i tabell 1 og 2.

Tabell 1. Kvinner etter alder. Prosent

20-29I alt 	 Ar
30-39 	 40-49
år 	 år

50-59
år

60-67 Tallet på
år 	 personer

Alle  	 100 	 25 	 20 	 18 	 22 	 15 	 209

Tabell 2. Kvinner etter ekteskapelig status. Prosent

Tallet
Sam- 	 Uopp- 	 .I alt 	 Ugift 	 Gift 	 Enke Separert Skilt 	 Paboende 	 gitt 	 personer

Alle  	 100 	 12 	 75 	 7
	

-2
	

1
	

3
	

209

76 prosent av kvinnene svarte på spørsmål at de var gift eller samboende om ekteskapelig Status.

I tillegg var det 11 kvinner som ved ekstra spørsmål oppga at de bodde fast sammen med en mann nå. Det

vil si at totalt var ca. 80 prosent av utvalget gift eller samboende på intervjutidspunktet.

Tabell 3. Kvinner etter husholdningsstørrelse. Prosent

Alle  
	

100
	

20
	

34
	

22
	

13
	

5
	

7
	

164
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Det er også 5 prosent av kvinnene som har, eller har hatt, morsansvar for andre enn egne barn.

Av de som har barn under 10 år er det 13 prosent som svarer at barna har tilsyn av andre enn

foresatte.

Kvinners arbti 2g kilder til forsorgelse 

6.3.1. Arbeidsbelastning

Gjennomsnittlig brukte kvinnene i utvalget vanligvis 31 timer til husarbeid pr. uke. 4 prosent

hadde vanligvis noe leid hjelp til husarbeid.

Som nevnt var det 14 prosent av kvinnene som hadde utført noe ulønnet arbeid for andre hushold-

ninger de siste 4 uker. 8 prosent hadde brukt 10 timer eller mer til slikt arbeid.

66 prosent av kvinnene hadde eller var fraværende fra inntektsgivende arbeid i en eller annen

form siste uke. Gjennomsnittlig hadde disse vanligvis en ukentlig arbeidstid i inntektsgivende arbeid

på 25 timer.

Hvis vi ser på arbeid både i egen husholdning og i inntektsgivende arbeid, hadde denne gruppen

en arbeidsbelastning på gjennomsnittlig 52 timer siste uke.

De som ikke hadde inntektsgivende arbeid utfører vanligvis gjennomsnittlig 41 timer husarbeid

uka.

Det ser altså ut som om deltidsarbeid er den vanligste tilknytningen til arbeidslivet for

kvinner, at alle kvinner har en arbeidsbelastning som i gjennomsnitt ligger på så vidt over 40 timer

i uka, og at de som har inntektsgivende arbeid har en noe storre arbeidsbelastning enn de som ikke har

slikt arbeid.*

Som nevnt innledningsvis, ønsket vi også å forsøke å kartlegge arbeid utfort på det "skjulte

marked". En indikasjon på omfanget av slikt arbeid får vi i tabell 5.

Tabell 5. Andelen av kvinner som har utfort ulike typer arbeid siste 12 måneder. Prosent

Prosent

2

2

3

1

1

Strikking, brodering m v 	

Maskinskriving m v 	

Industrielt heimearbeid 	

Dagmamma ............... ......... Litr.teoteatoossoccaeso ............... 	 ..... to

Daghjelp, hjemmehjelp ........ ........... .
... . . . .. . ..... .. .

Annet lønnet arbeid 	

.... 000 ....... 000.00

6.3.2. Deltaking i iiintekts9ivende arbeid å intervlutidseunktet i ulike gruer av kvinner

Vi regner med at kvinners deltaking i inntektsgivende arbeid vil variere med en rekke faktorer.

For det første vil vi anta at forpliktelser overfor familie og andre i husholdningen vil ha betydning

for hvorvidt en kvinne går ut i inntektsgivende arbeid eller ikke. Dernest kan det være rimelig å anta

at jobbmulighetene som tilbys vil ha betydning for om inntektsgivende arbeid anses som ønskverdig eller

ikke. En indikator på hvor gode jobber som er tilgjengelige eller om det er noen tilgjengelig i det

hele tatt, vil være utdanning, både allmenndannende og spesialutdanning. I tillegg kan det tenkes at

alder har noe å si for hvor gode muligheter kvinner har på arbeidsmarkedet. De yngste og de eldste vil

antakelig være de som har problemer. Endelig vil en kunne regne med at bostedet har betydning. Hvilken

bostedstype en bor i, vil kunne være en indikator på om - og eventuelt hvor mange - jobber som finnes

for kvinner. Dessuten kan en regne med at barnepassmuligheter også vil variere med bosted. Vi kan ikke

på grunnlag av denne proven si noe sikkert om disse antakelsene. De må heller ses på som hypoteser som

må studeres nærmere i hovedundersøkelsen.

* Arbeid for andre husholdninger er ikke tatt inn i disse betraktningene.



Alle 	

Har født barn 	

Har ikke fodt barn 	

Yrkesaktivitet

Yrkes-
aktive

Ikke
yrkes-
aktive

66
	

34

61
	

39

83
	

17

Tallet
på
personer

202

160

42

I alt

100

100

100

15

Tabell 6. Kvinner i gruppen for ekteskapelig status, etter yrkesaktivitet. Prosent

Ekteskapelig status* alt

Yrkesaktivitet 
TkkeYrkes- 	 yrkes-aktiv 	 aktiv

Tallet
på
personer

Alle  
	

100 	 66
	

39
	

198

Ugift  
	

100 	 79 	 21
	

24

Gi ft  
	

100 	 65 	 35
	

157

Enke  
	

100 	 40 	 60
	

15

* Antallet skilte, separerte, samboende er så lite at det ikke har noen hensikt å ta dem med her.

Vi ser av tabell 6 at den yrkesaktive andelen varierer med ekteskapelig status. De ugifte har

høyest yrkesfrekvens, enkene lavest. En del av dette monstret kan trolig skyldes ulikhet i alder.

Dette skal vi komme tilbake til.

Hvis kvinners yrkesaktivitet er avhengig av arbeidsbelastning/forpliktelser utenfor arbeids-

markedet, skulle en kunne tro at husholdningsstørrelse ville ha betydning for yrkesaktivitet. Tabell 7

viser at det er ubetydelige forskjeller i yrkesaktivitet etter husholdningstype. Grunnene til dette

kan være flere, men en mulig forklaring kan være at selv om et 10 tilhorer en flerpersonhusholdning

behøver ikke dette bety at IO's arbeidsbelastning/forpliktelser øker. Hun kan f.eks. være datter i

huset, uten større forpliktelser.

Tabell 7. Kvinner i gruppen for antall personer i husholdningen, etter yrkesaktivitet. Prosent

	

Yrkesaktivitet 	 Tallet
I alt 	 Yrkes- 	 Ikke 	

Påyrkes-aktiv aktiv 	 personer

Alle  	 100 	 66 	 34 	 200

1 person  	 100 	 72 	 28 	 18

2 personer  	 100 	 69 	 31 	 61

3 personer  	 100 	 61 	 39 	 36

4 personer  	 100 	 67 	 33 	 48.

5 personer eller fler ... ... — 	 _._.... 	 100 	 63 	 37 	 35

Om en kvinne har ansvar for barn, vil derimot gi en mer direkte indikator på arbeidsbelastning/

forpliktelser som ville gjøre henne mindre motivert og mindre i stand til å ta inntektsgivende arbietJ

utenfor hjemmet. Tabell 8 viser yrkesaktivitet hos kvinner som har og ikke har fodt barn, mens tabell

9 viser yrkesaktivitet etter antall fodte barn.

Tabell 8. Kvinner med og uten barnefødsler, etter yrkesaktivitet. Prosent

Antall personer i husholdningen



Alle 	

7-årig folkeskole eller kortere 	

9-årig grunnskole eller kortere

Realskolenivå 	

Artium

100 	 67 	 33 	 107
,

100 	 59 	 41 	 69

100 	 56 	 44 	 54

100 	 84 	 16 	 51

100 	 80 	 20 	 25

Tabell 11. Kvinner i grupper for om de har fullført annen utdanning i tillegg til allmennutdanning,
etter yrkesaktivitet. Prosent

Yrkesak ti vi tet

yrkes-
aktive

Tallet
På
personer

I alt Yrkes-
aktive

16

Tabell 9, Kvinner som har født barn i gruppen for antall barn, etter yrkesaktivitet. Prosent 

Yrkesaktivitet Tallet
På
personer

Antall barn 	 I alt
IkkeYrkes- 	 yrkes-aktive 	 aktive

Al i e • 0 0 • • e • 	 • • 	 OOOOOO •	 ,4 • OOOO OOO • • • • • • •
	 100 	 61

	
39 	 166

1 barn
	

100 	 64 	 36 	 33

2 barn  
	

100 	 65 	 35 	 55

3 barn  
	

100 	 58 	 42 	 36

4 barn eller flere  
	

100 	 57 	 43 	 40

Det ser ut som om det viktigste skillet i yrkesaktivitet går mellom de som har fodt barn og de

som ikke har fodt barn. Antall barn ser ut til å spille en mindre rolle. Dette kan tyde på at det ikke

nødvendigvis er omsorgsbelastningen som gjor at kvinner ikke tar inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet.

Det kan heller ligge normative forhold bak: padre skal være hjemme hos sine barn - uansett antall, eller

at barnepassmuligheter ikke finnes, verken for ett eller flere barn,

Vi sa innledningsvis at utdanning ville spille en rolle for kvinners jobbmuligheter. Tabell 10 .

og 11 viser yrkesaktivitet hos kvinner med ulik utdanning.

Tabell 10. Kvinner med ulik allmennutdanning, etter yrkesaktivitet. Prosent
	••••■■■•■•■■,.

Allmennutdanning

Yrkesaktivitet 	 TalletIkkeI alt 	 Yrkes- 	 Payrkes-aktive 	 personeraktive

Alle...... ......... .. 	 ..... . ............... 	 100
	

66
	

34
	

199

Har fullført annen utdanning  	 100
	

75
	

25
	

115

Har ikke fullført annen utdanning  
	

100 	 55
	

45
	

84

Vi ser at utdanning - bade allmennutdanning og spesialutdanning - har betydning for yrkes-

aktivitet. Yrkesfrekvensen øker med økende allmennutdanning, og den er høyere blant de som har en

spesialutdanning enn blant de som ikke har.

Flere av de tabellene vi har vist til nå kan tyde på at alder er en viktig variabel som ligger

bak noen av de forskjeller vi hittil har observert. I tillegg til dette nevnte vi innledningsvis at

alder kan være en viktig indikator på muligheter på arbeidsmarkedet.



Yrkesaktivitet

I altBostedstype
Tallet
på
personer

Ikke
yrkes-
aktive

Yrkes-
aktiv
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Tabell 12. Kvinner i ulike aldersgrupper, etter yrkesaktivitet. Prosent

Alder I alt

Yrkesaktivitet 
IkkeYrkes- yrkes-aktiv 	aktive

Tallet
på
personer

Alle 	

20-29 år 	

30-39 år 	

40-49 år 	

50 år og over 	

100 	 66 	 34 	 209

100 	 64 	 36 	 53

100 	 70 	 30 	 43

100 	 70 	 30 	 37

100 	 62 	 38 	 76

Overraskende nok får vi ingen særlige forskjeller i yrkesfrekvens i ulike aldersgrupper. Dette

kan bety at alder er en mindre viktig variabel enn vi har antatt, og at det er andre forhold enn alder

som er viktige når det gjelder kvinners yrkesdeltaking. Slike andre forhold kan da were ekteskapelig

status, barnefødsler og utdanning. Imidlertid kan denne konklusjonen bli en annen dersom flere bak-

grunnskjennetegn trekkes inn samtidig, for eksempel alder og ekteskapelig status, alder og barnetall osv.

Til slutt skal vi se på yrkesfrekvensen i ulike bostedstyper.

Tabell 13. Kvinner i ulike bostedstyper, etter yrkesaktivitet. Prosent

Alle  	 100 	 67 	 33 	 192

Spredtbygd  	 100 	 64 	 36 	 56

Mindre tettsted 	 100 	 63 	 36 	 47

Liten by  	 100 	 56 	 44 	 32

Større by  	 100 	 81 	 19 	 21

Stor by  	 100 	 75 	 25 	 36

Vi ser at små byer har lavest yrkesfrekvens, mens større byer og storbyene ligger høyest.

Dette monstret kan kanskje fores tilbake bade til ulike muligheter for arbeid for kvinner i ulike

bostedsstrøk og til ulike muligheter for barnetilsyn.

6.3.3. Tidligere xrkeserfaring

Her skal vi kort gi en beskrivelse av kvinnenes tidligere yrkeserfaring -Forst sett i sammenheng

med ekteskap og barnefødsler, deretter kort om 10-årsperioden. Dette blir en veldig summarisk oversikt,

og det er ikke gjort noen forsok på å sette sammen data til livslosserier. Vi nøyer oss med A gi tall

fram til perioden mellom ekteskap og forste barn. Etter det blir tallene svært små.

3 prosent av kvinnene har aldri hatt inntektsgivende arbeid.

For de som har hatt inntektsgivende arbeid, er hovedyrke forste gang vist i tabell 14.



Alle •00VOQ, •00000•.000060•111

Antall ganger 

2
	

3

21
	

13

Tallet

5 eller På4 flere 	
personer

1 1
	

12
	

175

I alt

100

0

26
	

16

18

Tabell 14. Kvinner som noengang har hatt inntektsgivende arbeid etter hovedyrke første gang de hadde
inntektsgivende arbeid. Prosent

Hovedyrke
	

Prosent

I alt  	 100

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid  	 15

Kontorarbeid  	 18

Handelsarbeid  	 15

Jordbruk/skogbruk  	 4

Transport, kommunikasjonsarbeid
	

3

Industriarbeid  
	

11

Servicearbeid  
	

32

Uoppgitt
	

2

Vi ser at flesteparten av kvinnene startet med arbeid i servicesektoren (32 prosent) 	 24 pro-

sent arbeidet med husarbeid eller i hotell- og restaurantarbeid.

Ellers finner vi kvinnere i pleiearbeid, dvs. grippert under h 	 Jistisk arbeid, og i uspesi-

fisert arbeid i handel og kontorarbeid.

De fleste som arbeidet med industriarbeid, var opptatt med som og med nærings- og nytelses-

middelarbeid.

Av de kvinnene som er eller har vært gift/samboende hadde 91 prosent hatt inntektsgivende

arbeid for de giftet seg. Av disse hadde vel 40 prosent hatt slikt arbeid i under 5 år, like mange

i 5-9 år, mens rundt 15 prosent hadde hatt slikt arbeid i 10 år eller mer. Et mål på stabilitet i

arbeidslivet er antall ganger disse kvinnene har sluttet i inntektsgivende arbeid fra de startet og

til de giftet seg. Dette er vist i tabell 15.

Tabell 15. Kvinner som har hatt inntektsgivende arbeid og som er eller har vært gift, etter antall
ganger de begynte i nytt inntektsgivende arbeid for de giftet seg. Prosent

Vel 1/4 av kvinnene har hatt samme arbeid hele tiden, mens 1/3 har begynt i nytt arbeid 3

gangen eller flere, dvs. har hatt 4 eller flere forskjellige arbeid. Imidlertid har de fleste antakelig

vært relativt unge i denne perioden, slik at en viss mobilitet vil være å forvente.

Nesten alle sammen - 96 prosent - arbeidet heltid.

67 prosent (155 kvinner) av kvinnene i utvalget har både vært gift/samboende og har fodt og/

eller hatt ansvar for barn.

Av disse hadde vel halvparten (85 kvinner) inntektsgivende arbeid mellom de giftet seg og fikk

det forste barnet, mens rundt 40 prosent sluttet i eller hadde ikke inntektsgivende arbeid da de giftet

seg.

Av de som hadde inntektsgivende arbeid i denne perioden, hadde rundt halvparten slikt arbeid i

under et år, rundt 1/4 hadde slikt arbeid mellom 1 og 2 år, mens 1/4 hadde slikt arbeid i 2 år eller

mer. Perioden med inntektsgivende arbeid mellom ekteskapsinngåelse og forste barnefødsel var med

andre ord relativt kort for de aller fleste.

Jobbstabiliteten mellom ekteskap og første barnefodsel var også stor: 76 prosent hadde samme

arbeidet hele tiden. Andelen som jobbet heltid lå på 86 prosent. Bare rundt 1/4 hadde svangerskaps-

permisjon i forbindelse med fødselen.

Når det gjelder yrkeserfaring i 10-årsperioden fra 1. januar 1970 og fram til intervjutids-

punktet, regner vi som nevnt med at vi har fått et noe for lite antall jobber.
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169 kvinner, dvs. 85 prosent, har hatt inntektsgivende arbeid i løpet av denne perioden. Hele

53 prosent har bare hatt 1 jobb, 27 prosent har hatt 2 jobber, 15 prosent har hatt 3 jobber, 3 prosent

har hatt 4 jobber, og bare 1 prosent har hatt 5 jobber. Ingen har hatt mer enn 5 jobber.

Vi vil ikke gå nærmere inn på trekk ved de jobbene som kvinnene har hatt i 10-årsperioden. Vi

skal heller gå inn på å beskrive en del trekk rundt nåværende arbeid for de 66 prosent som hadde inntekts-

givende arbeid på intervjutidspunktet.

6.3.4. Noen trekk ved nåværende inntekts2ivende arbeid

Vi har opplysninger om nåværende inntektsgivende arbeid for 128 kvinner, eller for 61 prosent av

de som deltok i prøveundersøkelsen.

90 prosent av kvinnene var ansatte, 2 prosent var selvstendige, mens 8 prosent var familie-

medlemmer uten fast avtalt lønn.

Fordelingen på næring og på hovedyrke er vist i tabell 16 og 17.

Tabell 16. Kvinner med inntektsgivende arbeid etter næring. Prosent

Næring Prosent

100

8

13

27

2

3

47

I alt 	

Jordbruk, skogbruk 	

Industri, bygg, anlegg 	

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 	

Transport, kommunikasjon 	

Bank, finansieringsvirksomhet 	

Offentlig og privat tjenesteyting 	

Tabell 17. Kvinner med inntektsgivende arbeid etter hovedyrke. Prosent

Hovedyrke Prosent
•   

I alt  	 100

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk, kunstnerisk arbeid
	

24

Administrasjons- og forvaltningsarbeid  
	

2

Kontorarbeid  
	

25

Salgsarbeid  
	

16

Jordbruk, skogbruk, fiske  
	

6

Gruve-, transport-, industriarbeid  
	

8

Servicearbeid  
	

19

Kvinnene ser ut til å være konsentrert om få næringer og få yrker. Når det gjelder næring, ser

vi at nesten halvparten av kvinnene arbeidet i offentlig eller privat tjenesteyting, og vel 1/4 arbeidet

i varehandel, hotell- og restaurantarbeid.

Når det gjelder hovedyrke, arbeider ca. 1/4 med teknisk, vitenskapelig humanetisk m.v. arbeid, det

vil i alt vesentlig Si pleiearbeid, ca. 1/4 i kontorarbeid, mens resten for det meste arbeider i salgsarbeid

og servicearbeid.

Dersom kvinnene har en los tilknytning til arbeidsmarkedet, kan dette ai seg utslag i at de har

usikre ansettelsesforhold.

Rundt 3/4 er fast ansatt. 15 prosent har en oppsigelsestid på under 1 måned, snaut 1/4 har en

oppsigelsestid på mellom 1 og 3 måneder, mens snaue 40 prosent har en oppsigelsestid på 3 måneder eller

mer. 9 prosent har ingen bestemt oppsigelsestid, 8 prosent vet ikke hvor lang oppsigelsestid de har,

mens 9 prosent er uoppgitt.



TalletAntall timer

Alle

I alt

100 42016 39 137

I alt

Arbeids- Svarte på 	 Ble kon-
Kontaktet 	 Gjennom Talletfor- 	 annonser, 	 aktet avtaktet 	 venner, påmidling- annonser- giver 	 arbeids- 	 kjente 	 personeren 	 te selv 	 giver

100 1371540 21 13Alle .4,000 OOOOOOO 0.004000..

Under
10 timer

21

10-20 	 21-30 	 31-40 41 timer Påpersonertimer og overtimer 	 timer

Vi ser nå at selv om den gjennomsnittlige arbeidstid ligger på 25 timer, er det over 40 prosent
av kvinnene som har en ukentlig arbeidstid på over 30 timer. Det er rundt 1/5 som har en svært lav

ukentlig arbeidstid (under 10 timer).

Snaue 2/3 har hatt den samme ukentlige arbeidstiden hele perioden de har vært i dette arbeidet.

Til slutt skal vi se hvordan disse kvinnene fikk det inntektsgivende arbeidet sitt (tabell 20).

Tabell 20. Kvinner med inntektsgivende arbeid etter hvordan de fikk dette arbeidet. Prosent

20

Om vi i det hele tatt skal gi oss inn på å si noe om disse tallene, kan det se ut som om rundt

1/4 av kvinnene har en relativt los tilknytning til arbeidsmarkedet, uttrykt ved at de enten ikke er

fast ansatt, eller ved at de har kort, eller ingen bestemt oppsigelsestid.

Vi ønsket også i denne prøven å få en oversikt over fordelingen av en del rettigheter i

arbeidet forovrig, selv om vi hadde endel betenkeligheter med hensyn til hva vi egentlig fikk tak i

(kfr. avsnitt 4).
Tabell 18 gir oss en slik oversikt.

Tabell 18. Kvinner med inntektsgivende arbeid etter om de har ulike rettigheter i arbeidet. Prosent

Har
	

Har ikke 	 Tallet
Rettighet
	

I alt
	

rettig- 	 rettig- 	 Vet ikke
heten
	

heten 	 personer

Rett til feriepenger  	 100
Rett til sykepenger  	 100
Rett til svangerskapspermisjon med

lønn  
	

100
Opptjening av pensjonspoeng ........ 	 100

90 	 9 	 1 	 137

83 	 11 	 7 	 137

59 	 15 	 26 	 137

70 	 15 	 16 	 137

Som vi ser varierer både utbredelsen av de ulike rettighetene og kunnskapen om hvorvidt

kvinnene faktisk har rettigheten. Den rettigheten kvinnene oftest har, og som de også vet best om, er

retten til feriepenger. Den de mest sjelden svarer at de har, og som de også vet minst om, er retten

til svangerskapspermisjon med lønn.

Kjennskapen til om de har en rettighet eller ikke ser til dels ut til å henge sammen med om

det har vært aktuelt å benytte seg av rettigheten eller ikke. Nesten alle kjenner sine rettigheter når

det gjelder feriepenger, mens bare 3/4 kjenner sine rettigheter når det gjelder svangerskapspermisjon

med lønn.

Et annet mål på tilknytning til og tilpasning til arbeidslivet kan være hvor mange timer pr.

uke en kvinne arbeider. Jo færre timer pr. uke, desto løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. Vi har

allerede nevnt gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke vanligvis (25 timer). Her skal vi vise fordelingen

på antall timer (tabell 19).

Tabell 19. Kvinner med inntektsgivende arbeid etter antall timer i slikt arbeid vanligvis pr. uke.
Prosent

Det ser ut som om kvinnene går relativt uformelt til verks i jobbsokeprosessen. Halvparten av
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kvinnene ser ut til å ha fått sitt arbeid gjennom uformelle kanaler, det vil si gjennom personlig

kontakt.

6.3.5.  Kilder til livso2phold

De siste tall vi skal vise er hvilke kilder til livsopphold disse kvinnene har hatt de siste

12 måneder. (Tabell 20-22).

Tabell 20. Andel av kvinner med ulike kilder til livsopphold siste 12 måneder. Prosent*

Kilde Prosent

58

65

16

7

Inntekt av eget arbeid 	

Ektefelles inntekt 	

Pensjon/trygd 	

Andre kilder 	

* Mer enn 1 kilde kunne oppgis.

Tabell 21. Andel av kvinner som har mottatt typer trygd siste 12 måneder. Prosent

Type trygd Prosent

2

4

8

1

1

Alderstrygd 	

Uføretrygd • 	

Enke/morstrygd 	

Syke penger 	

Annet 	

Tabell 22. Kvinner etter viktigste kilde til livsopphold siste 12 måneder. Prosent

Tallet

Inntekt av 	 Ektefelles Pensjon, Andre 	 Uopp- På

, 	 itt 	 personer
eget arbeid inntekt 	 tIng_ 	 kilder

Alle  	 100 	 10 	 34 	 2 	 2
	

52
	

209

Ki lde
I alt

Vi ser at en stor del av kvinnene har hatt egne inntekter, men enda flere har ektefelle med

inntekt. En del av kvinnene har også mottatt trygdeytelser; den vanligste trygdeformer er enke/mors-

trygd.

Men som vi ser at tabell 22, og som vi nevnte i avsnitt 4: Selv om bortimot 60 prosent av

kvinnene har hatt inntekt av eget arbeid, er det bare 10 prosent som sier at dette er den viktigste

kilden. 34 prosent mener at ektefelles inntekt er viktigst og rundt halvparten har hatt vansker med

å angi hva som er viktigst i det hele tatt.
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	 Vedlegg	 1

UraRGITI TAUSiiLTSPLIKT

Statistisk Sentraltyra

intervjukontoret
Postboks 8131 Dep t Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20 Prosjekt nr.

Kommune nr.

Utvalgsomr. nr.

IO nr.

IO's fodselsår

Intervjuer nr.

1- 4

5- 7

8- 9

10-11

12-15

Intervjuerens navn

UNDERSØKELSE OM KVINNERS ARBEID UTE OG HJEMME• 	 prove 

16-19    
Intervjuet ble foretatt      

Dag Mn     

20-23 24-27 	 28-30      
Intervjutid fra kl.: til kl.: i alt:

Time 4ìn. 	 linutter Time Min. 

31

IO kontaktet antall ganger: 	 ri Ved personlig besøk

32

F--] Over telefon

33 
Ble det avtalt tid for inter- 	 1 	 Ja, ved personlig besøk
vjuet på forhånd? 	

2 	  Ja, over telefon•	 3 	 Nei, avtalte ikke tid på forhånd

Er 10 erstatning for opp-
rinnelig uttrukket IO?

34 

1 	  Ja

2 	 Nei

35

Bor IC i tettbygd eller
spredtbygd strok? 

Tettbygd

Spredtbygd        

FOR BYRAET (VED ERSTATNING)

36-37

Uttrukket IO's fødselsår:

RA-8094 	 3.79.



1 	  Ugift 	 —.) 2

2 	 1 1 Gift 	 ---- 4

3 	 ! Enke 	 --> 2

4

5

6

Separert 	

- 2

Skilt 	

- 2

Samboende 	 —4. 4

6. Hvilket slektskapsforhold har hver enkelt av de andre i hus-
holdningen til Dem? 	 Det er ikke nødvendig A nevne navn.

Slektskapsforhold til IO:

Husholdnings-
medlem nr.

EF
çl3
EB
AB
AS

= Ektefelle
= Samboende
= Egne barn
. Andre barn
= Annen slekt

av 10/EF

SV
BB
F

Is

= Svigerbarn
= Barnebarn

Foreldre/sviger-
foreldre

= Sosken
= Ikke slekt 
FOR BYRAET

	01 

02

03 

04 

05

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69

•

1. barn 

2. barn 

3. barn

4. barn

Fodt

d. : 	 Ar

Holdt opp å bol
1 sammen med i
. Mnd. 1 AFT!

265-272

273-280

281-288

289-296

297-304

305-312

313-320

321-328

B. barn 

6. barn 

:  7. barn

, 8. barn 	1
Forts.

. Har De fodt noen barn?

262

Ja 	 ---> 9

Nei 	 —411

. Hvor mange barn har De fodt?

263-264

Antall barn

Vi vil gjerne ha noen opplysninger om barnet/barna De
har fodt.
Når ble barnet/hvert av barna fodt, og eventuelt når holdt
De opp A bo sammen med barnet/barna?

24

I. Når vi skal underscke kvinners arbeid ute og hjeme trenger
vi både opplysninger om hvordan kvinner har det nå,og hvilke
erfaringer de har på forskjellige områder. Særlig er det
viktig A få vite noe om familieforpiktelser, yrkes-
erfaringer, flyttinger og utdanningsforhold.
Vi starter med noen sporsmål om Dem selv og den hushold-
ningen De tilhorer.

11. Hva er Deres ekteskapelige status?

38

5. Hvor mange personer er det i alt i den husholdningen De til-
horer? 	 Til husholdningen regner vi alle personer som
bor sammen og som spiser minst ett måltid sammen daglig.

44-45

[111:1 Antall personer

HVIS BARE 10 1 HUSHOLDNINGEN, GA TIL SPM. 7,
FOR ANDRE GA TIL SPM. 6.

*2. Bor De fast sammen med en mann nå?

39

Ja 	 —4 4

2
	

Nei
	 3

. FOR 10 SOM ER UGIFT (1 i SPM. 1) OG SOM IKKE BOR FAST SAMMEN
MED EN MANN NA (2 i SPM. 2). 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 4.

Har De noen gang vært gift ell er bodd fast sammen med en mann?

40

Ja

2
	

Nei

4. Når flyttet De fra Deres oppvekstfamilie første gang?

41-42

Arstall

43

Har aldri flyttet

. TIL IO SOM ER GIFT, ENKE, SEPARERT, SKILT, SAMBOENDE (2, 3, 4, 5 eller b i SPM. 1) ELLER HAR SVART JA PA SPM , 2 ELLER 3.
ANDRE GA TIL SPM. 8.
Vi vil gjerne ha en oversikt over perioder hvor De har vært gift/bodd fast sammen med en mann. For lettere A lage en slik
oversikt, vil vi fylle opplysningene inn i et skjema. 	 Kan De begynne med den forste gangen De giftet Dem/flyttet fast
sammen med en mann.
VIS KORT 1

SAMLIV UTEN VIGSEL
	

EKTESKAP

Lyttet sammen Opphørt Giftet seg I 	 Innoått Opphort
Flyttet fra 	 Mannen 'clodhverandre

Mnd. 	 Mnd. 	 Mnd. 	 Mnd
	

Mnd. 	 Ar
	

Mnd. 	 Ar
gang

2. gang 

3. gang 

gang 

Eventuelle tilfoyelser:

70- 93

94-117

118-141

142-1651)

166-189

190-213

214-237

238-261 



13. FOR 10 SOM BOR SAMMEN MED BARN FODT ETTER 1/1 1970 (SE
SPM. 10 OG/ELLER SPM. 12).
FOR ANDRE GA TIL SPM. 18

Har noen av barna regelmessig tilsyn av andre enn
foresatte?

434
1 	 Ja ) 14

2 Nei --i 18

25

3'2.9-336

337-344

345-352

353-360

lg. (forts.)

---1 Født
	,

Holdt opp
sammen med

Mnd. Ar 	 Mnd.

9. barn 1 1

10. barn 1 ! 1 t
11. barn 1 1 1 1 t
12. barn I t i I i

11 *. Har De (i tillegg til dette) barn som De bor eller har
bodd sammen med og har eller har hatt morsansvar for?

361

—4 12

13

14. HVIS 10 BARE HAR ETT BARN, KAN DE MERKE AV UTEN A STILLE
SPM. 14

Hvor mange barn har regelmessig tilsyn av andre enn
foresatte?

435 

	l Antall barn
1
	

Ja

2
	

Nei

1 2. Vi vil gjerne ha noen opplysninger om barnet/barna De har/
har hatt morsansvar for. Når ble barnet/hvert av barna født,
når fikk De ansvar for barnet/hvert av barna og eventuelt
når holdt De opp A bo sammen med barnet/hvert av barna?

VIS KORT 2

Fikk 	 Holdt opp å
ansvar for bo sammen

Ar 	 Mnd. 	 Ar

362-373

374-385

386-397

398-409

410-421

422-433

•
2. barn

3. barn

4. barn

6. barn

5. barn

I. barn

Mnd.

Fodt

Ar Mnd..

FOR BYRAET

436-439

15. Hvilke ordninger har De for barnet/barna i den tiden det/de passes av andre enn foresatte?

(FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES)

VIS KORT 3 A

Fødselsdato:

I
arne-

nage ,Lag-
iljem
I

Barn e,-
„,k
"'"

Hus-
hjelp,
Praktl -
kant,
barne-
pike

Dagmamma Barneti-
sosken

Beste-
' 	 foreldre

Andre
slektninder

Naboer Venner,
k'ente

Andre

bar-
nets
hjem
447

Uten-
for
hjem-
met
448

I
bar-
nets
hjem
449

Uten-
for
hjem-
met
450 

471

I
bar-
nets
hjem
451

472

Uten-
for
hjem-
met
452

473

I
bar-
nets
hjem
453

474

Uten-
for
hjem-
met
454

475

I
bar-
nets
hjem
455

476

Uten-
for
hjem-
met
456

477

I
bar-
nets
hjem
,4_7_,

478

Uten.-
for
hjem-
met
458

479

I
bar-
nets
hjem
459

480

Uten-
for
hjem-
met
460_

48

440-443 	 444 I 	 445 446

Y411/e 	 mnd. 	 år

465 466 467
,

468 - 469 	 - 470

ibarn 	 1
461-464

Nest
mnd. 	 åryngste

1
i

barn
482-485 4 8 6 487 488 489 490 491 492 493 	 494 495 496 497 498 499 500 501 502

3.
mnd. 	 åryngste

barn 	
-----0-3-506 507 508 509 510 511 512 513 5g--- 515 51 6 517 518 519 	 - 520 521 522 523

4.
.m n 	

åryngste 	 l,d
barn 	1
	 i

------L-5 , 7 528 529 530 531 	 —5- 3 2--- 533 534 	r 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
5.

mnd. 	 ryngste
barn
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22. Hvor mange timer arbeidde De i forrige uke?

619-620

	  Antall timer

23. Lr dette det timetallet pr. uke De vanligvis arbeider?

621

1 ja 	 ----4 26

2 1 	 1 Nei 	 25

17 a). Hvor mange timer pr. uke blir barnet/barna vanligvis
passet av andre?

Varierer
etter behovAntall timerBarn fodt:

mnd.

mnd. 	 år 

mnd. 	 år 

mnd. 	 år 

mnd. 	 år

545-551

552-558

559-565

566-572

573-579

17 b). Betaler De for noe av dette barnetilsynet?

24. Hva var den viktigste grunnen til at De var borte fra Deres
arbeid i forrige uke? *

622

0 	 Var ufrivillig permittert uten lønn

Skolegang/studier

Permisjon p.g.a. svangerskap/fodsel 4111
Arbeidsstans p.g.a, tek:'.iske forhold eller vær-
forhold. Var uten oppdrag

Arbeidskonflikt

5 	 Skal begynne i nytt arbeid innen 30 dager

6 	 Ferie

7 	 Egen sykdom eller skade

8 	 Sykdom i hjemmet

9 	 Annen grunn,

Ja 	 Nei

580-584

585-589

mnd. 

, mnd. 

mnd.

år 

a ir 

år

mn

a rmnd. 

590_594 25, Hvor mange timer pr. uke arbeider De vanligsvis?

OM ARBEIDSTIDEN VARIERER FRA UKE TIL UKE, FOR OPP

	

595-599 	 GJENNOMSNITTET

623-624
	600-604

	
Antall timer

605-614 blanke

FTIA vil vi stille noen sporsmål om Deres gjoremål i siste uke.
Utforte De inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet
i forrige uke?
Som inntektsgivende arbeid regnes arbeid som faviliemediem
uten fast avtalt lønn pa gårdsbruk, i forretning og i
familiebedrift ellers. 	 •

615

li 	Ja	 22

Nei	 19

- 27. TIL ALLE
Vi vil nå nevne noen former for arbeid som vi fra tidligere
undersøkelser vet at det er lett I glemme når en får spors-
mal om inntektsgivende arbeid. For A være sikre på at slike
arbeidsforhold kommer med, vil vi derfor spørre om De i
løpet av de siste 12 måneder har hatt en eller flere av
disse formene for inntektsgivende arbeid.

VIS KORT 3 E) 	 FLERE ALTERNATIV VAN AMERKES

626 	 j Strikking,brodering, husflidsarbeid for salg ---- 28
-- I1 Maskinskriving/regnskap/punching/annet kon-

627 1 	 torarbeid utført hjemme   28

628 	 Industrieltdustrielt hjemmearbeid 	 --- 4 28_I , 
629 i	 I Arbeid se; dagramma 	 > 28

Forts.

19. Har De inntektsgivende arbeid som De var borte fra i
forrige uke?

616

1 	 Ja 	 24

2 	 I Nei 	 --* 20

20. Er De selv eller noen i Deres husholdning selvstendig yrkes-
utøver (f.eks. gårdbruker, eier av egen butikk, verksted,
selvstendig yrkessjåfør)

617 
21

Nei   26  

*21, Utforte De noe arbeid uten fast avtalt lønn i denne virksom-
heten forrige uke?

618

II	 Ja --> 22

2 Nei 26

16. FOR ID SOM HAR SVART DAGMAMMA SOM TILSYNSORDNING FOR
NOEN AV BAPNA (SPM. 15)
ANDRE GA TIL SOM. 17

Var dagmamma (for noen av barna) slekt, venal
bekjent eller nabo?

Slekt

Venn/bekjent

Nabo

Ingen av delene

566

2

3

26. Hva regner De selv som Deres viktigste gjøremål siste uke?

625

'--1 Utferte inntektsgivere arbeid

2 	 Utforte husarbeid hjemme

3 Gikk på skole/studerte

4 Var arbeidsufør/syk

5 Opptatt med annet, spesifiser:__



3. FOR 10 SOM IKKE HAR UTFORT SLIKT AFBEID SISTE UKE
(2 i SPM. 40) ANDRE GA TIL SPM. 43

Har De utfort slikt arbeid siste 4 uker?

667

Ja 	 43

Nei 	 --4 45

27

*35. Hvor mange timer brukte De til husarbeid siste uke?

656-657

630 1 	Arbeid som daghjelp/hjemmehjelp 	 --4 28 	 r--T--] Antall timer
631 	 Annet lonnet arbeid utført hjemme, 	 ---i 28

spesifiser:

127 (forts.)

36. Er dette det timetallet pr. uke De vanligvis bruker til
husarbeid?

658

—) 34632 	 !Utførte ikke noe slikt arbeid

128. Utførte De noe slikt arbeid siste uke?

633

1
	

Ja 	 —4 29

2
	

Nei 	 31

Ja 	 -4 38

Nei 	 37

37. Hvor mange timer bruker De vanligvis til husarbeid i uken?

659-660

Antall timer

1

29. Hvor mange timer utførte De slikt arbeid siste uke?

634-635

Antall timer

30. FOR 10 SOM HADDE INNTEKTSGIVENDE ARBEID SISTE UKE
(1 i SPM. 18 ELLER SPM. 21)

Ailk ANDRE GA TIL SPM. 31

MP Regnet De dette arbeidet inn i det timetallet De tidligere
1 	 sa De arbeidde siste uke?
! 636 !

	  Ja

2 	 Nei

Hvor mange timer pr. uke hadde De vanligvis slikt arbeid de
siste 12 måneder?

637-638

Timer pr. uke

Timer pr. år

! 32. Hvor stor var Deres månedlige inntekt av dette arbeidet de
siste 12 måneder? (For skatt)

645-648

kr pr. maned

HVIS 10 HAR VANSKER MED A ANSLÅ MANEDLIG INNTEKT

649-653

kr pr.

*33. Har De i det beløpet De oppgav trukket fra eventuelle ut-
gifter De har hatt i forbindelse med arbeidet De utførte?

654

1
	

Ja
2
	

Nei

!ELLER

HVIS 10 HAR VANSKER MED A ANSLA TIMER PR. UKE

639-640

I Ti, 	 !mer pr. maned•

641-644 

ii i 

38. Har De vanligvis noe leid hjelp til husarbeid?

661

1 Ja
Nei

39

40    

39. Hvor mange timer pr. uke har De vanligvis slik leid hje10

662-663

Antall timer

* 40. Har De utfort ulønnet arbeid for noen annen husholdning
siste uke?

664

Ja 	 > 41

Nei 	 —4 42

1

2

41. Hvor mar4e timer brukte De til slikt arbeid siste uke?

665-666

Antall timer

42. Hvor mange timer brukte De til slikt arbeid siste 4 uker?

668-669

ED Antall timer

43. Hva slags arbeid var dette?

34. FOR JO SOM HAR HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID SISTE UKE,
(1 i SPM. 18, 21 ELLER 28) FOR ANDRE GA TIL SPM. 35

Hvor mange forskjellige jobber hadde De til sammen siste
uke? Både hoved- og bijobber règnes med

655

Antall jobber
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*45
•
 Hvilke kilder hadde De til livsopphold siste uke?

VIS KORT 4

FLERE ALTERNATIV KAN ANGIS

- Kilde
nr.

1 Inntekt av eget arbeid

Ektefelles inntekt/ulonnet arbeid i egen
husholdning

Pensjon/trygd/sosialstonad/sykepenger/
arbeidsløshetstrygd

4 Studielån og borteboerstipend

'5 Forsørget av foreldre/andre privat-personer

Formue,lån,føderåd,leieinntekt,forpaktnings-
6 inntekt eller annen formuesinntekt

Stipend, underhold fra andre enn privat-
personer

8 Annet, spesifiser:

i_
50. FOR 10 SOM HAR MOTTATT PENSJON OSV. (KILDE NR. 3 i SPM. 48)

ANDRE GA TIL SPM. 51

Hva slags pensjon/trygd har De mottatt?
(Bortsett fra barnetrygd)

1

693 	 i Alderstrygd

694 	 Uføretrygd

695 	 Enke- og morstrygd___

696 	 Sykepenger

697 	 Arbeidsløshetstrygd

698 1 	 I Annet, spesifiser:

FOR BYRAET

699-702

670

671

672

673

674

675

676

677
*51 a). Vi vil nå gå over til å kartlegge yrkeserfaring.

L6. FOR ID MED MER ENN 1 KILDE, ANDRE GA TIL SPM. 47.

Hvilken av disse kildene til livsopphold var den viktigste?

(SE SPM. 45)

Kilde 678
nr.

51 b). FOR ID SOM IKKE HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID NA
(2 i SPM. 18, 19, 21 ELLER 28). ANDRE GA TIL SPM. 52.

Har De noengang hatt inntektsgivende arbeid?

703

	 > 52

116

1
	

Ja

2
	

Nei

4 . FOR 10 SOM HAR MOTTATT PENSJON OSV. (KILDE NR. 3 i SPM. 45)
FOR ANDRE GA TIL SPM. 48

Hva slags pensjon/trygd mottok De siste uke?
(Bortsett fra barnetrygd)

1

52. Hvilket år hadde De forste gang inntektsgivende arbeid?
Regn ikke med eventuelle feriejobber mens De var under
utdanning.

704-705

Ar

Alderstrygd

Uforetrygd

Enke- og morstrygd

Sykepenger

Arbeidsloshetstrygd

Annet, spesifiser:

*53. Hva var Deres hovedyrke forste gang De hadde inntektsgivende
arbeid?

Hovedyrke: 	

706-707

Yrkeskode

*48. Hvilke kilder til livsopphold har De hatt de siste 12måneder?

VIS KORT 4 	 FLERE KILDER KAN ANGIS

Kilde
nr.

1 	 Inntekt av eget arbeid

Ektefelles inntekt/ulonnet arbeid i egen hus-
holdning

Pensjon/trygd/sosialstonad/sykepenger/arbeids-
687
	

loshetstrygd

688 111 4 	 Studielån, borteboerstipend

689 011
	

Forsørget av foreldre

Formue, lån, foderåd, leieinntekt, forpakt-
690
	

ningsinntekt eller annen formuesinntekt

691 	 7
	

Stipend, underhold fra andre enn privatpersoner

692
	

Annet, spesifiser:

54. TIL ID SOM HAR FATT SPM. 7. ANDRE GA TIL SPM. 65

Hadde De inntektsgivende arbeid før De giftet Dem/flyttet
fast sammen med en mann (første gang)?

708

1 	 Ja   55

Nei   58

55. Hvor lang tid til sammen hadde De inntektsgivende arbeid
for De giftet Dem/flyttet fast sammen med en mann
(forste gang)?

709-710

Fri Antall år og

mLneder

56. Hvor mange ganger skiftet De inntektsgivende arbeid for De
giftet Dem/flyttet fast sammen med en mann (første gang)?

713-714

1 	i	 ! Antall danger

685

686

49. FOR 10 MED MER ENN 1 KILDE, FOR ANDRE GA TIL SPM. 50

Hvilken av disse kildene til livsopphold var den viktigste?

:(SE,SPM. 48)

- 	 688Kilde
nr.

*57. Arbeidde De overveiende heltid eller deltid eller varierte
dette?

715 
1 	 I Overveiende heltid

2 	t Overveiende deltid

3 	 Omtrent like mye heltid og deltid

4 	 Husker ikke

679

680

681

682

683

684
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*58. TIL IO SOM HAR FATT SPM. 7 OG SOM HAR FODT/HATT ANSVAR FOR
BARN (1 i SPM. 8 OG/ELLER 1 i SPM. 11)
FOR ANDRE GA TIL SPM. 65
Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden mellom De giftet
Dem/flyttet fast sammen med en mann og De fodte (fikk an-
svaret for) det første barnet i det forste samlivet/ekte-
skapet?

716

Ja 	 59

Nei 	 64

Har bare barn for ekteskap/sailliv 	 —3 65

Født forste barn etter opphor av
forste samliv

59. Hvor lang tid til sammen hadde De inntektsgivende arbeid i
denne perioden?

717-718

antall år og

71 9-7 20

mLneder

61. Arbeidde De overveiende heltid eller deltid eller varierte
dette?

723

Overveiende heltid

Overveiende deltid

Omtrent like mye heltid og deltid

Husker ikke

*62. Hadde De svangerskapspermisjon i forbindelse med fødselen/
med at De fikk ansvar for barnet?

724

1 	 Ja —4 63

2 	 Nei ---> 64

63. Hvor mange måneder hadde De slik permisjon?

725-726

LE Antall måneder

2

1

2

Hvor mange ganger begynte De i nytt inntektsgivende arbeid
i denne perioden?

721-722

Antall ganger

*64. FOR JO SOM HAR FODT/HAR ANSVAR FOR MER ENN 1 BARN (SE SPM. 10 OG/ELLER 12). FOR ANDRE GA TIL SPM. 65

Vi vil nå be Dem gi tilsvarende opplysninger om periodene mellom hver av barnefødslene og/eller hver gang De har fått an-
svaret for barn. For hver av periodene vil vi altså først vite om De hadde inntektsgivende arbeid, og i tilfelle hvor
mange år og måneder til sammen, antall ganger De begynte i nytt' inntektsgivende arbeid, hvilken arbeidstid De hadde, om
De hadde svangerskapspermisjon og i tilfelle hvor mange måneder denne permisjonen varte.

For A lette oversikten vil vi sette opplysningene inn i dette skjemaet.

VIS KORT 5

Hadde inn-
tektsgiv-
ende arbeid
i perioden

Tid til 	 sammen
i 	 inntektsgi-
vende arbeid i
perioden

Antall gganger
begynt i 	 inn-
tektsgivende
arbeid i
perioden 

1

2

Arbeidstid

Overveiende heltid

Overveiende del tid
Omtrent like  mye
heltid og deltid

Husker ikke

1

Hadde

skaps-
svanger-

permisjon.

Ja ---->

Nei

Antall
mâneder

Mel 1 om 1 . og 2. barn

1110

Ja -->

Nei

Antall år
Antall
ganger

Antall
mined-
erog

måneder

Mellom 2. cn 3. barn

Mellom 3. og 4. barn

IMO lom 4 . og 5. barn

Mel lom 5. og 6. barn

Mellom 6. og 7. barn •

Mel lom 7. og 8. barn

bfIL19:9118. 0,1 	 9. barn

Mellom 9.0 	 10.barn

Mel I om 10.og 1 1 .barn

Mell om 11 .og 12. barn

727-737

738-748

749-759

760-770

771-781

782-792

793-803

804-814

815-825

826-836

837-847



måned 	 [--1--] Ar

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

1191

In
In
14

In
16

18

19,

20

'1

In
In

11

6
	

TIL ID SOM IKKE HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID NA, MEN HAR
HATT SLIKT ARBEID TIDLIGERE (1 i SPM. 51 b)
FOR ANDRE GA TIL SPM. 67

Når sluttet De i inntektsgivende arbeid?

848-849 	 850-851

66 a). TIL IO SOM SLUTTET I INNTEKTSGIVENDE ARBEID FOR 1.1.1970
FOR ANDRE GA TIL SPM. 67

Hvorfor sluttet De i inntektsgivende arbeid?

VIS KORT 6

FLERE ALTERNATIV KAN OPPGIS

Grunn
nr.

Inngåelse av ekteskap

Svangerskap/fodsel

Omsorg for barn

Annet omsorgsarbeid

Mannens fravaerfrahjemmeti lengre perioder

Mannen ville ikke at 10 skulle fortsette arbeide

Videre utdanning

Svekket helse

Trengte ikke lenger pengene

Dårlige fysiske arbeidsforhold

Dårlige sosiale forhold på jobben

Likte ikke arbeidet

Manglende opprykksmuligheter

Kortvarig sesongarbeid .

Upassende arbeidstid

For lang arbeidstid

For lav lønn

For store utgifteri forbindelsemedå arbeide

For mye skatt

Oppsagt/permittert

Bedriften nedligt/innskrenket

Flyttet

Annet, spesifiser: 	

66 b). HVIS FLERE ALTERNATIV OPPGIS:

Hva var den viktigste grunnen til at De sluttet?

875-876 .

Grunn nr..

67. Hvor lenge har De til sammen hatt avbrudd i inntektsgivende
arbeid siden De første gangen begynte i slikt arbeid?
Svangerskapspermisjon regnes som periode med inntekts-
givende arbeid.

877-878
	

879-880

antall Ar. Hvis under 1 år: 	 I antall mndr.

881

Har ikke hatt avbrudd

Husker ikke

30

1--- 
FOR 10 SOM SLUTTET I ARBEID FOR 1.1,1970 GA TIL SPM. 116
ANDRE GA TIL SPM. 68

*68. Et av formâlene med denne undersøkelsen er A få en mest
mulig fullstendig registrering av kvinners deltaking i
inntektsgivende arbeid de siste 10 årene, det vil si fra
1.1.1970 og fram til i dag. 	 .
Vi ber Dem derfor hjelpe oss med opplysninger om tidspunkt-
ene da De begynte og sluttet i inntektsgivende arbeid i
denne perioden (hovedyrke). Vi vil også vite om De har
skiftet arbeidsgiver eller jobb/stilling hos samme arbeids-
giver og tidspunktene for disse skiftene. Nytt arbeids-
område hos samme arbeidsgiver som ikke medførte stillings-
endring regnes ikke som skifte av jobb, hvis det da ikke
har vært avbrudd f-yrkesaktiviteten.
For noen vil det bli A gjenta noen av de opplysningene vi
har fått tidligere, men vi håper De likevel vil hjelpe oss
med A få kartlagt situasjonen i den siste 10-årsperioden.
Vi begynner med den siste jobben og går bakover i tiden til
1.1.1970.
Hvor mange jobber har De hatt i denne perioden?

882-883

	I antall jobber

69. FOR IO SOM HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID NA (1 i SPM. 18, 19,

21 ELLER 28). FOR ANDRE GA TIL SPM. 81.

Vi begynner med det arbeidet De har i dag.
4111Hvor arbeider De nå?

Bedriftens navn:

Adresse:

70. Hva slags virksomhet er det?

Virksomhetens
art:

884-885

[al FOR BYRAET 
886

71. Arbeider De som selvstendig, som ansatt, eller som familie-

medlem uten fast avtalt lønn?

887

1
	

Selvstendig

2 	 Ansatt

Familiemedlem

72. Hva er Deres hovedyrke i denne virksomheten?

Hovedyrke:

888-889

Yrkeskode

SPM. 73-76 STILLES BARE TIL ANSATTE (2 i SPM. 71).
ANDRE GA TIL SPM. 77

73. Omtrent hvor mye fikk De i lønn da De begynte i dette
arbeidet?

Oppgi lønn pr. time, pr. uke eller pr. maned og oppgi
lønnen for skatt og andre fradrag er trukket fra.
Ta ikke med eventuell overtidsbetaling.

FYLL UT a) ELLER b) ETTER HVA SOM PASSER.

a) 	 890-894- 

kr pr.

895

Uke

J 14. dag

Måned

1

2



914

915

us er
ikke

Rett til feriepen er

Rett til sykepenger

Rett til svangerskapspermisjon
med lønn

Opptjening av pensjonspoeng

31

896-898
	

899-900

ore pr. time

HVIS 10 HAR VANSKELIG FOR A SVARE PA GRUNN AV STERKT
VARIERENDE LØNN, FOR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOM-
SNITTET OG KRYSS AV HER:

901r--1 Sterkt varierende lønn

902

Husker ikke

79. Hvordan har timetallet endret seg?

923

Deltid tidligere

2 I 	i Heltid tidligere

Arbeidstiden har variert mellom heltid og deltid

Har hatt heltid hele tiden men arbeidstiden har
variert

Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

kr

74. Omtrent hvor mye far De i lønn nš?

INSTRUKS SOM I SPM. 73

a)	 903-907

80 a). Når begynte De i dette arbeidet?

924-925 	 926-927
	 mnd. 	 lar

pr.

908

80 b). På hvilken måte fikk De dette arbeidet?

928

1 	 Kontaktet arbeidsformidlingen

2 	 Svarte på annonser, annonserte selv

3 	 Kontaktet arbeidsgiver

4 	 Ble kontaktet av arbeidsgiver

5 	 Gjennom venner, kjente

6 Annen måte, spesifiser:

1 	 uke

2 	 14. dag

3 måned

912-913
ore pr. time

Sterkt varierende lønn

Kan ikke svare
FOR IO SOM BEGYNTE I DENNE JOBBEN FOR 1.1.1970 (SE SPM. 80 a)
GA TIL SPM. 116. FOR ANDRE GA TIL SPM. 96.

75. Er De fast ansatt?

916 
1 1	  Ja

76. Hvor lang oppsigelsestid har De?

917 
1 	 Under 14 dager

2 14 dager - under 1 mnd.

3 	 1 mnd. - under 3 mndr.

4 	 3 mndr. eller mer

5 	 Ingen bestemt oppsigelsestid

6 Vet ikke

81. FOR IO SOM HAR HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID I 10-ARS
PERIODEN, MEN SOM IKKE HAR SLIKT ARBEID NA (SE SPM. 65)

Vi begynner med den siste gangen De hadde inntektsgivende
arbeid.

HVIS 10 BARE HAR HATT ETT SLIKT ARBEID(SE $PM. 8) TILPASS
FORMULERINGEN).

Hvor arbeidde De hovedsakelig?

Bedriftens navn:

Adresse:

82. Hva slags virksomhet var det?

Virksomhetens
art:

2 Nei

77. Har De noen av de følgende rettigheter i arbeidet?

78. Har De arbeidet samme antall timer i uken hele tiden
(kfr. spørsmål 25)

922

1 	 Ja —4 80 a

2 Nei --) 79

929-930 	 931

FOR BYRAET
■••■■••■•••••

1 	 Selvstendig

2 Ansatt

3 	 Familiemedlem

Hovedyrke: 	

933-934

1	

918

919

920

921

Yrkeskode

83. Arbeidde De som selvstendig, som ansatt, eller som familie-
medlem uten fast avtalt lønn?

932

84. Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

SPM. 85-88 STILLES BARE TIL ANSATTE (2 i SPM. 83).
ANDRE GA TIL SPM. 89.



85. Omtrent hvor Rye fikk De i lønn da De beunte i dette
arbeidet? (INSTRUKS SOM I SPM. 73)

a) 	 935-939 

	 kr pr.

940

1 	 uke

2 	 14. dag

31 	måned

941-943 944 -94 5    
ore pr. time

946

ri Sterkt varierende lønn

947r--] Husker ikke

86. Omtrent hvor mye fikk De i lønn da De sluttet i dette
arbeidet? (INSTRUKS SOM I SPM. 73)

948-952

Fil 	 Ilkr pr.

953

uke

2 	 14. dag

3 	 måned

954-956
	

957-958

kr

959

ore pr. time

88. Hvor lang oppsigelsestid hadde De?

962

Under 14 dager

14 dager - Under 1 mnd.

1 mnd. - under 3 mndr.

3 mndr eller mer

Ingen bestemt oppsigelsestid

Vet ikke

Husker ikke

1

2

5

6

32

91. Var det noen endringer i dette timetallet pr. uke i den
tiden De var i dette arbeidet? 	 •

969

Nei

Ja, gikk fra deltid til heltid

Ja, gikk fra heltid til deltid

Ja, arbeidstiden variertemellom heltid og deltid

Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden
har variert

Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden
har variert

90. Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr uke i dette
arbeidet?

967-968

Timer pr. uke

2

92 a). Når begynte De i dette arbeidet?

970-971 	 972-973

■■. mnd. =lår

92 b). På hvilken måte fikk De dette arbeidet?

974

1 	 Kontaktet arbeidsformidlingen

2 	 Svarte på annonse, annonserte selv

3 Kontaktet arbeidsgiver

4 Ble kontaktet av arbeidsgiver

5 Gjennom venner, kjente

6 Annen måte, spesifiser:

93. Hvorfor sluttet De i dette arbeidet?

VIS KORT 6. 	 FLERE ALTERNATIV KAN OPPGIS.

-Grunn
nr.

Inngåelse av ekteskap

Svangerskap/fodsel

Omsorg for barn

Annet omsorgsarbeid

Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

Mannen ville ikke at 10 skulle fortsette I arbei

Videre utdanning

Svekket helse

Trengte ikke lenger pengene

Dårlige fysiske arbeidsforhold

Dårlige sosiale forhold på jobben

Likte ikke arbeidet

Manglende opprykksmuligheter

Kortvarig sesongarbeid

Upassende arbeidstid

For lang arbeidsreise

For lav lønn

18 Forstoreutgifteri forbindelsemed å arbeide

19 For mye skatt

20 Ble oppsagt/fikk sparken

21 Bedriften ble nedlagt/Innskrenket

Flyttet

Annet, spesifiser:

Sterkt varierende lønn

Husker ikke

87. Var De fast ansatt?

I	 1
960

Rett til sykepenger 
Rett til svangerskapsper-
misjon med lonn

89. Hadde De noen av de folgende rettigheter i arbeidet?

Rett til feriepenger

Opptjening  av  pensjonspoeng 

961

1
	

Ja

2
	

Nei

Ja Nei

2

Husker
ikke

3

Vet
ikke

4

963

964

965

966

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

99.)

994

995

996

997



33

[----
- 94. HVIS FLERE ALTERNATIV OPPGIS:

Hva var den viktigste grunnen til at De sluttet?

(SPM. 93).

99-8-999

SPM. 102-105 STILLES BARE TIL ANSATTE (2 i SPM. 100).
ANDRE GA TIL SPM. 106.

102.0mtrent hvor mye fikk De i lønn da De begynte i dette
arbeidet? 	 (INSTRUKS SOM I SPM. 73)

1015-1019
Grunn
nr. DI
FOR IO SOM BEGYNTE I DENNE JOBBEN FOR 1.1.1970 (SE SPM.92a).
GA TIL SPM. 116, FOR ANDRE GA TIL SPM. 96

96. Vi går nå over til det arbeidet De hadde for arbeidet vi
nå har snakket om.

Når begynte De i dette arbeidet?

1000-1001 	 1002-1003
måned 	 Ar

kr pr.

1 	 uke

2 14. dag

3 måned

1021-1023 	 1024-1025
	Ikr	 ere pr. time

1020

1026
Sterkt varierende lønn

1027
Husker ikke

103.0mtrent hvor mye fikk De i lønn da De sluttet i dette
arbeidet? 	 (INSTRUKS SOM I SPM. 73)

1028-1032a)

97. PS hvilken måte skaffet De Dem dette arbeidet?

1 004

1
	

Kontaktet arbeidsformidlingen

2
	

Svarte på annonser, annonserte selv

3 	 Kontaktet arbeidsgiver

4 III Ble kontaktet av arbeidsgiver

5 111 Gjennom venner/kjente

Annen måte, spesifiser:

98. Hvor arbeidde De hovedsakelig?

Bedriftens navn: 	

Adresse:

1033

1 	  uke

2 	  14. dag

3 	 måned

1034-1036 	 1037-1038
kr J 	 j 	ore pr. time

1039
Sterkt varierende lønn

1040
Husker ikke

99. Hva slags virksomhet var det?

Virksomhetens
art:

1005-1006
FOR BYRAET

100.Arbeidde De som selvstendig, som ansatt, eller som familie-
medlem uten fast avtalt lønn?

1 008

1 	 Selvstendig

2 	 Ansatt

3 Familiemedlem

101.Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

Hovedyrke:

1009-1010
Yrkeskode

1011-1014

	 FOR BYRÅET

104.Var De fast ansatt?

1041
1
	

Ja
2
	 Nei

105. Hvor lang oppsigelsestid hadde De?

1042
1 Under 14 dager

2 14 dager - under 1 mnd.

3 	 1 mnd. - under 3 mndr.

4 3 mndr. 	 eller mer

5 	 Ingen bestemt oppsigelsestid

Vet ikke

7 Husker ikke

106. Hadde De noen av de folgende rettigheter i arbeidet?

Ja HuskerNei 	 ikke
Vet
ikke

1043
1044

1045
1046

213 4

Rett til 	 feriepenger

Rett til 	 sykepenger

Rett til svangerskapspermisjon
med lønn

Opptjening av pensjonspoeng 

1-007



114. Var det Roen periode De forsøkte å få nytt arbeid uten
å få det?

1082

Ja 	 --p 115a

Nei 	 --> 115b

115 a). På hvilken måte forsøkte De A skaffe Dem nytt inntekts-
givende arbeid den siste gangen De prøvde å få arbeid
uten å få det?

1083

1 Kontaktet arbeidsformidlingen

2 Svarte på annonse, annonserte selv

3 Kontaktet mulig arbeidsgiver

41 	 Gjennom venner, kjente

51 Annet, spesifi'ser: 	

115 b). FOR 10 SOM BEGYNTE I DENNE JOBBEN FOR 1.1.1970 (SE
SPM. 96).
GA TIL SPM. 116. ANDRE STILL SPM. 1-22 PA TILLEGGS-
SKJEMA.

116. STILLES TIL ALLE.

Vi går nå over til noen spørsmål om utdanning.

Hvilken allmennutdanning har De fullført?
(KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING)

1 084

7-årig folkeskole eller kortere

1-årig framhalds- eller fortsettelsesskole

2-årig framhalds- eller fortsettelsesskole
4110

9-årig grunnskole

Folkehøgskole (ungdoms- eller fylkesskole) 1.års kurs

Real- eller middelskole, grunnskolens 10. år

Folkehøgskole, 2.års kurs

Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas

Uoppgitt eller ingen utdanning

117.Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer minst 5 måneder?

1085
ii 	Ja	 118
2 	 Nei 	 ----> 119

1

2

1

2

3

4

5

8

3 4

107. Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr, uke i dette
arbeidet?

1043-1048

FF] Timer pr. uke

108. Var
tiden

1049
1 	

2 	

3 	

det
De

noen endringer i dette timetallet pr. uke i den
var i dette arbeidet?

Nei

Ja, 	 gikk fra deltid til 	 heltid

Ja, gikk fra heltid til 	 deltid

I
6

4 	

5 	

,
LJ

Ja, arbeidstiden variertemellom heltid og deltid

Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

109. Når

1050-1051

sluttet De i dette arbeidet?

1052-1053
, 	 årI måned

110. Hvorfor

VIS

1054 	

1055 	

1056

1057

1058

1059

1060

1061

KORT

sluttet De i dette arbeidet?

7. 	 FLERE ALTERNATIV KAN OPPGIS

Grunn
 	 nr.

01 	 Inngåelse av ekteskap

02 	 Svangerskap/fødsel

03 	 Omsorg for barn

04 	 Annet omsorgsarbeid

05 	 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

061 Mannen ville ikkeat IO skullefortsette å arbeide

ra Videre utdanning

08 	Svekket helse

1062 	

1063 	

1064 	

1065

1066

1067

1068  

1069

1070  

1071

1072 	

1073 	

1074 	

1075 	

1076 	

1077   

09
1--

11 

12

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20

21

22

23

24

10!Darlige

Trengte ikke lenger pengene

fysiske arbeidsforhold

Dårlige sosiale forhold på jobben

Likte ikke arbeidet

Manglende opprykksmuligheter

Kortvarig sesongarbeid

Upassende arbeidstid

For lang arbeidsreise

For lav lønn

For store utgifteri forbindelse med det A arbeide

For .høy skatt

Ble oppsagt/fikk sparken

Bedriften ble nedlagt/innskrenket

Flyttet

Gikk over i annet arbeid

Annet, spesifiser:

111. HVIS FLERE ALTERNATIV

Hva var den
arbeidet?

1078-1079

{-=

OPPGIS:

viktigste grunnen til at De sluttet i dette

Grunn nr.

112. Hadde

I

varighet

1080

De opphold i 	 inntektsgivende arbeid av minst 1 måneds
etter at De sluttet i dette arbeidet?

Ja 	 ---> 	 113

Nei 	 -----4 	115 b

113. Hva gjorde De hovedsakelig i den perioden De ikke hadde
inntektsgivende arbeid?

1081

1 Var syk

2 Utførte husarbeid hjemme

3 Gikk på skole, studerte

4 Var arbeidsufør

5 	 Var uten arbeid

6 Opptatt med annet, spesifiser: 	



Hel- Del-
tid 	 tid

Vari-
ert

Allmennutdanning nr.
(KODE OVERFØRES FRA SPM. 116)

1089-1097

1098-1106

1107-1115

1116-1124

1125-1133

1134-1142 -

1143-1151

1152-1160

1161-1169

1170-1178

Påbegynt Avsluttet

år

år

mnd.

mnd.

mnd.

mnd.

mnd.

mnd. 	  år

mnd. [111 år

mnd. I	  år

mnd. 	  år

mnd. 	 år

mnd.

år

år

mnd.

mnd.

mnd.

mnd.

mnd. Ar

mnd.

mnd.

r--T--] mnd. 	

år

LI mnd.

Annen utdanning
(NR. OVERFØRES FRA SPM.118)

35

118. 	 Hvilken utdanning er dette?

--- -WiTFiT varfgThet
119. 	 Har

1

1.1.1970
De

1088

fullført noe av denne utdanningen i perioden fra

	

og fram til 	 i dag?

-
Ja 	 --4 	 121

Nei 	 --4 	 122

Utdanningens art. 	 (Oppgi 	 kurstype,
linje eller fagområde og eventuelt
skolens navn)

ior utd.
på heltid,
oppgi mnd.
eller år

For utd.
på deltid,
oppgi ca.
timetall

-2

3

4 -

1086-1087

EID FOR BYRAET

*120. Hvilken utdanning var dette? Kan De si når De påbegynte og avsluttet utdanningen eller deler av utdanningen, og om De
tok den/deler av den på heltid eller deltid?

121. Holder De på med noen utdanning nå?

1179

123. Tar De denne utdanningen på heltid eller på delti d?

(EVENTUELT OVERFOR SVARET FRA SVAR PA SPM. 122)
1 	 Ja 122 1182
2 	 Nei 124 1 	 Heltid

2 Deltid

122. Hvilken utdanning er dette?

Utdanningens art. (Oppgi kurstype,
linje eller fagområde og eventuelt
skolens navn)

	

Normal varig
For utd. 	 For utd.
på heltid, på deltid,
oppgi mnd. oppgi ca.
eller år timetall 

124. Til slutt vil vi gjerne ha noen opplysninger om bosted og
eventuelle flyttinger i perioden 1.1.1970 og fram til i
dag. Hvor mange bosteder har De hatt i denne perioden?
Regn med stedet der De bor nå.

1183
Antall bosteder

1180-1181

FOR BYRAET



var grunnen til at De flyttet til det bostedet De har nå?

KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS

Grunn
nr. Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid

på tilflyttingsstedet

Flytting var eneste mulighet for A få bruk-
bart arbeid

Andre forhold vedrørende IO's arbeid

Mannens arbeid

IO's utdanning

06 Mannens utdanning

Barns utdanning

Boligforhold

Bosteds- og miljøforhold

lOt Andre familieforhold

Service- og kommunikasjonsforhold

12 Helseforhold

	l3 Andre forhold, spesifiser: 	 	

127. Hva

VIS

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1 201

07

08

09,

FOR BYRAET

1204-1207

1 - LT
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1
-* 25. Hva slags sted bor De på nå?

KAN EVENTUELT BESVARES AV INTERVJUER UTEN A STILLE
SPORSMALET

11g-4
	  Spredtbygd

2 	  Mindre tettsted (200- 1 999 innb.)

3 	  Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

4 	  Storre by (20 000 - 100 000 innb.)

5 	  Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

126. Når flyttet De til det stedet De bor på nå?

1185-1186 	 1187-1188
mnd. 	  år

FOR 10 SOM FLYTTET FOR 1.1.1970 AVSLUTTES INTERVJUET HER.
FOR ANDRE GA TIL SPM. 127.

128. FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

131. Når flyttet De til bosted nr. 2?

1209-1210 	 1211-1212

]mnd.   år

FOR IO SOM FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970
AVSLUTTES INTERVJUET HER. FOR ANDRE GA TIL SPM. 132

132. Hva var grunnen til at De flyttet til bosted nr. 2?

VIS KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS

Grunn

Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid
1 på tilflyttingsstedet

11 	 brukbart arbeid
Flytting var eneste mulighet for A få

1215 

1216 Ill 03 Andre forhold vedrørende IO's arbeid

1217 Ill 04 Mannens arbeid

1218 III
1219 	

IO's utdanning

1220 	

Mannens utdanning

Barns utdanning

1221	08 Boligforhold

1222 	 09 Bosteds- og miljøforhold

1223 	 10 Andre familieforhold

1224 	 11 Service- og kommunikasjonsforhold

1225 	 WHelseforhold

1226 	 13 Andre forhold, spesifiser: 	

133. FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst.

1227-1228

Grunn nr. (SPM. 132)

134. Hvor bodde De for De flyttet til bosted nr. 2?

Sted:

Kommune:

1229-1232
FOR BYRAET

1214

Grunn nr. (SPM. 127)
Dette bostedet omtaler vi heretter som Deres bosted nr, 3

AID
1202-1203

*129. Hvor bodde De for De flyttet til Deres nåværende bosted?

Sted: 	

Kommune:

Dette bostedet omtaler vi heretter som Deres basted nr. 2.

130. Hva slags sted var bosted nr. 2?

1208

1 	 ISpredtbygd

2 	 Mindre tettsted (200 - 1 999 innb.)

Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

Storre by (20 000 - 100 000 innb.)

Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

135. 	 Hva slags sted var bosted nr. 3?

1233

1 Spredtbygd

2 Mindre tettsted 	 (200 - 1 	 999 innb.)

3 Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

4 Større by (20 000 - 100 000 innb.)

5 Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

136. Når flyttet De til basted nr. 3?

1234-1235 	 1236-1237

mnd. 	 år

FOR IO SOM "FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970
AVSLUTTES INTERVJUET HER. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 137.



1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

var grunnen til at De flyttet til bosted nr. 4?

KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS

Grunn
nr. Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid

på tilflyttingsstedet

Flytting var eneste mulighet for A få
brukbart arbeid

Andre forhold vedrørende IO's arbeid

Mannens arbeid

IO's utdanning

Mannens utdanning

Barns utdanning

Boligforhold

09 Bosteds- og miljøforhold

Andre familieforhold

Service- og kommunikasjonsforhold

Helseforhold

	

13 Andre forhold, spesifiser: 	 	

142. Hva
VIS

01

02

03

05

04

06

07
08 

10

gi
gi
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137. Hva var grunnene til at De flyttet til bosted nr. 3?

VIS KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS

Grunn
nr. Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid

1238 	 på tilflyttingsstedet

1Flytting var eneste mulighet for A få
02 brukbart arbeid

03 Andre forhold vedrørende IO's arbeid

04 Mannens arbeid

05 IO's utdanning

06 Mannens utdanning

Barns utdanning

08 Boligforhold

09 Bosteds- og miljøforhold

Andre familieforhold

Service- og kommunikasjonsforhold

Helseforhold

Andre forhold, spesifiser:

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

12/16

1247

12481

1249

1250

FOR 10 MED FLERE FLYTTEGRUNNER:

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

1251-1252

143. FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER:

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

1275-1276

Grunn nr.(SPM, 142)Grunn nr. (i SPM. 137)

139. Hvor bodde De for De flyttet til bosted nr. 3?

Sted: 	

Kommune:

144. Hvor bodde De for De flyttet til bosted nr. 4?

Sted:  

Kommune:

1253-1256

	 FOR BYRAET

Dette bostedet omtaler vi heretter som Deres bosted nr. 4.

1277-1280

FOR BYRAET

Dette bostedet omtaler vi heretter'som Deres bosted nr. 5.

140. Hva slags sted var bosted nr. 4?

1257
Spredtbygd

Mindre tettsted (200 - 1 999 innb.)

Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

Større by (20 000 - 100 000 innb.)

Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

145. Hva slags sted var bosted nr. 5?

1281

Spredtbygd

Mindre tettsted (200 - 1 999 innb.)

Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

Større by (20 000 - 100 000 innb.)

Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

1

2

141. Når flyttet De til bosted nr. 4?

Ar

FOR JO SOM FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970 AVSLUTTES
INTERVJUET HER.
FOR ANDRE GA TIL SPM. 142

146. Når flyttet De til bosted nr. 5?

1282-1283 	 1284-1285

	 mnd. EIDAr

FOR 10 SOM FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970 AVSLUTTES
INTERVJUET HER.
FOR ANDRE GA TIL SPM. 147

	1258-1259	 1260-1261
I 	 1
	 mnd.
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147. Hva var grunnene til at De flyttet til bosted nr. 5?
VIS KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS

Grunn
nr. Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid

1236	 01 på tilflyttingsstedet

Flytting var eneste mulighet for A få
02 brukbart arbeid

03 Andre forhold vedrørende ID's arbeid

04 Mannens arbeid

05 IO's utdanning

06  Mannens utdanning

07  Barns utdanning

08 Boligforhold

09'Bosteds- og miljoforhold

10 Andre familieforhold

Service- og kommunikasjonsforhold

Helseforhold

Andre forhold, spesifiser:

152 (forts.)
Grunn

1320

nr.
5711L__1 Service- og kommunikasjonsforhold

1321 121 Helseforhold

1322 	131 Andre forhold, spesifiser:

153. FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER:

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

1323-1324

Grunn nr. (' SPM. 152) 	

154. Hvor bodde De for De flyttet til bosted nr. 6?

Sted: 	

Kommune:

1325-1328

	 FOR BYRAET

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

129 ..3
1296

1297

1298

III
12

148. -FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER:

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

1299-1300

Grunn nr. (i SPM. 147)

149: Hvor bodde De for De flyttet til bosted nr. 5?

Sted: 	

Kommune:

1301-1304 

I FOR BYRAET

Dette bostedet omtaler vi heretter som Deres bosted nr. 6

150. 	 Hva

1305

slags stedvar bosted nr. 	 6?

Spredtbygd

2 Mindre tettsted (200 - 1 	 999 innb.)

3 Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

4 Større by (20 000 - 100 000 innb.)

5 Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

151. Når flyttet De til bosted nr. 6?

1306-1307 	 1308-1309

mnd. 	 1 	 år

FOR JO SOM FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970 AVSLUTTES
INTERVJUET HER. FOR ANDRE GA TIL SPM. 152.

152. Hva var grunnene til at De flyttet til bosted nr. 6?
VIS KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS.

Grunn
1 	 nr.

Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid
1310 	Ol på tilflyttingsstedet

Flytting var eneste mulighet for å få
1311 	 02 brukbart arbeid

1312 	03 Andre forhold vedrørende 10's arbeid

1313 	04 Mannens arbeid

1314 	05 IO's utdanning

1315 	 Mannens utdanning

1315 	 07 Barns utdanning

l3l74 08 Boligforhold

1316 	 09 Bosteds- og miljøforhold

1319 	 10 Andre familieforhold 

Dette bostedet omtaler vi heretter som Deres bosted nr. 7.

155. Hva sr sted var bosted nr. 7?i 

1 --] Spredtbygd

2 ,	  Mindre tettsted (200 - 1 999 innb.)

3 	  Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

4 	  Større by (20 000 - 100 000 inb.)

5 	 I Stor by (over 100 000 innb.) med forsteder

156. når flyttet De til bosted nr. 7?

1330-1331 	 1332-1333

	mnd.  	 år

FOR IO SOM FLYTTET TIL DETTE BOSTEDET FOR 1.1.1970 AVSLUTTES

	

INTERVJUET HER. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 157.

157. Hva var grunnene til at De flyttet til bosted nr. 7?

VIS KORT 8. 	 FLERE GRUNNER KAN OPPGIS.

Grunn
1 	 nr. Ble forfremmet, fikk tilbud om bedre arbeid

1334 r-1 01 på tilflyttingsstedet

Flytting var eneste mulighet for A få
1335 	 02 brukbart arbeid.—
13361	 03  Andre forhold vedrørende IO's arbeid

1337 	 04,Mannens arbeid

1338 	 05 1 IO's utdanning

1329 	O6 Mannens utdanning

1340 	 , 1/: Barns utdanning

1341 	 OEIBoligforhold

1342r— 09I Bosteds- og miljøforhold

1343 	 10! Andre familieforhold

11 1 Service- og kommunikasjonsforhold

1 21  Helseforhold

[ 131 Andre forhold, spesifiser: 	

15E. FOR IO MED FLERE FLYTTEGRUNNER:

Hvilken av disse grunnene vil De si var viktigst?

1347-1343

Grunn nr. (i SP:1. 157)

1344

1345

1346
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2 	 1 14 dager
3 	 1 måned
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kr ore pr. time
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L Sterkt varierende lønn
31

I	 I Husker ikke
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37

uke

14 dager
måned

38-40 	 41-42
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UNILRSØKELSE OM KVINNERS ARBEID UTE OG HJEMME

Prove

TILLEGGSSKJEMA

kLCIS1RERES 3PPLYSNINGER OM YRKESHISTORIE FOR KVINNER
SC - HAP, HAT1 MER ENN 2 JOBBER I PERIODEN FRA 1.1.1970 OG
ri, A 1 'IL INTERVJUTIDSPUNKTET. DET FYLLES UT ET SKJEMA
FC):, HIIER JOBB.

1. Ff. OPP; 	 IO.NR. 	 1-2

U-VALGSOMRADENR. 	 3-5

JOBB NR. 	 EE 6-7

SPM. 8-11 STILLES BARE TIL ANSATTE (2 i SPM. 6).
ANDRE GA TIL SPM. 12.

8. (i 02) Omtrent hvor mye fikk De i lønn da De begynte i
dette arbeidet?

INSTRUKS SOM I SPM. 73

19-23
kr pr.

24

2. (96) Vi går nå over til det arbeidet De hadde for det ar-
beidet vi nå har snakket cm.

• 	 8-9 
Når be-gynte De i dette arbeidet?

mnd.

3. (97) PA hvilken måte skaffet De Dem dette arbeidet?

12
V - -

1 	 Kontaktet arbeidsformidlingen

• Svarte på annonse, annonserte selv

10-1 1

3 	 Kontaktet arbeidsgiver 	 9.(103) Omtrent hvor mye fikk De i lønn da De sluttet i dette
4 	 Ble korltaktet av arbeidsgiver

	 arbeidet?

5 	 Gjennom venner, kjente
	

INSTRUKS SOM I SPM. 73
Anner mate,
spesifisen 	  a)

	
32-36 

4. (98) rvor arbeidde De hovedsakelig?

	

Bedriftens navn: 	

	Adresse: 	

5. (99) Hva slags virksomhet var det?

Virksornnetens art:

111 	
13-14 

1 	 1; 	 1	 J

6.(103) Arbeidae De som selvstendig, som ansatt, eller som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?

16
1 7-7 Selvstendig
2 	 Ansatt

3 	 Fami 1 i emedlem

(1:..11) Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

15

FOR BYRAET 1	 1

10.(104) Var De fast ansatt?

45
lflJa
2flNei

44r- Husker ikke     

11.(105) Hvor lang oppsigelsestid hadde De?

46
1 pi Under 14 dager 17-18 

Yrtses. c!dt    2 	 , 14 dacer - under 1 måned

3 ! 	 1 måned - under 3 måneder

4 	 3 illneder eller mer

5; 	 Ingen bestet oppsi lsestid             

	6 	 Vet ikke

	E 7 	 Husker ikke



4 ,	 Ja, arbeidstiden varierte mellom heltid og deltid

, 	 Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden var
'variert

6	 Har hatt deltid hele
1 	 variert

tiden, men arbeidstiden var

40

Dc 	 av de folgendc rettk.,ter i arbeidet?

	

Ha-si 	 V e tJa ibk(

	3 	 4

„ 	 [c"...	 r..5:-K

:ff, 	 0 n n     

- 	 ■

137) Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr. uke i
dette arbeidet?

51-52

Timer pr. uke

14. (1 08) Var det noen endringer i dette timetallet pr. uke i
den tiden De var i dette arbeidet?

53

1 1 	 1 Nei

2 : 	Ja, gikk fra deltid til heltid

3	 Ja, gikk fra heltid til deltid

15.(109) Når sluttet De i dette arbeidet?
54-55 	 56-57

, 	i 	 måned 	 ;Ar

16.(1 ) 0) Hvorfor sliAtet De i dette arbeidet?
VIS KORT 7. 	 FLERE ALTERNATIV KAN OPPGIS.

Grunn
1 	 nr.

5E 	 011 Inngelse av ekteskap
4

59 	 02, Svangerskap/fødsel

60	 03' Omsorg for barn

61	 04 Annet omsorgsarbeid

62 	 05 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder
63	 06 Mannen vil le ikke at IO skulle fortsette å arbeide

64	 07 Videre utdanning

65	 08 Svekket helse

66	 09 Trengte ikke lenger pengene

67	 10 Dårlige fysiske arbeidsforhold

68	 11 Dårlige sosiale forhold pA jobben

69	 12 Likte ikke arbeidet

70	 13 Manglende opprykksmuligheter

71	 14 Kortvarig sesongarbeid

72 	 15 Upassende arbeidstid

73 	 16 For lang arbeidsreise

74 	 17 For lav lønn

75 	 lE For store utgifter i forbindelse  me :J det arbeide

7E 	 19 For hoy skatt

77 	 23 Ble oopsacA/fikk sparken
2' Fedrfter tle nedlagt/innskrenket

79. 	 _22 Flyttet

23 Gikk over i annet arbeid

'24 Annet, spesifiser:

17. (1 11) HVIS FURL ALTLRNATIV OPPGIS:

Nye var der viktigtt grunnen til at De sluttet
dett* arbeidet?

8?-63

Grunn nr.

18.(112) Hadde De opphold i ihntektsgivende arbeid av minst
1 maneds varighet etter at De sluttet i dette
arbeidet?

84 

1	 Ja
	

19

2 i	 Nei
	

22

i 19.(113) Hva gjorde De hovedsakelig i den perioden De ikke
hadde inntektsgivende arbeid?

85!
1 1	 , Var syk

2	 Utførte husarbeid hjemme

3 	 Gikk pA skole, studerte

4 	 Var arbeidsufør

51 	 HVar uten arbeid

61	 j Opptatt med annet, spesifiser:

20.(114 ) Var det noen periode De forsøkte å fA nytt arbeid
uten A få det?

86n 21 ; 	 Ja

2 E Nei 	 22

21.(115) PA hvilken måte forsøkte De å skaffe Derr, nytt inn-
tektsgivende arbeid den siste gangen De pro4de 6
ft arbeid uten å fš det?

87
r"--”

1	 Kontaktet arbeidsformidlingen

2 ,	 ' Svaret på annonse, annonserte selv

3 :	 Kontaktet mJlig arbeidsgiver

4	 Gjennom venner, kjente

5 i 	 Annet, spesifiser: 	

22. FOR ID SOM BEGYNTE I DENNE JOBBEN FOR 1.1.1970 (SPM. 2)
GA TIL SPM. 116 I HOVEDSKJEMAET. TIVIS ID HAR BEGYNT I
JOBBEN ETTER 1.1.1970, STILL SPM. 1-22 I ET NYTT TIL-.
LEGGSSOrg7.7
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1. FORMALET MED PRØVEUNDERSØKELSEN 

Stortingsmelding nr. 14 (1977-78) Om sysselsettingspolitikken,

er kvinner trukket fram som en av de gruppene som har særlige sysselsettings-

problemer. Arbeidsdirektoratet har derfor gitt Statistisk Sentralbyrå i opp-

drag å utføre en intervjuundersøkelse om kvinners arbeid ute og hjemme.

Hovedundersøkelsen skal foretas i  1. halvår 1980.

Et av særtrekkene ved kvinners forhold til arbeidsmarkedet er at de

ikke har en like stabil tilknytning til arbeidslivet som menn. For eksempel

slutter mange kvinner i yrkesaktivt arbeid når de gifter seg, eller det

kommer barn i familien.

Det er f.eks. viktig å få vite mer om hvordan yrkesavbrudd virker inn

pa kvinners karrieremOnster, arbeidsforhold og yrkesaktivitet.

Vi trenger derfor opplysninger om kvinners yrkesdeltaking og -erfaringe41/

på ulike tidspunkter.

Formålet med denne prOveundersøkelsen er blant annet a prOve ut en del
spOrsmal om kvinners tidligere yrkesaktivitet.

Vi vil ha opplysninger om yrkesaktivitet og eventuelle avbrudd i yrkes-

aktivitet i forbindelse med inngåelse av ekteskap, i forbindelse med barne-

fOdsler, samt en detaljert kartlegging av yrkeserfaring, utdanning og flyt-

tinger i perioden fra 1/1 1970 og fram til intervjutidspunktet.

Det er helt vesentlig for resultatet å få en nOyaktig tidfesting av

de enkelte begivenheter det spørres om, og at hele perioden fra 1/1 1970 og

fram til intervjutidspunktet blir dekket fullstendig. Vi tar utgangspunkt i

intervjutidspunktet og går bakover i tid.

På grunnlag av resultatene fra denne proven skal vi velge ut de

spørsmålene som skal være med i hovedundersOkelsen. I tillegg vil vi få erfa-

ring med om IO har lett eller vanskelig for å huske og tidfeste forskjellige

begivenheter fra flere år tilbake.

HovedundersOkelsen vil også dekke emneområder som ikke er tatt med i

prOven. Blant annet vil det bli stilt flere spørsmål om arbeidsforhold,

f.eks. fysiske og sosiale arbeidsforhold, arbeidstidsordninger og arbeids-

reiser, hindringer for yrkesdeltaking bg ektefelles yrkesaktivitet.

GJENNOMFORINGEN AV FELTARBEIDET

(i) Utvalget 

Det er trukket et utvalg på 300 kvinner i alderen 20-67 år.
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(ii) Frafall og erstatning 

I denne undersøkelsen skal uttrukne IO bare erstattes ved flytting.

10 som er døde, psykisk syke eller dOve skal regnes som frafall. Det samme

skal IO som er midlertidig bortreist, f.eks. i forbindelse med skolegang,

arbeid eller ferier.

IO som er flyttet, skal erstattes med et annet IO fra samme leilighet:

Dersom bare IO er flyttet, mens resten av husholdningen er igjen, skal IO

erstattes med en annen kvinne i husholdningen. Dersom hele husholdningen er

flyttet, skal IO erstattes med en kvinne i den nyinnflyttede husholdningen.

Erstatningen skal være den kvinnen i leiligheten som kommer nærmest IO når

det gjelder alder.

Hvis det ikke er noen kvinne igjen i husholdningen, eller det ikke er

noen kvinner i den nyinnflyttede husholdningen, skal det fylles ut frafalls-

skjema.

Dersom det IO De på denne måten har funnet fram til ikke er a treffe

for øyeblikket, skal gjenbesøk foretas som for et vanlig IO. Dersom hun ikke

kan intervjues på grunn av psykisk sykdom, midlertidig fravær osv., skal

dette regnes som frafall. Målet er altså a finne fram til den kvinnen i hus-

holdningen som er nærmest IO i alder (men er mellom 20 og 67 år) og inter-

vjue henne dersom dette er mulig. De skal altså ikke fortsette med erstat-

ningene til De treffer en kvinne som kan intervjues ved første besøk. Ved

alle erstatninger skal det fylles ut et spesielt erstatningsskjema - også 

om det skulle vise seg at det nye IO blir frafall. Da fyller De ut frafalls-_____
skjema for det nye IO i tillegg til erstatningsskjemaet.

I større leiegårder, hybelbygg o.l. kan det vise seg umulig a finne

fram til hvilken leilighet et flyttet IO har bodd i. I- slike tilfelle bruker

De høyrehandsregelen, dvs. at De tar den første leiligheten på høyre hand

i første bebodde etasje. Her velger De nytt IO etter reglene ovenfor, dvs.

en kvinne som er nærmest mulig det opprinnelige IO i alder.

(iii) Bruk av telefon

Der det er mulig, bør De på forhånd avtale tid for besøket over tele-

fon. Selve intervjuet er imidlertid for langt til a tas over telefon.

(iv) Gjenbesøk

Det kan foretas 2 gjenbesøk, bortsett fra i tilfeller der De på

intervjurunden likevel kommer forbi et IO som er oppsøkt flere ganger tidlig-

ere. Da kan det være rimelig å gjøre et nytt forsøk. Dersom reisetiden (tur-
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retur) til ett enkelt IO overstiger 1 time, skal det imidlertid ikke foretas

noe gjenbesøk. pa frafallsskjema noteres da en merknad om dette.

(v) BesOkszeriode 

Beseasperioden er 10.-21. september. Oppfølging kan foretas i peri-

oden 24.-29. september. Husk at skjemaene sendes inn etter hvert. Frist for

innsending av de siste skjemaene er mandag 1. oktober.

3. OM DE ENKELTE SPØRSMÅL 

Spm. 1. Som samboende registreres bare de som selv oppgir dette.

Spm. 2. Som samboende ("bor fast sammen med") regnes kvinne og mann som lever

sammen uten å ha inngått ekteskap. Det er ikke noe krav at begge

skal være registrert i folkeregisteret med samme boligadresse.

spesielle tilfelle, hvor det er tydelig at IO nettopp er blitt enke/

separertellerskilt, og det ville virke støtende a Stille spm. 2, kan

dette hoppes over og fylles ut av Dem.

Spm. 7. Alle"Samliv uten vigsel" og "Ekteskap" registreres i kronologisk rekke-

folge, med tidspunkt for når de startet og når de opphørte.

For ekteskap som er opphørt, skal vi dessuten vite om ekteskapet

opphørte ved at ektefellene flyttet fra hverandre, eller ved at mannen

dede.

For ekteskap som er endt med separasjon/skilsmisse, skal vi ha

dato for når ektefellene faktisk flyttet fra hverandre, ikke den for-

melle datoen for separasjonen/skilsmissen.

Dersom et samliv uten vigsel har endt med ekteskap, noteres tids-

punktet for ekteskapsinngåelsen to steder (under rubrikkene "Giftet

seg" og "Inngått"), men på samme linje.

Hvis et samliv/ekteskap har opphørt, men senere er gjenopptatt,

registreres dette som to samliv/ekteskap (pa hver sin linje).

De skal ikke rette opp spm. 3, uansett hva resultatet i spm. 7

viser.

Spm.10. Vi vil her ha fedselsdato for alle barn IO har fedt, også dedfødsler.

Flerfødsler (tvillinger m.v.) føres opp som flere fødsler.

Opplysninger om når IO holdt opp med å bo sammen med barnet/barna

dekker: 1) At barnet/barna dede, 2) at barnet/barna flyttet hjemme-

fra og 3) at 10 flyttet fra barna.
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Spm.11. Vi tenker her pa adoptilibarn, fosterbarn, ektefelles/samboendes barn

med andre enn IO.

Spm.15. Flere ordninger kan avkrysses, men hvis f.eks. dagmamma samtidig er

f.eks. bestemor, eller nabo, eller kjente, skal det bare krysses av

for dagmamma.

Spm.21. Som arbeid regnes her også f.eks. telefonsvaring hjemme i forbindelse

med ektefelles bedrift/yrkeskjOring m.v.

Spm.27. Maskinskriving, regnskap, punching skal ha vært utfOrt i 10's hjem

for at dette skal registreres her. Aktivitetene skal ikke .ha vært

utfOrt hos arbeidsgiver eller på en arbeidsplass.

Spm.33. Vi tenker her f.eks. på utgifter i forbindelse med garnkjøp, installe-

ring /kjop av maskiner som skrivemaskin/regnemaskin m.v.

Spm.35. Med husarbeid menes matlaging m.v., rengjøring og rydding av boligen,

vask, vedlikehold av tøy, egenproduksjon av matvarer, fyring, vann-

og vedbæring.

Arbeid med barn regnes ikke som husarbeid.

Spm.40. Vi tenker her på hjelp til stell og pass av syke, pass av barn uten

betaling, hjelp til stell av hus og hage, byttearbeid med naboer osv.

Hjelpen kan både gis til enkeltpersoner i husholdningen og til hus-

holdningen som helhet.

Spm.45. I kilde nr. 3, Pensjon, trygd osv., skal ikke barnetrygd regnes med.

Studielån og -stipend hOrer inn under kilde nr. 4, ikke kilde

nr. 6 eller 7.

Spm.48. Instruks som for spm. 45.

Spm.51.a. I denne delen er vi bare interessert i a registrere opplysninger
som gjelder hovedyrke. Hvis IO har hatt flere jobber samtidig, skal

bare hovedyrke registreres, og alle opplysninger skal dreie seg om

hovedyrker. Hvis IO har vanskelig for å angi hva som var hovedyrke,

skal hun velge det arbeidet som vanligvis hadde lengst ukentlig

arbeidstid.

Spm.57. Som deltid regnes 3/5 eller mindre av normalarbeidstid i yrket.

Spm.58. Det er tidspunktet for fOrste fOdsel som er viktig her, enten IO fødte

ett barn eller tvillinger m.v.

Det samme gjelder eventuell overtakelse av ansvar for andre barn;

det er tidspunktet for fOrste gang det hendte som er viktig, ikke

antall barn 10 fikk ansvar for samtidig.



46

Spm. 62. Både svangerskapspermisjon med lønn og uten lOnn skal regnes med.

Spm. 64. Svangerskapspermisjon skal regnes med som periode med inntektsgiv-

ende arbeid.

Spm. 68. Alle jobber skal tas med, og definisjonen av inntektsgivende arbeid

er gitt i spm. 18.

Spm. 78. For selvstendige og familiearbeidskraft betyr dette om de har

arbeidet omtrent like mange timer i uka i den tiden de har utfOrt

arbeidet.

Spm.120. Hvis IO har fullfOrt noe allmennutdanning i 10-årsperioden, over-

f0res koden for allmennutdanning fra spm. 116. Hvis TO har fullfOrt

noen annen utdanning i 10-årsperioden (spm. 118), overføres

utdanningsnr. fra dette spOramålet.

Spm.124. Vi overlater til en viss grad til IO å avgjOre hva som er et "sted"

Folk som blir spurt har som regel en umiddelbar oppfatning av

"stedet" de bor på, uten at "sted" kan gis en generell definisjon.

Et "sted" skal omfatte mer enn hva som vanligvis er en bolig-

adresse (gatenavn'/-nummer eller gardsnavn). Samtidig skal det van-

ligvis omfatte noe mindre enn en hel kommune. "Sted" kan altså

were en bydel, en grend eller en del av en kommune. Som oftest vil

et "sted" ha eget navn.

Dette medfOrer at endring av bosted minst krever flytting fra

en grend til en annen eller fra en bydel til en annen. Enhver end-

ring av bostedskommune er imidlertid også endring av bosted. Et

sted" hvor IO har bodd i ulike perioder (flyttet til eller fra) to

eller flere ganger teller som to eller flere steder.

"Bosteder" utenlands regnes med. Ferieopphold regnes ikke med,

heller ikke fast opphold på sommersted i sommerhalvåret el.l.

For sjOfolk regnes deres registrerte boligadresse på land som

bosted.

Spm.125. Vi skal her på en enkel mate f,orsOke å beskrive stedets bosetting.

1. "Spredtbygd" omfatter all spredt bosetting. Det omfatter også
husklynger med mindre enn 200 innbyggere.

2. "Mindre tettsted" omfatter tett bebyggelse med 200 - 2 000 inn-
byggere. I tettsted eller tett bebyggelse bør husavstandene
stort sett være mindre enn 50 m. (Husavstand på 50 m tilsvarer
f.eks. villastrOk med forholdsvis store tomter.)

3. "Liten by" er i denne forbindelse tettbebyggelse med 2 000 -
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20 000 innbyggere. Stedet behøver ikke ha bystatus. _Stedet
trenger heller ikke være avgrenset av kommunegrenser, men
gjerne utgjøre deler av en eller flere kommuner.

4. "StOrre by" er tettbebyggelse med 20 000 - 100 000 innbyggere.
Områder som ligger utenfor grensen til større by, men som ut-
gjør en forlengelse av byens tettbebyggelse, hører med til
stOrre by. Stedet behøver ikke ha bystatus.

5. "Stor by" (over 100 000 innbyggere) med forsteder" omfatter
hovedmassen av tettbebyggelsen i byer som Oslo, Bergen og
Trondheim med tilgrensende tettbebyggelse. Dette betyr at
man kan tenkes å bo i "Stor by" selv om man bor utenfor by-
grensen. Forutsetningen for å bo i stor by er at IO

i) enten bor innenfor hovedmassen av tettbebyggelsen i en by
med mer enn 100 000 innbyggere, eller

ii) bor utenfor bygrensen til en by med mer enn 100 000 inn-
byggere, men i tettbebygd område som danner en naturlig
fortsettelse av byens tettstedsbebyggelse.

Me rk: Det fins eksempler - på kategori 1 "Spredtbygd" i byer.

IO . kan bo i jord-/skogbruksstx0k innenfor f.eks. Tromsøs eller Oslos

bygrenser. IO bor da_i "1 Spredtbygd" og ikke i "4 StOrre by"

eller "5 Stor by". Tilsvarende fins det tilfeller av 2 "Mindre

tettsted" innenfor kategoriene 3, 4 og 5.

IO bor selv få avgjøre stedstype i situasjoner som nevnt her.

De skal bare veilede dersom det oppstar tvil.

Spm.129. Hvis det har vært endringer i kommunesammensetning/-navn etter at

IO flyttet fra stedet, skal nåværende kommune-navn føres opp.

e
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Vedlegg 	3

STATISTISK SENTRALBYRÅ
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep, Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT 

Prosjekt nr.

Kommune nr.

Utvalgsomr. nr.

IO nr.

IO's fødselsår

Intervjuer nr.

1- 4

5- 7

8-10

11-12

13-16

For Byrået
	 1 1 17

Intervjuerens navn

UNDERSØKELSE OM KVINNERS ARBEID UTE OG HJEMME

18-21

Intervjuet ble foretatt

Intervjutid fra kl.:

IO kontaktet antall ganger:

FOR OPP ANTALLET

26-29 30-32   
til kl.: , i alt:

ice Min. 	 mutter

33

Ved personlig besot<

34

36

37

Ble det avtalt tid for
intervjuet på forhånd?

1

2

3

Er IO erstatning for opp-
rinnelig uttrukket IO

1

*Bor IO i tettbygd eller 1
spredtbygd strok?

Over telefon

Ja, ved personlig besøk

Ja, over telefon

Nei, avtalte ikke tid på forhånd

Ja
Nei

Tettbygd

Spredtbygd

35

FOR BYRAET (VED ERSTATNING)

38-39

Uttrukket IO's fødselsår

RA-8094 	 2.80. 3500
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Når vi skal undersøke kvinners arbeid ute og hjemme, trenger
vi både opplysninger om hvordan kvinner har det nå, og
hvilke erfaringer de har på forskjellige områder. Seelig
er det viktig å få vite noe om familieforpliktelser, yrkes-
erfaringer, flyttinger og utdanningsforhold.
Vi starter med noen spørsmål om Dem selv og den hushold-
ningen De tilhorer.

. Hva er Deres ekteskapelige status?

40

Ugift

Gift

Enke

Separert

Skilt

Samboende

. Bor De fast sammen med en mann nå?

41

1
2 

Ja

Nei

---> 4

---> 3    

FOR IO SOM ER UGIFT (1 i SPM. 1) OG SOM IKKE BOR FAST SAMMEN
MED EN MANN NA (2 i SPM. 2). 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 4.

Har De noen gang \art gift eller bodd fast sammen med
en mann?

42

5. Hvilket fødselsår og hvilket slektskapsforhold har hver
enkelt av de andre i husholdningen til Dem?
Det er ikke nødvendig A nevne navn.

Slektskapsforhold til IO:

02 =Ektefelle
	

07 = Barnebarn
03 = Samboende
	

08= Foreldre/svigerforeldre
04 = Egne barn
	

09 =Søsken
05 =Andre barn
	

10 =Annen slekt av 10/EF
06 = Svigerbarn
	

11 = Ikke slekt

Slektskapsforhold

45-48

49-52

53-56

57-60

61-64

65-68

69-72

73-76

77-80

81-84

85-88

89-92

1
2

3

4

5

6

Husholdnings-
medlem nr.

02

03

07

08

09 

10

04

05

06

1 1
12

IO

Fødselsår

1 Ja

Nei   

* . Hvor mange personer er det i alt i den husholdningen De til-
hører? Til husholdningen regner vi alle personer som bor
fast i boligen,og som spiser minst ett måltid sammen daglig.
Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra
hjemmet på grunn av arbeid eller skolegang,skal regnes med.

43-44r-- L--] Antall personer

HVIS BARE IO I HUSHOLDNINGEN, GA TIL SPM. 6.
ANDRE GA TIL SPM. 5.

*6. TIL ID SOM ER GIFT, ENKE, SEPARERT, SKILT, SAMBOENDE (2, 3, 4, 5 eller 6 i SPM. 1) ELLER HAR SVART JA PA SPM. 2 ELLER 3.
ANDRE GA TIL SPM. 7.

Vi vil gjerne ha en oversikt over perioder De har vært gift/bodd fast sammen med en mann. For lettere å lage en slik
oversikt, vil vi fylle opplysningene inn i et skjema. Kan De begynne med den første gangen De giftet Dem/flyttet fast
sammen med en mann.

VIS KORT 1

SAMLIV UTEN VIGSEL 	 EKTESKAP

Flyttet sammen Opphørt Giftet se9 	 Inngått 	 Opphørt

Mnd. Ar Mnd. Ar Mnd. Ar 	Mnd. Ar

Flyttet fra
hverandre Mannen clod

Mnd. Ar Mnd.
1. gang . L . 	 . L L ' . .
2. sans . . . . L L 1 L . ' ' . .
3. gang . .
4. sans . . . . , . 	 1	L . ' L . .

93-116

117-140

141-164

165-188
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7. Har De

1

2

189

..._

født noen barn?

Ja 	 --- 	 8

Nei 	 -----> 10

11. Hvor

.

mange

256

 	 .

barn er dette?

Antall barn

12. Vi vil gjerne ha noen opplysninger om barna De har (hatt)
morsansvar for. 	 Når ble barna født, når fikk De ansvar
for barna og eventuelt når sluttet De A bo sammen med barna?

Vi vil også gjerne vite om noen av barna trengte ekstra
stell, tilsyn eller pleie på grunn av varig funksjons-
hemming, sykdom eller skade.

8. Hvor mange barn har De fodt?

190-191

I Antall 	 barn

*9 • Vi vil gjerne ha noen opplysninger om de barna De har fodt.
Når ble hvert av dem født, og når sluttet De eventuelt å bo
sammen med barna?

Har noen av barna trengt ekstra stell, tilsyn eller pleie
på grunn av funksjonshemming, varig skade eller sykdom?

BEGYNN MED ELDSTE BARN

Barn nr. Født Fikk mors- 	 IA
ansvar for

Sluttet
bo

sammen
med

ekst
Trengte

stell
ra

,
tilsyn,
pleieMnd. Ar Mnd. Ar Ar

1. barn . . .
1

1

1 	

1 	
1 	
i 	 301-311

257-267

262,278

279-289

290-300

312-322

2. barn

3. barn , , ,

Barn nr. Født

'Sluttet
å  bo
sammen
med

Har trengt
ekstra stell,
tilsyn, pleie

4 	 b arn. . . .
5. barn . . . .

Mnd. Ar Ar 6. barn , . . 	 ,
1. 	 barn .

1
1

1

i 	

1 	

1 	
1 	
1 	

r 	
192-198
199-205

206-212

213-219

220-226

227-233

234-240

241-247

248-254

13. 	 FOR IO
ANSVAR
BARNA
ANDRE

Har noen

1

2

foresatte?

NA
GA

323

Ill

SOM
FOR

HAR FOOT BARN ETTER 1.1.1970 OG/ELLER HATT
BARN FODT ETTER 1.1.1970 OG SOM BOR SAMMEN MED

(SPM. 9 OG/ELLER SPM. 12).
TIL SPM. 	 18. 1
av barna regelmessig tilsyn av andre enn foreld

Ja	 ---4 14

Nei 	 ----). 18

2. barn

3. barn . I
4. barn i .
5. barn

6. barn

7. barn

8. barn , .
9. barn

*10. Har De
har bodd

2

1 	

255 

(hatt) morsansvar for andre barn som De bor eller
sammen med?

Ja 	 •-4  11

Nei 	 ----> 13

14. HVIS IO BARE HAR ETT BARN, KAN DE MERKE AV UTEN A STILLE
SPM. 	 14.

Hvor mange barn har regelmessig tilsyn av andre enn
foreldre/foresatte? 	 *

324

...1 Antall barn

15. Hvilke tilsynsordninger har De vanligvis for barna i den tiden de passes av andre enn foresatte?

(FLERE ALTERNATIVER KAN AVMERKES)

VIS KORT 2

Fødselsår :

Barne-
hage,
dag-
hjem

park
Barne-prakti-

'Hus-
hjelp,

kant,
barne-
•ike

-- --Dagmamma Sir-nets
søsken

-geste-
foreldre

Andre
slektninger Naboer Venner,

kjente Andre

I
bar-
nets
hjem

-Uten-A
for
hjem-
met

bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem-
met

I
bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem-
met

I
bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem-
met

I
bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem-
met

I
bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem-
met

I
bar-
nets
hjem

Uten-
for
hjem4
met

325-326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
f.år

Yniste barn 	 I
344-345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

..r

Nest 	 niste barn

363-3644 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
f.år

.3. yngste barn

382-383. 384 , 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
f.år

. 	 ___4. niste barn
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Antall timer 	 1 	  Varierer etter behov

Yngste
barn 	

16. Hvor mange timer pr. uke blir barnet/barna vanligvis
passet av andre?

401-402

406

E Varierer etter behov

409

Varierer etter behov

412

Varierer etter behov

404-405
Nest yngste
barn 	  I I I Antall timer 	 1

407-4083. yngste
barn 	  I 	Antall timer 	 1

410-4114. yngste
barn 	 MI Antall timer

51

22. Hvem i husholdningen er det som vanligvis steller eller
hjelper den syke/funksjonshemmede med daglige gjøremål?

430

1
	

Bare IO

Mest IO, men også andre

3
	

Mest andre, men også IO

Bare andre

FLERE TYPER HJELP KAN KRYSSES AV

432
	

Gir hjelp til syke, funksjonshemmede

433
	

Passer barn 	 24
434
	

Hjelp til husarbeid

435
	

Andre former for hjelp, spesifisér:

24. Omtrent hvor mange timer til sammen pr. uke gir De slik hjelp?

436-437

Antall timer pr. uke

23. Gir De regelmessig noe ulønnet hjelp eller tjenester til
slekt, venner eller naboer?
Vi tenker her på hjelp til, eller tilsyn med syke, funk-
sjonshemmede, pass av barn, hjelp til husarbeid og andre
former for praktisk hjelp.

1

431
	

Gir ikke slik hjelp 	 25

17. Omtrent hvor mye betaler De til sammen for barnetilsyn
pr. måned?

413-416

Kr pr. måned

417

1 Li Betaler ikke for barnetilsyn

18. Vi vil nå stille noen spørsmål om arbeid i hjemmet og
arbeid for andre husholdninger.

Omtrent hvor mange timer pr. uke bruker De vanligvis til
husarbeid?
Med husarbeid mener vi matlaging m.v., rengjøring og
rydding av boligen, vask, vedlikehold av tøy, egenproduk-
sjon av matvarer, fyring, vann- og vedbæring.

Arbeid med barn regnes ikke som husarbeid.

41 8- 419

Antall timer

19. Har De vanligvis noe betalt hjelp til husarbeidet, og i
tilfelle, hva slags hjelp er dette?

420
1 	  Har ikke betalt hjelp

2 	  Har betalt privat hjelp

3 	 Har kommunal hjemmehjelp

4 	  Annet, spesifisér: 	

FOR BYRAET

421-424

20. Får De regelmessig noe ulønnet hjelp eller tjenester fra

41111p 	 slekt, venner eller naboer?
Vi tenker her på hjelp og tilsyn med syke og uføre, hjelp
til husarbeid eller andre former for praktisk hjelp.

1

425
	

Får ikke noe slik hjelp

FLERE TYPER HJELP KAN KRYSSES AV

1 
426 	 Får hjelp til stell og tilsyn med syke

427 Får hjelp til 	 husarbeid

428 Får annen hjelp

*21. FOR IO SOM BOR SAMMEN MED ANDRE (SPM. 4).
IO SOM BOR ALENE GAR TIL SPM. 23.

Er det noen i husholdningen som trenger ekstra stell, til-
syn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av varig
sykdom, funksjonshemming eller høy alder?

429

Ja 	 22

Nei 	 23

25. Vi vil nå stille noen spørsmål om Deres gjøremål de siste
12 måneder.

Utførte De noe inntektsgivende arbeid i løpet av de siste
12 måneder, dvs. fra 1/3 1979 og til 29/2 1980?
Som inntektsgivende arbeid regnes også arbeid som familie-
medlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og
i familiebedrift ellers.
Regn med alt inntektsgivende arbeid av minst 1 times
varighet pr. uke.

438
1 1	  Ja 	 -4- 26•

2{	  Nei 	 -----> 29

*26. Hvor mange timer i alt utførte De inntektsgivende arbeid
de siste 12 måneder?

439

1 Under 100 timer

2 	 100 - 	 499 timer

3 	 500- 	 999

4 	 1 000 - 1 299

5 1 300 timer eller mer

27. Var det inntektsgivende arbeidet fordelt over hele
12-månedersperioden eller arbeidet De bare deler av
perioden eller hadde De sesongpreget arbeid?

440

1 	  Arbeidet var fordelt over hele perioden

Arbeidet bare deler av perioden, men uavhengig
	, av sesong

31	  Sesongpreget arbeid

*28. Arbeidet De bare heltid, bare deltid, eller vekslet dette
i løpet av den tiden De hadde inntektsgivende arbeid i
løpet av 12-månedersperioden?

441 
Arbeidet bare heltid

Arbeidet bare deltid

Arbeidstiden vekslet

1•■■•■■•••••

•

1

2

2

1
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*33.*29. Vi vil nå nevne noen former for betalt arbeid som vi fra
tidligere undersøkelser vet at det er lett å glemme når en
får spørsmål om inntektsgivende arbeid. For A være sikre
på at slike arbeidsforhold kommer med, vil vi derfor spot-re
om De i løpet av de siste 12 måneder har hatt en eller
flere av disse formene for inntektsgivende arbeid.

VIS KORT 3

FLERE ALTERNATIV KAN AVMERKES

1

Strikking, brodering, husflidsarbeid
for salg

Maskinskriving/regnskap/punching/
annet kontorarbeid utfort hjemme

Hjemmearbeid for fabrikk

Arbeid som dagmamma

Arbeid som daghjelp/hjemmehjelp/
vaskehjelp

Annet lønnet arbeid utført hjemme,
spesifisér:

Jeg skal nå nevne noen ulike kilder til livsopphold som
folk kan ha. Vi vil gjerne vite om De selv har hatt noen
av disse kildene til livsopphold i løpet av de siste 12
månedene. Alle kilder til livsopphold skal oppgis.

FOR IO MED MER ENN 1 PERSON I HUSHOLDNINGEN (SPM. 4).

Vi vil i tillegg også vite om andre personer i hushold-
ningen har hatt noen av disse kildene til livsopphold i
løpet av de siste 12 måneder og hvem dette i tilfelle er.

Andre iEktefelle, hushold-
sambOer ningen

1	 1

Inntekt av eget arbeid 	  452 I 	453

Pensjon/trygd/sosialstønad/
sykepenger/arbeidsloshets-
trygd 	  455 F--1 456

3 Studielån, borteboerstipend 	 458 	 459

4 Formue, lån, føderåd, leie-
inntekt, forpaktningsinntekt
eller annen formuesinntekt .• 461 	 462

VIS KORT 4
IO selv

1 
454 fi

••••■■■■■

457

460

463 

442

443

444

445

446

447

448

--> 30

32Utforte ikke noe slikt arbeid

30. Omtrent hvor mange timer utførte De slikt arbeid i løpet
av de siste 12 måneder?

449

Under 100 timer

100 - 	 499 timer

500 - 999

1 000 - 1 299

1 300 timer eller mer

31. FOR IO SOM HAR SVART JA PA SPM. 25.
ANDRE GA TIL SPM. 32.

Regnet De dette timetallet med i det timetallet De
tidligere sa De hadde arbeidet i de siste 12 månedene?

450

Ja

Nei

Stipend, underhold fra andre
enn privatpersoner 	

6 Underholdsbidrag 	

7 Husarbeid hjemme 	

Alt sammen

Ca. 3/4

Ca. halvparten

Ca. 1/4

Under 1/4

464 	  465 HI 466 ri
7 I 	468 j 	469 ri

470 ri 471	 472 0 io-,

474 r--1 475

477j 	 i

4

3

2

1

479

1

2 	

3

4 	

5

■■•••••■1

8 Forsørget av foreldre 	 473E

9 	 Annet • • ..... 	 ...... .... 476 i 478 pi
34. FOR IO SOM BOR I HUSHOLDNINGER MED MER ENN 1 PERSON (SPM. 4)

OG SOM HAR KRYSSET AV FOR ETT ELLER FLERE AV ALT.1-6 I SPM.33).
ANDRE GA TIL SPM. 35.

Omtrent hvor stor andel av husholdningens samlede inntekt
bidro De med siste 12 måneder?
Regn også med studielån, formuesinntekt m.v.

*32. FOR IC) SOM HAR HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID I LØPET AV
DE 5 I 51E 12 MÅNEDER (KFR. SPM. 25 OG SPM. 29).
ANDRE GA TIL SPM. 33.

Har De i løpet av de siste 12 måneder deltatt i noen
form for kurs, yrkesopplæring eller videreutdanning i
forbindelse med Deres arbeid?

451

2

1 Ja

Nei

*35 • Vi vil nå stille noen flere spørsmål om deltakelse i
inntektsgivende arbeid.

Utførte De inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet
i forrige uke?

m
Som inntektsgivende arbeid regnes også arbeid som familie-
edlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og

 4111
i familiebedrift ellers.

480

Ja --> 37

Nei -4 36

1

2



1
2

1
2

490-491

Yrkeskode

Hovedyrke

1 Ja 	 42

Nei ----> 432

1
2

Heltid

Deltid

1
2

3

4

5

6

7

485-488

FOR BYRAET

39. I hvilken kommune ligger denne
arbeidsplassen?

Kommune

1
2

3

1

49. Er De fast ansatt?
502

Ja 	 51

Nei ---4 502

1

3

53

36. Har De inntektsgivende arbeid som De var borte fra i
forrige uke?

481 
J a - 38

	 Nei	 ------> 71

37. Utfører De vanligvis noe inntektsgivende arbeid?

482

Ja 	 38

Nei 	 71

*38. Hva slags virksomhet arbeider De vanligvis i?

GI UTFØRLIG BESKRIVELSE

Virksomhetens art 483-484
FOR BYRAET

40. Hva er Deres hovedyrke i denne virksomheten?

41. Har De noe inntektsgivende arbeid ved siden av Deres
hovedyrke nå?

492

44. Hvor mange dager i uken arbeider De vanligvis?

497

[1:1 Antall dager

45. Vi skal heretter stille spørsmål som bare gjelder for
Deres hovedyrke.

Er Deres nåværende hovedyrke slik at De er jevnt syssel-
satt over året, eller er det sesongarbeid/arbeid bare i
deler av året?

Er jevnt sysselsatt over året

Sesongarbeid/arbeid bare i deler av året

Annet, spesifisér:

46. Arbeider De heltid eller deltid i Deres hovedyrke?

499

*47. Hvilken arbeidstidsordning har De vanligvis i Deres
hovedyrke?

VIS KORT 5

500

Dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)

Fast nattarbeid (mellom kl. 22 og 06)

2- ski ftsarbeid

3-skiftsarbeid, døgnkontinuerlig

3-skiftsarbeid, helkontinuerlig

Turnusarbeid

Annet, spesifisér:

*42. Hvilken arbeidstidsordning har De i dette biyrket?
493

1

3

*43. Hvor mange timer arbeider De vanligvis sammenlagt pr. uke?
Regn med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme.
Regn også med eventuelt biyrke.

494-495

Timer pr. uke

HVIS IO HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FOR OPP
ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS
AV HER

496

STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID

48. Arbeider De som selvstendig, som ansatt, eller som familie-
medlem uten fast avtalt lønn i familievirksomhet?

501

Selvstendig 	 53

Ansatt 	 ---> 49

Familiemedlem 	 53

50. Vil De automatisk bli fast ansatt etter en tid?

503

Ja, etter i år

Ja, etter 1 år

Ja, men vet ikke etter hvor lang tid

Nei

Vet ikke

498

1

2

3

489 
Ikke fast arbeids-

1 	 stedskommune

Dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)

Fast nattarbeid (mellom kl. 22 og 06)

Turnusordning

Uregelmessig arbeidstid ellers

Annet, spesifisér:



54

511-513 514-515
øre pr. timekroner

1 STERKT VARIERENDE LØNN

Antall dager

Egen sykdom/skade 	  526-527

Mindreårige barns sykdom 	  523-529 	

Permisjon ellers 	  530-531 	

Annet, spesifisér: 	 532-533

•58. Hvor mange dager skulle De vært på arbeidet i alt i denne
to-ukersperioden?

534-535

ED Antall dager

1

2

Ja 	 60

Nei -4 62

62. Når begynte De i det hovedyrket De har nå?
541-542 	 543-544

Måned I 	Ar

*51. Hva slags lønnssystem har De?

VIS KORT 6
504

1 Bare fast mdneds-,halvmåneds- eller ukelønn

2 Bare fast timelønn

3 Fast lønn/timelønn og bonus eller produksjons-
premie

4 Fast lønn/timelønn og akkordtillegg

5 Ren akkord

6 Annet, spesifisér:

*52. Omtrent hvor mye har De vanligvis i lønn for arbeidet i
Deres hovedyrke pr. time, pr. uke eller pr. måned?
Oppgi lønnen før skatt og andre fradrag er trukket fra 
og ta med eventuell overtidsbetaling.

FYLL UT a) ELLER b) ETTER HVA SOM PASSER

505-509 	 510

a) 	 kroner pr.: 1 	uke

14.dag

måned

HVIS 10 HAR VANSKELIG FOR A SVARE PA GRUNN AV STERKT 
VARIERENDE LØNN, FOR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG
ONN OVENFOR, OG KRYSS AV HER:

516

*53. Overnatter De borte fra hjemmet i forbindelse med Deres
arbeid, og i tilfelle omtrent hvor mange døgn i løpet av
de siste 12 måneder?

517 
1 	 Nei, overnatter ikke borte 	 55

2 	  14 dager eller mindre 	 ----) 55

3 	 Mer enn 14 dager 	 54

54. Hvor lenge er De vanligvis hjemmefra av gangen?

518

1-2 dager av gangen

3-4 dager av gangen

1 arbeidsuke (5 arbeidsdager)

1-2 uker

Mer enn 2 uker

Varierer sterkt

55. Hvor lang tid bruker De vanligvis fra boligen til
arbeidsstedet én vei?
Regn med all ventetid og tidstap på grunn av dårlig
korrespondanse o.l. Regn også med tid brukt underveis
til henting og bringing av barn

(DERSOM REISETIDEN VARIERER MED ÅRSTIDEN ELLER MED FRAM-
KOMSTMIDDEL, REGNES DET MEST BRUKTE FRAMKOMSTMIDDEL OG
VANLIGSTE REISETID I SOMMERHALVÅRET)

519-521

Antall min.

Bor på arbeidsstedet

Har ikke fast frammøtested

*56. Vi vil nå stille noen spørsmål om fravær fra arbeidet.

Har De vært fraværende fra Deres hovedyrke
de siste 2 uker, dvs. fra og med mandag .... til og med
søndag 	 (VIS PA KALENDER) og eventuelt hvor mange
dager til sammen.

523

1 	  Har ikke vært fraværende 	 59

524-525

Fri Antall dager 	 57

57. Hvor mange dager i løpet av de siste 2 uker var De fra-
værende på grunn av følgende forhold:

59. Er De medlem av noen fagforening, bransje-, nærings- eller
yrkesorganisasjon?

• 536

•••■■•■•■■

60. Pleier De regelmessig, av og til, sjelden eller aldri
å gå på møter som er arrangert av den avdelingen/klubben
De er tilsluttet?

537

Regelmessig

Av og til

Sjelden/aldri

Er ingen slike møter

*61. Har De for tiden, eller har De tidligere hatt, noen tillits-
verv i denne foreningen? 4111FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

1
538 Har tillitsverv nå

539 Har hatt tillitsverv

540
..■■■•■•■••

Har aldri hatt tillitsverv

b)

	!Antall dager

Antall dager

1

2

3

4

5

6

522

1

2

1

2
3

4

Antall dager



.Hvilke av situasjonene som er beskrevet på dette kortet
passer best på Deres situasjon i den nærmeste tiden før
De begynte i det hovedyrket De har nå?

VIS KORT 7

OPP TIL 3 ALTERNATIVER KAN AVMERKES

1

Var syk

Utførte husarbeid hjemme

Hadde omsorg for barn

Hadde omsorg for andre

554 	Gikk på skole, studerte

555 	Var uten arbeid

556 	Var arbeidsufør
5571 	 I Opptatt med annet, spesifis6r:

550

551

552

553

66. FOR IO SOM SVARTE"VAR SYK" I SP1.65b, ANDRE GAR TIL SPM.67.

Medførte denne sykdommen noen begrensning i Deres mulig-
heter for å ta inntektsgivende arbeid? Vil De si i høy
grad, i noen grad, eller ikke i det hele tatt?

558

I høy grad

I noen grad

Ikke i det hele tatt

2

3

55

64

65a

63. Hvordan fikk De dette arbeidet?

545

Kontaktet arbeidsformidlingen

Svarte på annonser, annonserte selv

Kontaktet arbeidsgiver

Ble kontaktet av arbeidsgiver

Gjennom venner, kjente

Internt opprykk

Annet, spesifisér:

64. På hvilken måte kontaktet De arbeidsformidlingen?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

1

Ved personlig besøk

Pr. telefon

Skriftlig

68. på hvilken måte skjedde kontakten med arbeidsformidlingen
(siste gang)?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

69. Hva slags opplysninger/hjelp fikk De?

FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES

1

Fikk opplysninger om arbeid

yrkeskurs

attføring

trygd

Fikk yrkesrettleiing

Annet

2

3

4

5

6

7

546

547

548

560
	

Ved personlig besøk

561
	

Pr. telefon

562
	

Skriftlig

563

564

565

566

567

568

11 

65b

65a. Hadde De inntektsgivende arbeid rett før De begynte i
Deres nåværende hovedyrke?
Regn ikke med opphold på grunn av ferie.

* 71. FOR IO SOM HAR HATT INNTEKTSGIVENDE ARBEID I OPET AV DE
SISTE 12 MÅNEDER (SE SPM. 25 OG/ELLER 29).
ANDRE GA TIL SPM. 72.

Har De noen gang etter at De sluttet i Deres siste arbeids-
forhold forsøkt å få inntektsgivende arbeid?
Vi tenker her på arbeidsforhold De hadde i perioden
1/3 1979 - 1/3 1980.

570 

Ja 	 73

Nei ----> 79 a

*72. Har De noen gang i løpet av de siste 12 måneder forsøkt
å få inntektsgivende arbeid?

571

Ja 	 73

Nei 	 79 a

*73. Hvor mange uker i alt har De vert arbeidssøkende i løpet
av de siste 12 måneder?

572-573

ED Antall uker

74. På hvilken måte forsøkte De A skaffe Dem inntektsgivende
arbeid siste gang?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

1

574 Kontaktet arbeidsformidlingen

575 !Svarte på annonser/annonserte selv

576 Kontaktet mulig arbeidsgiver

577 Gjennom venner/kjente

578 Annet, spesifisér:

549

1
	

Ja 	 80

2
	

Nei 	 65b

70. Forsøkte De noen gang i denne perioden å få arbeid uten
å få det?

569

1
	

Ja 	 80
2
	

Nei

67. Var De i denne perioden i kontakt med arbeidsformidlingen?
559

Ja 	 68

2
	

Nei 	 70

1
2



1
2

Ja Nei

79b. FOR IO SOM HAR SVART "STOR BETYDNING" PA ALTERNATIV 15
I SPM. 79a. 	 ANDRE GA TIL SPM. 80.

Kan De tenke Dem følgende reise- eller flyttealternativ
for å få arbeid? Vet

607
Periodependling (f.eks. 3 uker
arbeid, 1 uke fri) 	

75. FOR IO SOM SVARTE KONTAKTET ARBEIDSFORMIDLINGEN I SPM. 74.
ANDRE GA TIL SPM. 77.

På hvilken måte skjedde denne kontakten?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

579 Ved personlig besøk

580 Pr. telefon

581 Skriftlig

76. Hva slags opplysninger/hjelp fikk De?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

1
582 Fikk opplysning om arbeid

583 " 	 yrkeskurs
584 Il 	II 	attføring

585 It " 	 trygd
586 Fikk yrkesrettleiing
587 Annet, spesifisér:

77. Hvor lenge er det siden De siste gang forsøkte å få
inntektsgivende arbeid?

588

To måneder eller mindre -------> 78

Mer enn to måneder 	 -----> 79 a

FOR BYRAET

589

78. Forsøkte De A få inntektsgivende arbeid for forrige uke?
Vi tenker her på forsøk som ble gjort i løpet av de siste
2 måneder for å få arbeid som De kunne påtatt Dem i for-
rige uke.

590

Ja

Nei

79a. Jeg skal nå nevne noen forhold som kan ha betydning for
om folk ikke ønsker eller kan ta inntektsgivende arbeid.
Vil De si at disse forholdene har hatt stor betydning,
liten betydning eller ingen betydning for at De ikke
ønsker eller kan ta inntektsgivende arbeid?

Stor 	 Liten 	 Ingen
betyd- betyd- betyd-
ning 	fling	 ning

1 Opptatt med skolegang/studier . 591

9 Mindreårige barn i hushold-
ningen 	  592

3 Opptatt med husarbeid hjemme 	  593

4 Det er syke, uføre i hushold-
ningen/familien 	  594

5 Egen helsetilstand 	  595

6 Har vert for lenge fraværende
fra inntektsgivende arbeid 	  596 r---

7 Andre familiemedlemmer ønsker
det ikke 	  597

8 Har for liten utdanning/erfar-
ing for de jobbene som finnes
på stedet 	 598[-

9 Mangler utdanning for slikt
arbeid jeg helst ville ha 	 599 f--] 	[::]

10 Finnes ikke jobber på stedet
som gir godt nok økonomisk ut-
bytte 	  600

Finnes ikke jobber på stedet
som passer til mine interesser 601 [1:1
Finnes ikke deltidsjobber på
stedet •   602 [-I
Det er umulig A få fleksibel
arbeidstid 	  603

Det arbeidet som tilbys er for
tungt 	  604

Det finnes ikke arbeid i rime-
lig nærhet av hjemstedet 	  605 [1]

VIS KORT 8

11

12

13

14

15

LES OPP 	 3

Ukependling 	  606

Flytte for en tid 	  608 El 	 El
Flytte for godt 	  609

1 2

1

2 	 3 

CI 	

1

E LI

LI

56



Hovedyrke
610-611

Yrkeskode 	 81

---> 93Vet ikke, husker ikke

Spørsmålet passer ikke,
moren døde tidlig e.l. 	 ------> 93

80. STILLES TIL ID SOM ER GIFT/BOR FAST SAMMEN MED EN MANN NA
(SPM. 1 OG 2). 	 ANDRE GA TIL SPM. 89.

I denne undersøkelsen er det også av betydning å få opp-
lysninger om ektefelle/samboer. Vi starter med spørsmål
om yrke

Hva er hovedyrket til Deres ektefelle/samboer?

Ektefelle/samboer har ikke
inntektsgivende arbeid 	 89

612r-
81. Arbeider han som selvstendig, som ansatt eller som familie-

medlem uten fast avtalt lønn i familievirksomhet?

613

1 	  Selvstendig

2 	 Ansatt

3 	 Familiemedlem

*82. Overnatter han borte fra hjemmet i forbindelse med
arbeidet, og i tilfelle omtrent hvor mange døgn i
løpet av de siste 12 måneder?

614

1

2

3

Nei, overnatter ikke borte

14 dager og mindre

Mer enn 14 dager

84

84

---> 83

87. Hvilken arbeidstidsordning har han i dette biyrket?

623

1

2

3

4

5

88. Omtrent hvor stor var Deres ektefelles/samboers brutto-
inntekt i 1979?

624-629

kr

Ingen inntekt i 1979

Vet ikke

Ønsker ikke A svare

Ca.

630

1

2

3

83. Hvor lenge er han vanligvis hjemmefra om gangen?

615

1-2 dager om gangen

3-4 dager om gangen

1 arbeidsuke (5 arbeidsdager

1-2 uker

Mer enn 2 uker

Varierer sterkt

--> 85

84. Hvor mange timer er han vanligvis hjemmefra i forbindelse
med arbeidet pr. uke?
Regn med arbeidstid, reisetid, tid i biyrke, overtid m.v.

616- 61 7
Antall timer

618 

1 j 	 lArbeider i eller ved boligen

HVIS DETTE TIMETALLET ER STERKT VARIERENDE, FOR OPP ET
ANSLAG OVER GJENNOMSNITTLIG FRAVÆR OG KRYSS AV HER:

619

1 r--- STERKT VARIERENDE TIMETALL

*85. Hvilken arbeidstidsordning har han vanligvis
hovedyrke?

VIS KORT 5

620

i s i t t

Arbeidstiden varierer med sesong

1

2

3

4

5

6

7

621

1

89. Når flyttet De fra Deres oppvekstfamilie første gang?
Vi tenker her på første gang De bodde hjemmefra i mer
enn 3 måneder i sammenheng.

631-632

Årstall

6331
	 Har aldri flyttet

90. Vi vil også gjerne ha noen opplysninger om Deres foreldre.

Hvilken allmennutdanning har Deres foreldre?

KRYSS BARE AV FOR HØYEST FULLFØRTE UTDANNING

Far 	 Mor

634 	 635

1 	 1 	  7-årig folkeskole eller kortere

2 1- eller 2-årig framhaldsskole, folke-
	 høgskole

3 	 3 	  Realskole, middelskole

4 	 4 	 Artium eller økonomisk gymnas

5 	 Vet ikke

91. Hadde Deres mor/fostermor inntektsgivende arbeid i noen
del av tiden for De fylte 14 år?

636

Nei 93

Ja, i korte perioder 	 92

Ja, i lengre perioder 	 ----> 92

Ja, stort sett hele tiden -----> 92

1

2

3

4

5

6

i denne tiden?hovedyrke hadde Deres mor/fostermor

RE YRKER, REGISTRER DET YRKET HUN HADDE LENGST)

92. Hvilket

(HVIS FLE

eHovedyrk 637-638

Yrkeskode

639

Ei Vet ikke/husker ikke

86. Har han noe inntektsgivende arbeid ved siden av sitt
hovedyrke nå?

622

Ja 	 87

Nei 	 88

1

2

3

4

5

6

2

Dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)

Fast nattarbeid (mellom kl. 22 og 06)

Uregelmessig arbeidstid

Turnusordning

Annet, spesifisér:

Dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)

Fast nattarbeid (mellom kl. 22 og 06)

2-ski ftsarbeid

3-skiftsarbeid, døgnkontinuerlig

3-skiftsarbeid, helkontinuerlig

Turnusarbeid

Annet, spesifisér:

57



58

93. Hadde Deres far/fosterfar inntektsgivende arbeid i noen
del av tiden for De fylte 14 år?

640 

1 	 Nei 	 ----> 95

2 	  Ja, i korte perioder 	 94

3 	  Ja, i lengre perioder 	 94

4 	  Ja, stort sett hele tiden 	 94

5 	  Vet ikke, husker ikke 	 95

6 	 Spørsmålet passer ikke,
faren døde tidlig e.l. 	 95

94. Hvilket hovedyrke hadde Deres far/fosterfar i denne tiden?

(HVIS FLERE YRKER, REGISTRER DET YRKET HAN HADDE LENGST)

Hovedyrke

643

1
	

Vet ikke/husker ikke

*95. Vi vil nå stille noen spørsmål om tidligere yrkeserfaring,
først noen opplysninger om inntektsgivende arbeid i for-
bindelse med giftermål, barnefødsler og omsorg for barn.

Hvilket år hadde De inntektsgivende arbeid første gang?
Regn bare med arbeidsforhold som har vart i minst 3 mane-
der i sammenheng.

644-645

LE Arstall 	 96

646 

1 
	 minst 3 måneders varighet	 165

Har aldri hatt inntektsgivende arbeid av

99. Hvilket hovedyrke hadde De da De giftet Dem/flyttet
sammen med en mann forste gang?

652-653

	 r-i Yrkeskode

654

Li
 

Hadde ikke inntektsgivende arbeid
på det tidspunktet 	 101

100. Arbeidde De overveiende heltid eller deltid eller varierte
dette?

655

1 	 Overveiende heltid

2 Overveiende deltid

3 	 Omtrent like mye heltid og deltid

4 Husker ikke

101. FOR IO SOM HAR FODT/HATT ANSVAR FOR BARN (SPM. 7 OG/ELLER
SPM. 10). 	 ANDRE GA TIL SPM. 109.

Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden fra De
giftet Dem/flyttet fast sammen med en mann og De fodte
(fikk ansvaret for) det forste barnet i det første
samlivet/ekteskapet?
Regn bare med arbeidsforhold som varte i minst 3 måneder
i sammenheng.

656

1 	Ja	 102

2 	 Nei 	 105

3 	 Har bare barn for ekteskap/samliv 	 108

Født forste barn etter opphør
av første samliv 	 ----> 108

641-642

Yrkeskode

Hovedyrke

96. Hva slags virksomhet arbeidet De i forste gang De hadde
slikt arbeid?

GI UTFØRLIG BESKRIVELSE

102. Hvor lang tid til sammen hadde De inntektsgivende arbeid
i denne perioden?

657-658
	

659-660

antall år og månederVirksomhetens art 647-648

FOR BYRAET 103. Arbeidde De overveiende heltid eller deltid eller varierte
dette?

661

1

2

3

4

649-650

	 LID Yrkeskode

97. Hva var Deres hovedyrke forste gang De hadde inntekts-
givende arbeid?

Hovedyrke:

Overveiende heltid

Overveiende deltid

Omtrent like mye heltid og deltid

Husker ikke

98. FOR IO SOM ER/HAR VERT GIFT/SAMBOENDE (SPM. 1-3)
ANDRE GA TIL SPM. 108.

Var dette for eller etter at De giftet Dem/flyttet fast
sammen med en mann (forste gang)?

651

For 	 99

Etter 	 100

104. Hadde De (svangerskaps)permisjon etter fodselen/etter
De fikk ansvar for barnet?

662

Ja

Nei
1
2

1

2



Ar 	 Mnd.

1

Hel-
tid

2

Del-
tid

E

3
Like
mye av
hvert

4

Husker
ikke

E

EI El
E

ELli

59

105. FOR ID MED MER ENN 1 BARN (SPM. 8 OG/ELLER SPM. 11). 	 ANDRE GA TIL SPM. 106.

Vi vil også ha noen opplysninger om deltakelse i inntektsgivende arbeid i periodene mellom de andre barnefødslene/
de andre gangene De fikk ansvar for barn.

Vi ønsker å vite om De hadde inntektsgivende arbeid, hvilken arbeidstid De hadde, hvor lang tid til sammen De hadde
inntektsgivende arbeid og om De hadde svangerskapspermisjon etter fødselen.

Regn bare med arbeidsforhold som har vart i minst 3 måneder i sammenheng.

For A lette oversikten vil vi sette opplysningene inn i dette skjemaet.

VIS KORT 9

Arbeidstid
Hadde inn-
tektsgivende
arbeid

Tid til sammen i
inntektsgivende
arbeid

Hadde (svangerskaps-)
permisjon etter den
siste fodselen/fikk
ansvar for det siste
barnet

1 	 2

Ja 	 Nei

PP

1 	 2

Ja 	 Nei

E

663-669

670-676

677-683

684-690

691-697

698-70b,

705-711

712-718

Mellom 1. og 2. barn

Mellom 2. og 3. barn

Mellom 3. og 4. barn

Mellom 4. og 5. barn

Mellom 5. og 6. barn

Mellom 6. og 7. barn

Mellom 7. og 8. barn

Mellom 8. og 9. barn

106. Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden rett etter
De fødte/fikk ansvar for det siste barnet?
Regn ikke med opphold på grunn av svangerskapspermisjon.

719

Ja 	 107

Nei 	 108

110. TIL ID SOM SLUTTET I INNTEKTSGIVENDE ARBEID FOR 1.1.1970.
FOR ANDRE GA TIL SPM. 111.

Hvoilor sluttet De i inntektsgivende arbeid?

VIS KORT 10

OPPTIL 3 ALTERNATIV KAN OPPGIS
1
2

107. Arbeidde De overveiende heltid eller deltid eller varierte
dette?

720

1 Overveiende heltid
2 Overveiende deltid

3 Omtrent like mye heltid og deltid
4 Husker ikke

108. Hvor mange år til sammen har De hatt inntektsgivende
arbeid? Ta også med opphold på grunn av svangerskaps-
permisjon. Regn bare med arbeidsforhold som har vart
i minst 3 måneder i sammenheng.

721-722

Antall år

HVIS UNDER ETT AR

723-724

Antall måneder

109. STILLES TIL ID SOM IKKE HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID NA
(NEI I SPM. 36 ELLER SPM. 37). ANDRE GA TIL SPM. 111.
Når sluttet De i inntektsgivende arbeid?

725-726 	 727-728
	 Måned 	  Ar

729 	 Inngåelse av ekteskap

730 Svangerskap/ fødsel

731 Omsorg for barn

732 	 Annet omsorgsarbeid

733 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

734 	 Mannen ville ikke at ID skulle fortsette a arbeide

735 	 Videre utdanning

736 Svekket helse

737 Trengte ikke lenger pengene

738 	 Dårlige fysiske arbeidsforhold

739 	 Dårlige sosiale forhold på jobben

740 	 Likte ikke arbeidet

741 	 Manglende opprykksmuligheter
742 Kortvarig sesongarbeid

743 	 Upassende arbeidstid

744 For lang arbeidstid

745 	 For lav lønn

746 For store utgifter i forbindelse med A arbeide

747 For mye skatt

748 	 Oppsagt/permittert

749 	 Bedriften nedlagt/innskrenket

750 Flyttet

751 Annet, spesifisér:

GA TIL SPM. 165.



Kontaktet arbeidsformidlingen 	 122
Svarte på annonser, annonserte selv

Kontaktet arbeidsgiver

Ble kontaktet av arbeidsgiver

Gjennom venner, kjente

Internt opprykk

Annet, spesifisér:

60

*111. Vi vil nå gjerne gå litt nærmere inn på Deres yrkes-
erfaring de siste 10 årene, det vil si fra 1/1 1970 og
fram til 1/3 1980. For noen vil dette bli å gjenta en
del opplysninger flere ganger, men vi håper likevel at
De vil hjelpe oss med å svare på spørsmålene.

Hvor mange forskjellige arbeidsplasser har De hatt i
denne tiårsperioden?
Regn med den arbeidsplassen De har nå. Regn bare med
hovedyrker og arbeidsforhold som nar vart i minst
3 måneder i sammenheng.

752-753
Antall arbeidsplasser

*112. Dersom De også regner med skifte av jobb på samme arbeids-
plass, hvor mange jobber har De da i alt hatt i de siste
10 årene?
Regn her med de gangene De har skiftet lønnsplassering
utover tariff-festet lønnsøkning og stillingsbetegnelse
på samme arbeidsplass.

754-755 -

Antall jobber

116. Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

Hovedyrke:

117. Var De fast ansatt?

848
1 	 Ja

2 Nei

3 	 Nei, var selvstendig

4 Nei, var familiemedlem

118. Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr. uke i dette
arbeidet?

849-850
Timer pr. uke

846-847
Yrkeskode

ID SOM ER I ARDEID NA (JA I SPM. 36 ELLER SPM. 37) OG SOM 	 119. Var det noen endringer i dette timetallet p
BARE HAR HATT EN JOBB I 10-ARSPERIODEN (SPM. 112) GAR TIL 	 tiden De var i dette arbeidet?
SPM. 165. ANDRE FAR SPM. 113.

*113. Vi vil gjerne ha en nøyaktig tidsangivelse for når De
begynte og sluttet i disse jobbene. Vi begynner med den
jobben De hadde for den jobben De har nå/den siste jobben
De hadde og går bakover til 1/1 1970. Vi nummererer
jobbene fra nr. 1 og nedover.
For lettere å lage en slik oversikt, vil vi fylle opp-
lysningene inn i et skjema.

VIS KORT 11

Begynt Sluttet

756-763
764-771
772-779
780-787
788-795
796-803
804-811
812-819
820-827
828-835

Mnd. 	 A Mnd. Ar

Jobb nr.

Jobb nr. 	 2
Jobb nr. 3
Jobb nr. 4

• Jobb nr. 	 5
Jobb nr. 6
Jobb nr. 	 7
Jobb nr. 	 8
Jobb nr. 9
Jobb nr.10

836-838 
	 ] FOR BYRÅET

114. Vi begynner så med jobb nr. 1.
Hva slags virksomhet arbeidde De i?

Virksomhetens art

. uke i den

851
1

3
4

5

6

120. Var Deres hovdyrke slik at De var jevnt sysselsatt over
året, eller var det sesongarbeid eller arbeid bare deler
av året?

852
1 Var jevnt sysselsatt over året

2 Sesongarbeid/arbeid bare deler av året

31	 Annet, spesifisér: 	

121. På hvilken måte fikk De dette arbeidet?

853
1
2
3
4
5
6
7839-840 	 841

	 FOR BYRÅET r--]

Nei

Ja, gikk fra deltid til heltid

  Ja, gikk fra heltid til deltid

Ja, arbeidstiden varierte mellom heltid og deltid

Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

•

-4 123

•

115. I hvilken kommune lå virksomheten?

Kommune (fylke) 842-845

122. På hvilken måte skjedde henvendelsen?

FLERE SVARALTERNATIV KAN AVMERKES

FOR BYRAET
1 

854 Ved personlig besøk

855 	 Pr. telefon

856 Skriftlig



897

898

899

900

901

902

••■■■■•••

---* 130

-÷ 124b

124a. Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden rett for De
begynte i jobb nr. 1?
Regn ikke med opphold på grunn av ferie.

883

ifl Ja

Nei

123. Hvorfor sluttet De i dette arbeidet?

VIS KORT 12

OPPTIL 3 ALTERNATIV KAN OPPGIS

1

857 	 Inngåelse av ekteskap

858 	 Svangerskap/ fødsel

859 	 Omsorg for barn

860 	 Annet omsorgsarbeid

861 	 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

862 Mannen ville ikke at IO skulle fortsette A arbeide

863 	 Videre utdanning

864 	 Svekket helse

865 Trengte ikke lenger pengene

866 	 Dårlige fysiske arbeidsforhold

867 	 Dårlige sosiale forhold på jobben
868 	 Likte ikke arbeidet

869 	 Manglende opprykksmuligheter

870 	 Kortvarig sesongarbeid

871 	 Upassende arbeidstid

872 	 For lang arbeidsreise

873 	 For lav lønn

874 	 For store utgifter i forbindelse med å arbeide

875 	 For mye skatt

876 	 Ble oppsagt/fikk sparken

877 	 Bedriften ble nedlagt/innskrenket

878 Flyttet

879 Internt opprykk

880 Fikk tilbud om ny og bedre jobb
881 	 ønsket A skifte jobb
882 Annet, spesifisér:

•

125. FOR IO SOM SVARTE "VAR SYK" PA SPM. 124b.
ANDRE GA TIL SPM. 126.

Medførte denne sykdommen noen begrensning i Deres mulig-
heter for A ta inntektsgivende arbeid?
Vil De si i høy grad, i noen grad, eller ikke i det hele
tatt?

892

1 	 I høy grad

2 	  I noen grad

3 	 Ikke i det hele tatt

126. Var De i denne perioden i kontakt med arbeidsformidlingen?

893

Ja -* 127

Nei --> 129

127. PA hvilken måte skjedde kontakten med arbeidsformidlingen
(siste gang)? 	 FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES.

128. Hva slags opplysninger eller hjelp fikk De?

FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES

1

Fikk opplysninger om arbeid

" yrkeskurs

" attføring

trygd

Fikk yrkesrettleiing

Annet, spesifisér:

1

884 Var syk

885 Utførte husarbeid hjemme

886 Hadde omsorg for barn

887 Hadde omsorg for andre
888 Gikk på skole, studerte

889 Var uten arbeid

890 Var arbeidsufør

891 Opptatt med annet, spesifisér:

129. Forsøkte De noen gang i denne perioden A få arbeid uten
A få det?

903

Ja
Nei

130. IO SOM IKKE HAR HATT MER ENN JOBB NR. 1 I PERIODEN GAR
TIL SPM. 165. 	 ANDRE GAR TIL JOBB NR. 2.

131. Vi går nå over til jobb nr. 2

Hva slags virksomhet arbeidde De i?

Virksomhetens art:

132. I hvilken kommune lå denne virksomheten?

Kommune (fylke):

FOR BYRAET

411/
124b. Hvilke av situasjonene som er beskrevet på dette kortet

passer best på Deres situasjon i den nærmeste tiden for
De begynte i dette arbeidet?

VIS KORT 7
OPP TIL 3*ALTERNATIV KAN ANGIS

2

904-905

FOR BYRAET

906

907-910

1

Ved personlig besøk

Pr. telefon

Skriftlig

894

895
896

61



911-912

I 	E
Hovedyrke:

Yrkeskode

1

3

2

3

4

5

133. Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

134. Var De fast ansatt?

913

Ja

Nei

Nei, var selvstendig

Nei, var familiemedlem

135. Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr. uke i dette
arbeidet?

914-915

Pri Timer pr. uke

136. Var det noen endringer i dette timetallet pr. uke i den
tiden De var i dette arbeidet?

916

Nei

Ja, gikk fra deltid til heltid

Ja, gikk fra heltid til deltid

Ja, arbeidstiden varierte mellom heltid og deltid

Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

137. Var Deres hovedyrke slik at De var jevnt sysselsatt over
Aret, eller var det sesongarbeid eller arbeid bare i deler
av året?

917

140. Hvorfor sluttet De i dette arbeidet?

VIS KORT 12

OPP TIL 3 ALTERNATIV KAN OPPGIS.

1

922 Inngåelse av ekteskap

923 Svangerskap/ fødsel

924 Omsorg for barn

925 Annet omsorgsarbeid

926 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

927 Mannen ville ikke at IO skulle fortsette å arbeide

928 Videre utdanning

929 Svekket helse

930 Trengte ikke lenger pengene

931 Dårlige fysiske arbeidsforhold

932 Dårlige sosiale forhold på jobben

933 Likte ikke arbeidet

934 Manglende opprykksmuligheter

935 Kortvarig sesongarbeid

936 Upassende arbeidstid

937 For lang arbeidsreise

938 For lav lønn

939 For store utgifter i forbindelse med å arbeide

940 For mye skatt

941 	 Ble oppsagt/fikk sparken

942 	 Bedriften ble nedlagt/innskrenket

943 	 Flyttet

944 	 Internt opprykk

945 	 Fikk tilbud om Ry og bedre jobb

946 	 ønsket å skifte jobb

947 Annet, spesifisér:

141a.Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden rett før De
begynte i jobb nr. 2?
Regn ikke med opphold på grunn av ferie.

948

Ja 	 147

Nei 	 141b

1

949 	 Var syk

950 Utførte husarbeid hjemme

951 Hadde omsorg for barn

952 	 Hadde omsorg for andre

953 Gikk på skole, studerte

954 	 Var uten arbeid

955 	 Var arbeidsufør

956 Opptatt med annet, spesifisér:

139. På hvilken måte skjedde henvendelsen?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

919 	 Ved personlig besøk

920 	 Pr. telefon

921 	 Skriftlig

1

1

2

3

138. På hvilken måte fikk De dette arbeidet?
918

Kontaktet arbeidsformidlingen 	 139

Svarte på annonser, annonserte selv

Kontaktet arbeidsgiver

Ble kontaktet av arbeidsgiver

Gjennom venner, kjente

Internt opprykk

Annet, spesifisér:

140

141b. Hvilke av situasjonene som er beskrevet på dette kortet Allk
passer best på Deres situasjon i den nærmeste tiden for VII
De begynte i dette arbeidet?

VIS KORT 7

OPP TIL 3 ALTERNATIV KAN ANGIS

1

2

3

4

5

6

7

Var jevnt sysselsatt over året

Sesongarbeid/arbeid bare i deler av året

Annet, spesifisér:

62



1
2

3 1

3

972-975Kommune (fylke):

63

142. FOR IO SOM SVARTE "VAR SYK" PA SPM. 141b.
ANDRE GA TIL SPM. 143.

Medførte denne sykdommer noen begrensning i Deres mulig-
heter for a ta inntektsgivende arbeid?
Vil De si i høy grad, i noen grad, eller ikke i det hele
tatt?

957

150. Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

Hovedyrke: 976-977

LE Yrkeskode

143. Var De i denne perioden i kontakt med arbeidsformidlingen?

958 

1 	 Ja 	 144

2 	 Nei 	 146

144. PA hvilken måte skjedde kontakten med arbeidsformidlingen
(siste gang)? FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES.

152. Hvor mange timer arbeidde De vanligvis pr. uke i dette
arbeidet?

979-980

Timer pr. uke

Ved personlig besøk

Pr. telefon

Skriftlig

145. Hva slags opplysninger eller hjelp fikk De?
FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES

1

962 	 Fikk opplysninger om arbeid

963 	 H 	 H 	 u yrkeskurs

964 

-

	 11 	 H 	 " attføring

965 	 11 	 H trygd

966

- 	

Fikk yrkesrettleiing

967 	 Annet, spesifisér:

146. Forsøkte De noen gang i denne perioden A få arbeid uten
å få det?

968

1 	 Ja

Nei

153. Var det noen endringer i dette timetallet pr. uke i den
tiden De var i dette arbeidet?

981

Nei

2 	 Ja, gikk fra deltid til 	 heltid

3 Ja, gikk fra heltid til 	 deltid

4 Ja, arbeidstiden varierte mellom heltid og deltid

5 Har hatt heltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

6 Har hatt deltid hele tiden, men arbeidstiden har
variert

154. Var Deres hovedyrke slik at De var jevnt sysselsatt over
året, eller var det sesongarbeid eller arbeid bare i deler
av året?

982

1 Var jevnt sysselsatt over året

2 Sesongarbeid/arbeid bare i deler av året

3 Annet, spesifisér:

155. PA hvilken måte fikk De dette arbeidet?

983

11147. 10 SOM IKKE HAR HATT MER ENN JOBB NR. 2 GAR TIL SPM. 165.

14. Vi går så over til jobb nr. 3.

ANDRE GAR TIL JOBB NR. 3.

8 

Hva slags virksomhet arbeidde De i?

Virksomhetens art:

1 Ill Kontaktet arbeidsformidlingen 	 156

2 Ill Svarte på annonser, annonserte selv

3 	 Kontaktet arbeidsgiver

4 	 Ble kontaktet av arbeidsgiver

5 III Gjennom venner, kjente

6 	 Internt opprykk

Annet, spesifisér: 	969-970

Er FOR BYRAET

971

156. På hvilken måte skjedde henvendelsen?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV

984 Ved personlig besøk

985 Pr. 	 telefon

986 Skriftlig

1.■■■■••••••
959

960

961

I høy grad

I noen grad

Ikke i det hele tatt

151. Var De fast ansatt?

978

Ja

Nei

Nei, var selvstendig

Nei, var familiemedlem

149. I hvilken kommune lå denne virksomheten?

FOR BYRAET



1 Ja
1

2

157. Hvorfor sluttet De i 	 dette arbeidet?

VIS KORT 12

OPP TIL 3 ALTERNATIV KAN OPPGIS

1

987 Inngåelse av ekteskap

988 Svangerskap/ fødsel

989 Omsorg for barn

990 Annet omsorgsarbeid

991 Mannens fravær fra hjemmet i lengre perioder

992 	 Mannen ville ikke at 10 skulle fortsette 	 arbeide

993 Videre utdanning

994 Svekket helse

995 Trengte ikke lenger pengene

996 Dårlige fysiske arbeidsforhold

997 Dårlige sosiale forhold på jobben

998 Likte ikke arbeidet

999 	 Manglende opprykksmuligheter

1000 	 Kortvarig sesongarbeid

1 001 Upassende arbeidstid

1002 	 For lang arbeidsreise

1003 	 For lav lønn

1 004 	 For store utgifter i forbindelse med A arbeide

1005 	 For mye skatt

1006 	 Ble oppsagt/fikk sparken

1007 	 Bedriften ble nedlagt/innskrenket

1008 Flyttet

1009 Internt opprykk

1010 Fikk tilbud omny og bedre jobb

1011 ønsket A skifte jobb

1012 Annet, spesifisgs:

159. FOR IO SOM SVARTE "VAR SYK" I SPM. 158b.
ANDRE GA TIL SPM. 160.

Medførte denne sykdommen noen begrensning i Deres mulig-
heter for å ta inntektsgivende arbeid?
Vil De si i høy grad, i noen grad, eller ikke i det hele
tatt?

1022

I høy grad

I noen grad

Ikke i det hele tatt

160. Var De i denne perioden i kontakt med arbeidsformidlingen?

1023

1 	  Ja -*161

2 	 Nei 	 ----).163

161. På hvilken måte skjedde kontakten med arbeidsformidlingen
(siste gang)? 	 FLERE SVARALTERNATIVER KAN AVMERKES.

1

Ved personlig besøk

Pr. telefon

Skriftlig

162. Hva slags opplysninger eller hjelp fikk De?

FLERE SVARALTERNATIV KAN AVMERKES

158a. Hadde De inntektsgivende arbeid i perioden rett før De
begynte i jobb nr. 3?
Regn ikke med opphold på grunn av ferie.

1013

Ja 	 164

Nei ---4 158b

163. Forsøkte De noen gang i denne perioden å få arbeid uten
å få det?

1033

2 	 Nei

*164. IO SOM IKKE HAR HATT MER ENN JOBB NR. 3 GAR TIL SPM. 165. 1111
ANDRE GAR TIL JOBB NR. 4 I TILLEGGSSKJEMA.

*165. Har De (i tillegg til disse jobbene vi nå har snakket om)
hatt arbeidsforhold som har vart i mindre enn 3 måneder i
sammenheng i 10-årsperioden fra 1/1 1970 og til 1/3 1980?

Ja 	 ----> 166

Nei 	 167

*166. Omtrent hvor lang tid til sammen har De hatt slike
arbeidsforhold i 10-årsperioden?

1035-1036

Antall år

HVIS UNDER 1 AR:

1037-1038
■■■••■■•■■•■■■••■••.....

Antall måneder

1

2

3

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

158b.Hvilke av situasjonene som er beskrevet på dette kortet
passer best på Deres situasjon i den nærmeste tiden for
De begynte i dette arbeidet?

VIS KORT 7

OPP TIL 3 ALTERNATIV KAN ANGIS

1

Var syk

Utførte husarbeid hjemme

Hadde omsorg for barn

Hadde omsorg for andre

Gikk på skole, studerte

Var uten arbeid

Var arbeidsufør

Opptatt med annet, spesifisér:

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1 021

Fikk opplysninger om arbeid

yrkeskurs

attføring

trygd

Fikk yrkesrettleiing

Annet, spesifisér:

64



1
2

Ja 	 171

Nei 	 172

1041-1042

I 	i	 I FOR BYRAET

1
2

Ja 	 ------> 173

Nei 	 174

1
2

65

171, Har De hatt nytte av kurset/kursene i forbindelse med at
De har søkt arbeid?

1044

167. STILLES TIL ALLE

Vi går nå over til noen spørsmål om utdanning.

Hvilken allmennutdanning har De fullført?

(KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING)

1039

1 7-årig folkeskole eller kortere

2 1-årig framhalds- eller fortsettelsesskole

3 	 2-årig framhalds- eller fortsettelsesskole

4 	 9-årig grunnskole

5 Folkehøgskole (ungdoms- eller fylkesskole)
Lars kurs

6 Real- eller middelskole, grunnskolens 10. år

7 	 Folkehøgskole, 2.års kurs

8 	 Artium eller eksamen ved økonomisk gymnas

9 	 Uoppgitt eller ingen utdanning

168. Har De fullført annen utdanning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer minst 5 måneder?

1040

170. Har De deltatt i noen av arbeidsformidlingens arbeids-
markedskurs/yrkesopplaringskurs for voksne?

1 043

1 Ja

2 Nei

9 Vet ikke

172. Har De fullført noe av utdanningen Deres i perioden fra
1/1 1970 og fram til i dag?

1045

173. Hvilken utdanning var dette? Kan De si når De påbegynte og avsluttet utdanningen eller deler av utdanningen, og om De
tok den/deler av den på heltid eller deltid?

Avsluttet

Er mnd. [_Tår
mnd. 	 år 	  mnd.

mnd. EL år 	 rand. LE] år
-

mnd. I	  år ED mnd. 1 _ 	år
r---------

mnd. 	  år I 1 	 mnd. EIE år

mnd. 	T  år 	1  mnd. Mår

Hel Del- Van
tid tid -rtPåbegynt

169. Hvilken utdanning er dette?

het
or u

på deltid,
oppgi ca.
timetall

Utdanningens art. (Oppgi kurstype,
linje eller fagområde og eventuelt
skolens navn)

Ja 	 169

Nei 	 170

Utdanningens art. (Oppgi kurstype eller
fagområde og eventuelt skolens navn) FOR

BYRAET

mnd. 1046-1056

1057-1067

1068-1078

1079-1089

1090-1100

1101-1111

EE
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1
2

1
2

1
2

1
2

Navn Flyttet inn 

Mnd. 	 Ar

orma varighet
■•■■•••••,

Utdanningens art. (Oppgi kurstype,
linje eller fagområde og eventuelt
skolens navn)

Spredtbygd

Mindre tettsted (200 - 1 999 innb.).

Liten by (2 000 - 19 999 innb.)

Større by (20 000 - 100 000 innb.)

Stor by over 100 000 innb. med forsteder

For utd. 'For utd.
på heltid, på deltid,
oppgi mnd. oppgi ca.
eller år timetall

1120

*181. Til slutt vil vi gjerne ha noen opplysninger om bostedet
og eventuelle flyttinger fra 1/1 1970 og fram til
1/3 1980.

Hva slags sted bor De på nå?

KAN EVENTUELT BESVARES AV INTERVJUER UTEN A STILLE
SPØRSMÅLET

1113-1114

FOR BYRAET

176. Tar De denne utdanning på heltid eller på deltid?
KAN AVMERKES AV INTERVJUER1115 	 UT FRA SVAR PA SPM. 175.

Heltid

Deltid

177. Kunne De tenke Dem å ta noe mer utdanning i løpet av de
nærmeste 5-10 år?

1116

Ja 	 178

Nei 	 ----> 181

182. Har De bodd i andre kommuner enn den De bor i nå?

1121

Ja -4 183

Nei 	 FERDIG MED INTERVJUET

183. Hvor mange kommuner har De bodd i fra 1/1 1970 og fram
til 1/3 1980?
Regn med den kommunen De bor i nå. Regn også med uten-
landsopphold.

1122

Antall kommuner

178. Kunne De tenke Dem A flytte midlertidig for å gjennomgå
utdanning?

117

Ja 	 ----> 179

Nei ----> 180

Vet ikke ---> 180

*184. Vi vil til slutt gjerne vite hvilke kommuner De har bodd
i og når De flyttet til disse kommunene.
Regn også med utenlandsopphold.
Vi begynner med den kommunen De bor i i dag og går bak-
over i tid.

FOR BlAET

179. For hvor lang tid?

1118

1 	  Inntil i år

2 	  1 skoleår 	 181

3 	 Flere skoleår

180. Hva er den viktigste grunnen til at De ikke kan eller vil
flytte?

1119

Kom. nr.1 

Komm. nr.2

Kom.nr.3

Komm. nr.4

Komm, nr.5

1123-1130

1131-1138

1139-1146

1147-1154

1155-1162

Omsorg for barn

Omsorg for andre

Ektefelle/samboer vil motsette seg det

For kostbart

Annet, spesifiser:

3

4

5

1

2

9

1

2

3

4

5

174. Holder De på med noen utdanning nå?
1112

Ja 	 ---* 175

Nei 	 177

175. Hvilken utdanning er dette?
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