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1. INNLEDNING

Statistisk Sentralbyrå fikk i 1986 en forespørsel fra Utvalget

om frivillige organisasjoner (Korvaldutvalget), Finansdepartementet om

å utføre en landsomfattende intervjuundersøkelse om deltakelse

frivillige organisasjoner.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av det

frivillige, ikke betalte arbeidet som utføres i og for frivillige

organisasjoner. I tillegg Ønsker en å kartlegge medlemskap i

frivillige organisasjoner.

Byråets medvirkning skulle i følge avtalen bestå i: trekking

av utvalg, deltaking i utarbeiding av spørreskjema og instruks,

datainnsamling, databearbeiding, utlån av bånd med anonymiserte

data samt utarbeiding av noen få og enkle tabeller.

2. UTVALG

Undersøkelsen er gjennomført som tillegg til arbeidskraft-

undersøkelsen (AKU) i 4. kvartal 1986. Det ble trukket et tilfeldig

utavlg på 4 491 personer blant de som i 4. kvartal 1986 var med i AKU

for 1., 2. eller 3. gang. Av disse var det 25 personer som ikke

tilhørte populasjonen, enten fordi de hadde flyttet til utlandet

bodde på institusjon eller var dOde. Det endelige utvalget besto

derfor av 4 466 personer.

Utvalget til AKU er trukket i to trinn.

Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i et

sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har

farre enn 3 000 innbyggere er slått sammen med andre kommuner.

Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner. Innen hver

av disse grupperingene er byer med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut

som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter

kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall.

Utvalgsområdene er gruppert i 102 strata.

For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde.
c Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde

egne strata ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet.
Utvalgsområdene innen de andre strata ble trukket ut med en

sannsynlighet proporsjonalt med innbyggertallet i det enkelte området.



Innen hvert uttrukket utvalgsområde trekkes så på annet trinn

bo-husholdninger tilfeldig på grunnlag av adresseregisteret for ut-

valgsområdene.

Til hver undersOkelse blir det på denne måten trukket ut

nærmere 6 000 bo-husholdninger med i alt vel 11 000 personer i alderen

16-74 år.

hver husholdning prOver en å innhente opplysninger for alle

husholdningsmedlemmer i de aktuelle aldersgruppene. Utvalgsplanen i

Byrået er ellers dokumentert i SOS nr. 33 fra Statistisk Sentralbyrå.

3. FELTARBEID

Datainnsamlingen ble gjennomfOrt over telefon. Hvis dette av•  praktiske grunner ikke var mulig, ble det foretatt besOksintervju.

Intervjuingen ble hovedsakelig utfOrt i perioden 17. - 26. november

1986. For personer som ikke var 4 treffe i denne perioden ble

innsamlingsperioden forlenget til 8. desember 1986.

4. BEARBEIDING OG KONTROLL

Intervjuerne foretok selv kodingen av de ulike typer organisasjoner

etter en omfattende kodeliste. Dataene ble kontrollert og revidert på

vanlig måte i Byrået mot et oppsett av gyldige/logiske svarmuligheter.

5. FEILKILDER

5.1. Utvalgsvarians 

110 Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger pa

opplysninger om bare en del av befolkningen som undersOkelsen

omfatter, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på

denne usikkerheten. StOrrelsen på standardavviket avhenger blant

annet av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det
aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av
undersOkelsen. Vi kan anslå standardavviket ved hjelp av observa-
sjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger av
slike anslag for tallene i denne publikasjonen men i tabell 1 har vi
antydet stOrrelsen av standardavviket for observerte andeler
(prosenttall) ved ulike utvalgsstOrrelser.

For A illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for A
angi nivået på den sanne verdi av en beregnet stOrrelse (den verdien

3



vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for

enutvalgsundersOkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller

dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan

vi bruke fOlgende metode. La M vare den beregnede stOrrelse og la S

vare et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir

da intervallet med grenser (M-2- 5) og (M+2-9). Denne metode vil med

omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den

sanne verdi.

FOlgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 1

til A finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et

observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på

observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får

411

	

	 grensene 70 4- 2 - 3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4

prosent.

Tabell I. 	 StOrrelsen av standardavviket i prosent

Tallet Prosenttall
på ob-
serva-
sjoner 5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50)

	25	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3

	

50 	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7

	

75 	 3,1 	 4,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1

	

100 	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1

	

150 	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0

	

200 	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3

	

250 	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9

	

300 	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5

	

400 	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1

	

600 	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5

	

800 	 0,9 	 1,3 	 1,6 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2

	

1 000 	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9

	

1 500 	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6- 	 1,6 	 1,6

	

2 000 	 0,6 	 0,8 	 1,0 	 1,1 	 1,2 	 1,3 	 1,3 	 1,3 	 1,4 	 1,4

	

2 500 	 0,5 	 0,7 	 0,9 	 1,0 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,2 	 1,2

	

3 000 	 0,4 	 0,6 	 0,7 	 0,8 	 0,9 	 0,9 	 1,0 	 1,0 	 1,0 	 1,0

	

4 000 	 0,4 	 0,6 	 0,7 	 0,8 	 0,8 	 0,9 	 0,9 	 1,0 	 1,0 	 1,0

5.2. Utvalcisskievhet OQ frafall 

Utvalgsskjevhet oppstår når frafallssannsynligheten ikke er
like stor i alle befolkningsgrupper. Dette kan fOre til at
fordelingen av nettoutvalget (utvalget av intervjuede) på visse
kjennemerker avviker fra fordelingen av bruttoutvalget (det uttrukne
utvalget) på disse kjennemerkene. Betydelige avvik mellom fordel-



ingene på et kjennemerke i netto- og bruttoutvalget viser at

nettoutvalget er skjevt på dette kjennemerket. Dette innebærer ikke

nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt på andre kjennemerker. Omvendt

innebærer godt samsvar mellom fordelingene på kjennemerker i netto- og

bruttoutvalg ikke noen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre

kjennemerker.

Av iltvalget pa 4 466 personer var det 880 som en ikke fikk

intervju med. Dette svarer til en frafallsprosent på 19,7 prosent.

Tabell 2.	 Bruttoutvalg, nettoutvalg og frafall etter kjønn, alder og
landsdel

Bruttoutvalg	 Nettoutvalg	 Frafall

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Alle	 4 466	 100	 3 586	 100	 880	 100

Kjønn
Menn .... . . ..	 2 235	 50. . .	 1 759	 49	 476	 54
Kvinner	 . . . .	 2 231	 50	 1 827	 51	 404	 46

Alder
1'6-24 år . ...	 896	 20	 645	 18	 251	 29

	

25-49 år .. . . . . . 2 131	 48	 1 758	 49	 373	 42

	

50-66 Ar .. ..... 1 005	 23	 826	 23	 179	 20
67-74 Ar  	 434	 10	 357	 10	 77	 9

Landsdel

	

Østlandet ...... 2 226	 50	 1 785	 50	 441	 50
Agder/Rogaland.	 598	 13	 500	 14	 98	 11
Vestlandet .  	 771	 17	 616	 17	 155	 18
TrOndelag  	 365	 8	 308	 9	 57	 6
Nord-Norge	 505	 11	 377	 11	 128	 15

Tabell 2 viser fordelingen av netto- og bruttoutvalg og av
frafall etter kjønn, alder og landsdel.	 Forskjellene mellom for-
delingene av netto- og bruttoutvalg er små og ubetydelige. Det er et
litt stOrre frafall blant menn enn blant kvinner samt i den yngste
aldersgruppen, men den skjevhet i nettoutvalget som fOlger av dette er
ubetydelig.



Tabell 3. Frafallet etter frafallsårsak. Prosent

I alt Nekter Syk- Bort- Bort- 	 Ikke A Andre 	 Antall
dom 	 reist reist 	 treffe årsaker personer

På 	 På 	 som falt
ferie arbeid, 	 fra
o.l. 	 skole

100 	 30 	 7 	3	 13 	 20 	 27 	 880

Tabell 3 viser årsaker til frafallet blant de 880 personer.

Nekting var den hyppigste enkeltårsak til frafall. Andre viktige

grunner var at intervjueren ikke traff personen hjemme samt sandre

årsaker".

•

•
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ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN

UNDERSØKELSESUKE: 10,- 16, NOVEMBER

4. KVARTAL 1986

Vedlegg 1
Statistisk Sentralbyrå
I ntervjukontorit
Postboks 81 31 Dop, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

ndergitt taushetsplikt 

FYLLES UT BARE FOR 10 SOM DU IKKE HAR SLIPP TIL (VED OVERFØRING O.L.)

12

1 	 KONTAKTET PA ADRESSE OPPGITT PA 10-LIS1E

2 	 KONTAKTET PA ANNEN ADRESSE   Intervjuerens navn: (1 
1, Utførte du inntok-in- M•i-ide arbeict SV minst en timst varighet

forrige uke?

24

2

	**, 3

2_ H, VOT mango timer arbeidde du i forrige uke? Ta med overtidiarbitici
og ekstraarbeid, ogs4 ekstraarbeid hjemme i forbindelse med arbeidet.

25-26

UNDER 21 TIMER 	 * 7
I 	 21 TIMER OG OVER 	 ON, 21 a

3. Har du inntektsgrv•nde arbeid vom du var borte fra i forrige. uke?
27

9. Hva gjordi/du hovedsork•tig i forrige uke?
34

VAR SYK 	

UTFØRTE HUSARBEID HJEMME

GIKK PA SKOLE/STUDERTE

VAR INNE TIL 1,GANGS MILITÆR- ELLER
SIVILARBE1DSTJENESTE

VAR ARBEIDSUFØR

VAR PENSJONIST/SLUTTET 1 ARBEID

VAR UTEN ARBEID

OPPTATT MED ANNET (SPESIFISER):

1 	  JA

2 	NEI 

1

2

3

4

5

6

7

8   
JA

2 	 NEI

a

4, Er du seiv elter noen i din husholdning setvstoridig yrkesutøver
f.eks. gkdbruker elter eier av agen butikk aller vorkstecil?

2/3

JA 	

	NEI -	

5, Utførte do noe arbeid uten fast avtaft -kinn i dertne virksomheten
i forrige'u ka?

29

JA

2 	 NEI

6, Hvor mange timer arbeidde du i denne virksomheten i forrige uke?
30-31

UNDER 21 TIMER 	
21 TIMER OG OVER

10. Forsøkte du å fi inntektsgivende arboid for forrige uke? Vi tenker Net
på forsøk som ble gjort I lepet av de siste 2 rnårreder„ for i fi arbeid-
som du kunne he påtatt deg i forrige. uke?

35

JA

NEI

11 a. Pi hvilken mit, forsekte du å skaffe deg i notiktsciiverwie arbeid?
11 b, Pi hvilken måte ska-ffet du deg det arbeidet sorn du skat begynne i?

KON- 	 SVARTE- PA KONTAK- ANNET

TAKTET ANNONSE TET 	 (SPES2-: -

ARBEIDS- ANNON-
	 MULIG_ 	 •■••■•

FORMID- SERTE
	

ARBEIDS-

LINGEN SELV
	

GIVER
1■■•■•■.

2
	

3
	

4

* 5

* 9

	le 6

9

7
	 * 21 a

11.

2 	le 14

7, Hva regnor du seiv var ditt viktigste gjøremål i forrige uke?
32

6

UTFØRTE INNTEKTSGIVENDE ARBEID

UTFØRTE HUSARBEID HJEMME

GIKK PA SKOLE/STUDERTE

VAR INNE TIL 1.GANGS MILITÆR- ELLER
SIVILARBEIDSTJENESTE

VAR ARBEIDSUFØR

VAR PENSJONIST/SLUTTET I ARBEID

VAR UTEN ARBEID

OPPTATT MED ANNET (SPESIFISER);

12. Hvor mango uker at det siden ciu begyrrte å peke arbeid?
37-333

UKER

13, Hvor mange uker er det siden du bie perm inert utett klinin?
37-313

UKER
21 a

14. Her du i løpet av do siste I 2 måneder Natt lnnt.ktÑ. arbeid?

39

	 I JA

NEI *HV(S JA PA SPM, 10 ELLER KRYSS I
RUTE 5 PA SPM. 8 	 * 21

FOR ANDRE 	  16

2

4

	 14

1 15

4

5

6

7

0

2

3

VAR UFRIVILLIG PERMITTERT UTEN LØNN 	 13

SKOLEGANG/STUDIER

PERMISJON PGA. SVANGERSKAP/FØDSEL

ARBEIDSSTANS P.GA, TEKNISKE FORHOLD
ELLER VÆRFORHOLD/VAR UTEN OPPDRAG

ARBEIDSKONFLIKT

SKAL BEGYNNE I NYTT ARBEID INNEN 30 DAGER le 11 b

FERIE

EGEN SYKDOM ELLER SKADE

SYKDOM I HJEMMET 	 21 b

REPETISJONSØVELSE ELLER ANNEN GRUNN
(SPESIFISER):

21 b

15. Hva Yllr den viktigste grunnen til at du *hotet i ditt forrige arbeid?

40
SESONGARBEID/ANNET KORTVARIG TIDSAVGRENSET
ARBEID

INNGÅELSE AV EK'i 	 ESKAP, SVANGERSKAP/FØDSEL

'OPPNÅDD PENSJONSALDER

VIDERE UTDANNING

SVEKKET HELSE

LIKTE IKKE ARBEIDET/ARBEIDSFORHOLDENE

FOR LANG ARBEIDSREISE/UPASSENDE ARBEIDSTID

VAR I K K E L NSOMT
BLE OPPSAGT/BEDRIFTEN NEDLAGT

ANNEN GRUNN ISPESIFISER): _ 	 _

HVIS 10 HAR SVART ,1A PA SPINI. 10 ELLER KRYSS] RUTE 5
PÅ SPM. 8 	 I> 21c
FOR ANDRE 	 to. 16 

113.TIL INTERVJUEREN: FOR MILITÆRE I PORSTEGANGSTJEMSTIE,
KRYSS I Run 4 PA SPM, 9, GA TIL SPM. 26_ FOR ANDRE GÅ TIL
SPM, 17:

VEND!

■■■, 	 •■■■

RA-198
	

1O. as, 16 000

a, Hva var don viktigste grunnen til at du var borte?
33

2

3

4

5

6

7

8

9



8

17.

1

2

4

Dort
kan
gayer
hay
oiler
41

kan vier* mange grunner til at folk ikke tar inntektsgivenda arbeid. Det
teks. vans vanskelig 1 fl passion& arbeid. Dirt kan også skyldes opp-

Norm*, svak belie, oiler- dot kan rett og slett veers at on ikke her be-
for oiler 'kits erisker 1 gi ut i arbeidslivet. Vil du si at du har be/1(w for
kunne Omits i ha inntektsgivende arbeid?

JA

26...Er du ugift, gift, samboende slier fer sift-7

UGIFT 	 GIFT SAMBOER FOR
GIFT

1 -n 	 2 	 3 	 4 	 53

DERSOM MER ENN EN PERSON I FAMILIEENHETEN SKAL
INTERVJUES, KAN SPØRSMÅL 27-33 STILLES TIL EN PERSON.
SVARENE OVERFØRES DA TIL SKJEMAENE FOR DE ANDRE.JA UNDER VISSE FORUTSETNINGER 	

18, 

NEI, IKKE NOE VIDERE
	 * 26

27. Hvor -mange persons' bor dot i leiligheten?
54-55

-I* 28SPØRSMÅLET IKKE STILT 1
1

HVIS 2 ELLER FLERE PERSONER
HVIS EN PERSON 	l&

2

Vat
arbeid?

42 •
og reiastid.

manual på passende arbeid den viktigste grunnin til at du ikke sekte
Mid passonde arbeid tanker vi bl.a på arb•idets art, arbeidstid

JA 	 ■ 20

10, 32

28

2

Er
på
56

III

det noen av disse som krever regelmossig tilsyn eller pleia
grunn av sykdom ellir uferhist?

57

JA -I* Hvor mange? 	 ANTALL SYKE ELLER
NEI 	 UFØRE• NEI 	 * 19

190Hve vier de den viktigste grunnen?

MANG- MANG- 	 PLEIE 	 GI KK 	 HØY 	 SVAK 	 ANNET
LER 	 LER 	 AV 	 PÅ 	 ALDER HELSE 	 (KRYSS)
BARNE- HJELP 	 SYKE 	 SKOLE
PASS 	 - HJEMME 	 STU-

DERTE

1 In 	 4 
---, 	 __ 	 _ 	 7 ri_ 43

•

• •

29.Hvor mange barn under 16 år or det i leiligheten?
58

---7 HVIS 1 ELLER FLERE BARN UNDER 16 AR
I 	 I HVIS INGEN BARN UNDER 16 AR 	

30--*
* 32

30.Hvor

ANTALL

gernmett sr dot yngste barnet?
59-60

AR
AR 	 317 	 ---0.°HVIS UNDER

FYLTE AR 	 HVIS 7 ELLER OVER -* 32

31.Var barnet/noon av barns i barnahage, på daghjem slier hos
dagmamma i forrige uke?

JA 	 NEI

1 	 2 	 61

20 a. Hvilke

1.KRAV:

2.KRAV:

krav vil du stills til et arbsid for at det skal passe for deg?
FINNES 	 DEL- 	 FLEK- 	 AR- 	 LETT 	 ARBEID 	 ANNET
IKKE 	 TIDS- 	 SIBEL 	 BEID 	 AR- 	 ETTER 	 (KRYSS)
ARBEID, 	 AR- 	 AR- 	 NÆR 	 BEID 	 KVALI-
INGEN 	 BEID 	 BEIDS- 	 HJEM- 	 FIKA-
KRAV 	 TID 	 MET 	 SJONER

1 Fa 	 2 ri 371-	 4-ri 5 r-i 6 I-7 7 7 44,
1
2

62

32/33.Haddo du betalt hjelp til huserbeidirt i forrige uke?

JA -Op Hvor mange timer? ANTALL TIMER:

NEI

-
63-64

BARE ETT

KRAV

0 111 	 2 	 3 	 5f1 6 ET 7 El

SPØRSMÅL 34-36 STILLES TIL PERSONER SOM ER MERKET
'UTD1 PA 10-LISTEN.

1

3

5

6

7

8

9

34.Hvilken

2 	 ........-

4 
,-.

65

....-..

-,

■I

-/-

(KRYSS
allmennutdanning har du fullført?
AV FOR HØYESTE UTDANNING)

7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KORTERE

1-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE

2-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE

9-ÅRIG GRUNNSKOLE
FOLKEHOGSKOLE 	 -
1.ÅRS KURS 	

(UNGDOMS ELLER FYLKESSKOLE)

REAL- ELLER MIDDELSKOLE, GRUNNSKOLENS 10. AR

FOLKEHØGSKOLE 2.,ARS KURS
ARTIUM, ØKON. GYMNAS ELLER 3-ÅRIG VIDERE-
GAENDE SKOLE, ALLMENNFAGLIG

UOPPGITT/INGEN UTDANNING 	

LINJE

20 b. Hvis du kunne fi innteirtsgivend•arbeid, hvor raskt vine du da ønske I
bonny's, i srbeid? MED 	 INNEN 	 INNEN 	 SENERE 	 VET

EN 	 EN 	 6 	 IKKE
GANG MANED MNDR. 	 * 26

1 ri 	 21	 1 	 37 	 - 	 5-1

21 s.Hvor

beid
tektigivende

BEDRIFTENS

-BE-DFTIF-TiNi

hadde du inn- 	 21 b.Hvor har du vanlig- 	 21x. Hvor hadde. du
ar- 	 vis ditt inntekts- 	 sist inntekts-

i forrige uke? 	 givende arbeid? 	 givende arbeid?
NAVN:

ADRESSE -(1;0S- TN----R .7, P-CIS-TS-TE-DT: -

   --J. 22_.------- .7------
26VÆRT YRKESAKTIV: 	 I 	 I 	0. 35

i

2 

Har

66-

normait
du fulifert annen utdanning hvor skolegangen eller studiene

varer minst 5 måneder?

JA 	 * 36

ALDRI

22.Hva

VIRKSOMHETENS

stags virksomhet er dot?

ART:

NEI _.k...22.-_

36.Hvilken utdanning er dette?

UTDANNINGENS ART. (OPPGI
KURSTYPE, LINJE ELLER FAG-
OMRADE OG EVENTUELT
SKOLENS NAVN):

NORMAL VARIGHET

FOR KONTORET: 	 46-47 	 48
FOR UTD.
PA HELT1D,
OPPGI MND.
ELLER AR

FOR UTD.
PÅ DELTID,
OPPGI CA.
TIMETALL

23.Er

2

3

4

49

all

done
virksomhet?

enkettmannsfirrna, ansvarlig selskap, aksjeselskap e.l. oiler offentlig

EN KELTMAN NSF IRMA
24Ill ANSVARLIG SELSKAP

AKSJESELSKAP E.L,II
FOR KONTORET: 67-682500'

R OFFENTLIG VIRKSOMHET
. FYLLES UT AV INTERVJUEREN

24.Arbeldde -du som setvitendig, som anent oiler lam familiemedlom
uten fast avtatt Inn?

SELVSTENDIG 	 ANSATT 	 FAM.MEDL.
1 EL 	 2 ri	

30-5°

37.

1

2

3

69

HVEM HAR OU FATT OPPLYSNINGENE

10 SELV 	 4

las EKTEFELLE 	 5

 10's SONN/DATTER

69
FRA TIL UTFYLLING

AV SKJEMAET

10's FAR/MOR

ANNEN PERSON I HUS-
HOLDNINGEN

•25.Hva

HOVEDYRKE:

________________________________

var ditt hovadyrke i donne virksomheten?

51-52

38.

0

KRYSS FOR TYPE INTERVJU:
TLF.KOMM., 	 -TLF.
NABOLOK. 	 1 	RI KS	 2

_ 	 -.TLF.
BESØK 3 	KTR. 70

, 	 YRKESKODE:
-

FOR KONTORET:  -,
FOR KONTORET: 	 73-75



Vedlegg 2

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

PROSJEKT NR. El 6 In 1- 3

Skjematype   4

Statistisk Sentralbyrå
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

9

UNDERSØKELSE ON DELTAKING I FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Tillegg til AKU 4. kvartal 1986

Navn og adresse
Utvalgsomr.nr.: 5- 7Ill
Ar-kvartal-gang: 	 8 6 4 Ill 8-11

Husholdnin.s nr.: 111111 12-14

Fødselsnummer: 111111 	 . 	 /111111111111111 15-2E

30 • 26-25.Intervjuer nr.: 	 Bill
IO kan nåes på telefon:

Retn.nr. 	 Lokal nr. .
10 nåes ikke på telefon (0180 er kontaktet) Intervjuerens navn
Vet ikke, finner ikke ut

31-34

Dato for forste kontakt (forsøk): 	IIIIII	 .
1 	 i 	 .

*A. BOSTEDSSTRØK (IO'S BOLIGADRESSE): *B. DERSOM 10 ER KONTAKTET PA ANNEN ADRESSE ENN I 10-
35 LISTE:.Spredtbygd strok 	 - 36

Tettbygd strok med: i IO er kontaktet på midlertidig adresse
200 - 	 1 999 bosatte 2 10 er kontaktet på ny fast adresse

3 2 000 - 19 999 	 " *Adressen:
4 20 000 - 99 999 	 "

100 000 eller flere bosatte Kommunen:

III 	 II 37-4C

C. KONTAKT OG FORSØK PA KONTAKT MED IO: *D. KRYSS AV FOR DET SOM PASSER:
41 43 Vanlig feltarbeid i besøksperiodenr--- Ganger kontaktet/forsøkt i telefon i Utfort 	 lokal intervjuer 	 lo. Eav

Utfort av intervjuer ved kontoret E----.■42

El] Ganger oppsOkt på adresse 44 Oppfølgingsarbeid 	 45-48
Utført lokalt 	 av I 	 I 	 I 	 I -------+ F
Utfort ved kontoret 	 Intervjuernr.

E. RESULTAT AV VANLIG FELTARBEID: *F. RESULTAT AV OPPFØLGINGSARBEID:

49 50
Telefonintervju

Gp,

1

2
........ Telefonintervju

o,Besøksintervju GBesOksintervju
Frafall/avgang 	 --------o, REGISTRER PA NESTE SIDE 3 Fortsatt frafall 	 REGISTRER--Ho, PA NESTE SIDE

G. REGISTRERING VED OPPNÅDD INTERJVU: ,
Time 	 Min.

Dato interjuvet ble foretatt: 	 51-54 Intervjuet startet kl. 	 I 	 , 	 1 	 , 156-5S
g 	 s.

Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd? og varte til kl. 	 , 160-6:

55 dvs. i alt 	 r1;1:1 64-6(
Ja, over telefon mu er

2 Ja, ved besøk 	 ,

Nei, avtalte ikke tid på forhånd 67-64FOR KONTORET:

RA-8127 	 10.86. 6 500



IO

REGISTRERING AV FRAFALLS-/AVGANGSGRUNN: 

Hvem har gitt opplysningene til registrering av frafalls-/avgangsgrunn?

70

IO SELV

IO'S EKTEFELLE/SAMBOER
3 	 10'S SONN/DATTER
4 	 IO'S FAR/MOR

5 	 ANDRE: 	

INGEN

GRUNNER TIL FRAFALL/AVGANG (VED OPPFØLGING KORRIGERES FOR NY FRAFALLSGRUNN)

71-72

00 	 IO nekter

02 	 ndre nekter for IQ
10 	 10 er kortvarig syk
11 	 IO er langverig syk
20 	 Sykdom/dødsfall i IO's familie

FRAFALL 	 30 	 IO er bortreist, på ferie o.l.
31 	 IO er borte på arbeid, forretningsreise o.l.
32 	 IO er borte på skole, studieopOold o.l.
33 	 IO er ikke A treffe
40 	 IO's bolig/adresse ikke funnet
70 	 Annet, spesifiser:

	i 80

	 10 er clod
AVGANG 	 90 	 ID er flyttet til utlandet (fast)

	

95 	 Annet, spesifiser: 	

FOR 	 60 	 Mangler opplysninger fra intervjuer
KONTORET 	 '65 	 Kostnader, mangler intervjuere o.l.

	

66 	 AKU sendt pr. post

VED TELEFONOPPFØLGING FRA KONTORET: 

73

Ikke oppnådd kontakt med IO .

	

2 	 Oppnådd kontakt, men fortsatt frafall (SAMME GRUNN SOM TIDLIGERE)
Oppnådd kontakt, men fortsatt frafall (ENDRING AV FRAFALLSGRUNN)



1 0 .2 1 	

ORGANISA-
SJONSNR. ORGANISASJONENS NAVN

ORGANISASJONS-
KODE. FYLL UT
FRA KODELISTEN

75-76

[1:1 77-78

79-80

11

Forst vil jeg få si noe generelt om måten vi intervjuer på. Spørsmålene jeg stiller står i dette skjemaet,

og det er viktig at alle får de samme spørsmålene stilt på samme måten, i den rekkefølgen som de står. Vi må gjøre

det slik for A få god statistikk av de svarene vi får.

Det er vanskelig A lage spOrsmål som passer like godt for alle vi spør. Vi er takknemlig om du svarer så

godt du kan, selv om det kommer et spørsmål som du kanskje ikke synes passer så godt i din situasjon.

*1. 	 Vi er interessert i A.kartlegge deltaking i frivillige organisasjoner, foreninger, lag eller sammenslutninger.
Regn ikke med nærings- eller yrkesorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier eller partitilknytte
organisasjoner.

Vi ber deg oppgi foreninger, lag, o.l. som du eventuelt er med i, uansett om du er aktiv eller passiv. Hvis
du er medlem av flere, ber vi deg starte med de foreningene du er mest aktiv i.

ALLE ORGANISASJONER IO OPPGIR REGISTRERES PA NESTE SIDE.
NAR IO IKKE HUSKER*FLERE ELLER IKKE OPPGIR NOEN ORGANISASJON. LES OPP:
Det er lett A glemme en forening eller et lag en er medlem av. Jeg skal nå lese opp en del eksempler på
hva slags foreninger vi tenker på:

Humanitære og sosiale organisasjoner, f.eks. Redd Barna, Sanitetsforening, Avholdsorganisasjon, Medisinske
opplysningsorganisasjoner, Pasientforening.

Kvinneorganisasjoner

- Idrettslag

Pensjonistforeninger, korps, dramagrupper, historialag, speiderbevegelsen, miljøvern- og friluftsorganisa-
sjoner o.l.

- Hobby- og fritidsforeninger, f.eks. husflidsforening, dyreier-, frimerke-, bil- eller båtforeninger osv.

- Religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner, f.eks. sondagsskoleforeninger, menighetsråd, *man
Etisk forbund.

- Organisasjoner som FN-sambandet, Norge-Amerika-foreningen, Folkereisning mot krig, Menneskerettighets-
organisasjoner, solidaritets- og minoritetsorganisasjoner.

- Velforeninger 0.1., borettslag.

Spontane aksjonsgrupper, som Live Aid eller trafikksikkerhetsaksjoner.

- Frimurerorganisasjoner, Lions 0.1.

74
IO ER IKKE MEDLEM AV NOEN ORGANISASJON

	 8

I o 3_4 I [21:1 81- 82           

11111 83-84    

85-86     

0 , 7 	 1:11 87-88     

ai 89-90   

91-92

1 0 
	

93-94

I 11 95-96

I 1 2 I
	

97-98

Ji 	 99-100

ED 101-102

LLi 103-104
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2. Vi vil gjerne ha noen opplysninger om din tilknytning til og aktivitet i de organisasjonene du er medlem av.
Vi begynner med den du har nevnt først.

2a. Har du tillitsverv i
105 	 FORENINGENS NAVN

JA
NEI

*2b. Hender det at du utfOrer gratis arbeid for denne foreningen? Med gratis arbeid mener vi instruksjon og
trening av medlemmer , arbeid i forbindelse med administrasjon og styreverv eller transport for foreningen,
dugnader, lotterier 0.1. Regn ikke med vanlig medlemsaktivitet som deltaking i øvelser, møter o.l.

106
JA 	 00 2c
NEI 	 so 2f

*2c. Vi vil gjerne vite hvor mye tid du bruker på slikt gratisarbeid.
- Omtrent hvor mange timer brukte du på instruksjon eller trening av medlemmer siste 4 uker?

107-109
E1:1:1 ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

110
1 EI INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*2d. Omtrent hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon, styreverv eller transport for foreningen
siste 4 uker?

111-113
ELETANTALL TIMER SISTE 4 UKER

114
1 	 INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*2e. Omtrent hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger o.l. for A skaffe inntekter til eller spare ut-
gifter for foreningen siste 4 uker?

115-117
ED: ANTALL TIMER BRUKT SISTE 4 UKER

118
1 E INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*2f. Betrakter du deg som mer eller mindre aktiv eller som et helt passivt medlem av denne foreningen?
119

MER ELLER MINDRE AKTIV
HELT PASSIV  

	
ir 3

*2g. Omtrent hvor mange timer siste 4 uker har du brukt som deltaker i foreningen?
Regn ikke med (eventuelt) gratisarbeid.

120-122
0:100ANTALL TIMER SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

123
1 E] IKKE BRUKT TID SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

3. GJELDER ORGANISASJON  NR I 0, 21 (SE SPM. 1 . IKKE ORG. KODE ) . HVIS IO IKKE ER MEDLEM AV FLERE ENN ql ORGANI-
SASJON, GA TIL SPM. 8.

3a. Har du tillitsverv

124
	 FORENINGENS NAVN

IIMMIN IMP

1
	

JA■■■••••11

2
	

NEI
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*3b. Hender
VENDIG:
sjon
aktivitet

125
1 [E]
2

det at du utfører gratis arbeid for denne foreningen? 	 GJENTA DEFINISJONEN AV GRATIS ARBEID HVIS NØD-
Med gratis arbeid mener vi instruksjon og trening av medlemmer, arbeid i forbindelse med administra-

og styreverv eller transport for foreningen, dugnader, lotterier o.l. 	 Regn ikke med vanlig medlems-
som deltaking i øvelser, møter 0.1.

JA 	 3coo

NEI . 	 ø3f

*3c.

*3d.

*3e.

HVIS
Vi

-

1

1

1

Omtrent
siste

vil

129
E]

133

Omtrent

NØDVENDIG. LES OPP:
gjerne vite hvor mye tid du bruker på slikt gratis arbeid.

hvor mange timer brukte du på instruksjon eller trening av medlemmer siste 4 Oker?

126-128
E1:1:11 ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon, styreverv eller transport for foreningen

130-132

LEDEIANTALL

4 uker?
*

TIMER SISTE 4 UKER
-

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger o.l. for A skaffe inntekter til eller spare ut-

]

Omtrent
gifter

137

[::]

134136
0:110

for foreningen siste 4 uker? 	 .

ANTALL TIMER BRUKT SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*3f. Betrakter

138

du deg som mer eller mindre aktiv eller som et helt passivt medlem av denne foreningen?

MER ELLER MINDRE AKTIV 	 3go.
HELT PASSIV 	 ■ 4

*3g.

1

Omtrent
Regn

142

139-141

EDO

hvor mange timer siste 4 uker har du brukt som deltaker i foreningen?
ikke med (eventuelt) gratis arbeid.

ANTALL TIMER SOM DELTAKER SISTE 4 UKER
,

 IKKE BRUKT TID 	 SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

4.

4a.

*4b.

Har

1

2

GJELDER

du

143

ORGANISASJON NR. 	O	 3 	HVIS IO IKKE ER MEDLEM AV FLERE ENN TO ORGANISASJONER. 	 GA TIL SPM. 8

tillitsverv i 	 ?

FORENINGENS NAVN 	 -
JA

NEI

det at du utfører gratis arbeid for denne foreningen? 	 GJENTA DEFINISJONEN AV GRATIS ARBEID HVIS NØD-
Med gratis arbeid mener vi instruksjon 	 og trening 	 av medlemmer, arbeid i forbindelse med admini-
og styreverv eller transport for foreningen, dugnader, lotterier o.l. 	 Regn ikke med vanlig medlems-
som deltaking.i øvelser, møter o.l.

JA 	 ------------* 4c

Hender
VENDIG:
strasjon
aktivitet

144

NEI 	 4f*III
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*4c.

*44.

*4e.

HVIS
Vi vil

- Omtrent

148
1 E]

,
Omtrent
siste

152

1 [::]

Omtrent
gifter

156
10

NØDVENDIG, LES OPP:
gjerne vite hvor mye tid du bruker på slikt gratis arbeid.

hvor mange timer brukte du på instrukslon eller trening av medlemmer siste 4 uker?

145-147

EDIDANTALL TIMER SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon, styreverv eller transport for foreningen

149-151

alln

4 uker?

ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger o.l. for A skaffe inntekter til eller spare ut-

153-155

[ID

for foreningen siste 4 uker?

ANTALL 	 TIMER SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*4f. Betrakter
157

du deg som mer eller mindre aktiv eller som et helt passivt medlem av denne foreningen? .

MER ELLER MINDRE AKTIV 	 4g--------*
HELT PASSIV 	 5o

*4g. Omtrent hvor mange timer siste 4 uker har du brukt som deltaker i foreningen?
Regn ikke med (eventuelt) gratis arbeid.

,
158-160

0:111ANTALL TIMER SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

161
1 E] IKKE BRUKT TID SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

5.

5a.

*51).

Har

GJELDER

du
162

ORGANISASJON NR. 10 , 4 J. 	HVIS 10 IKKE ER MEDLEM AV FLERE ENN TRE ORGANISASJONER, GA TIL SPM. 8.
tillitsverv i ' 	 ?

FORENINGENS NAVN
JA
NEI

det at du utfører gratis arbeid for denne foreningen? 	 GJENTA DEFINISJONEN AV GRATIS ARBEID HVIS NØD-
Med gratis arbeid mener vi instruksjon og trening av medlemmer, arbeid i forbindelse med administra-

og styreverv eller transport for foreningen, dugnader, lotterier o.l. 	 Regn ikke med vanlig medlems-
som deltaking i øvelser, møter o.l.

JA 	 5clo.

Hender
VENDIG:
sjon
aktivitet

163

NEI 	 5f-----*

*5c.
Vi
-

HVIS
vil

0Mtrent

NØDVENDIG LES OPP:
gjerne vite hvor mye tid du brukte på slikt gratisarbeid.

hvor mange timer brukte du på instruksjon eller trening av medlemmer siste 4 uker?
164-166

111111111 ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

167

[-_-_] INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER
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*5d.

*5e.

1

I

Omtrent
siste

hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon, styreverv eller transport for foreningen

168-170

4 uker?

Omtrent
gifter

171

[::]

LED ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger, o.l. for a skaffe inntekter til eller spare ut-

172-174

for foreningen siste 4 uker?
.

I 	 1 	 [ 	 1 ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

175 	 •
[I] INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*5f.

1

2

Betrakter

176

du deg som mer eller mindre aktiv eller som et helt passivt medlem av denne foreningen?

MER ELLER MINDRE AKTIV 	 5g•
HELT PASSIV 	 6*III

*5g. Omtrent
Regn

hvor mange timer siste 4 uker har du brukt som deltaker i foreningen?
ikke med (eventuelt) gratis arbeid.

177-179

111111 ANTALL TIMER SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

180 . 	 •
IKKE BRUKT TID SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

6.

6a.

6b.

Har

GJELDER

du

181

ORGANISASJON NR. 	 0 	 5 	 HVIS ID IKKE ER MEDLEM AV FLERE ENN FIRE ORGANISASJONER, GA TIL SPM. 8.

tillitsverv i. 	 ?

	

. 	 FORENINGENS NAVN

JA 	 .
NEI

at du utfører gratis arbeid for denne foreningen? 	 GJENTA DEFINISJONEN AV GRATIS ARBEID HVIS NØD-V
Med gratis arbeid mener vi instruksjon og trening av medlemmer, arbeid i forbindelse med admini-
og styreverv eller transport for foreningen, dugnader, lotterier 0.1. 	 Regn ikke med vanlig medlems-
som deltaking i øvelser, møter o.l.

JA 	 6cto.

Hender
VENDIG:
strasjon
aktivitet

182

NEI ø6f

*6c.

*6d.

Vi

-

1

1

HVIS
vil

Omtrent

NØDVENDIG LES OPP:
gjerne vite hvor mye tid du bruker pa slikt gratis arbeid.

hvor mange timer brukte du på instruksjon eller trening av medlemmer siste 4 uker?
183-185
NI 	 Ill ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

Omtrent
siste

186

190

OINGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon, styreverv eller transport for foreningen

187-189
EIDNTALL

4 uker?

TIMER SISTE 4- UKER

•
INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

,
E]



7. 	 STILLES TIL IO SOM ER MEDLEM AV 6 ELLER FLERE ORGANISASJONER. STILL SPM. 7a - 7d FOR HVER ORGANISASJON.
FOR ANDRE GA TIL SPM. 8. 

ORGANISA- 	 7a. Har du
SJONSNR. 	 tillits-
(SE SPM.1) 	 verv i
(IKKE ORGANI- denne for-
SASJONSKODE) 	 eningen?

JA 	 NEI
1 	 2LLD 200

CIO 206

ELE] 212

ELI: 218

ELD 224

ELL 230

an 236

11:11:1 242

LIE 248

D___Ej 254

*7b. Har du ut-
fOrt gratis-
arbeid for for- -

eningen siste
4 uker?

JA 	 NEI
1 	 2

201

ELI] 207

ELE 213

11...1:1 19

E__El 225

DEj 231

ELD 237

ELL 243

ELEI 249

7 1- 255

*7c. Betrakter du deg som 	 *7d. Omtrent hvor
et helt passivt medlem av 	 mange timer siste 4
denne foreningen, eller 	 uker har du brukt
som mer eller mindre 	 som deltaker? Regn
aktiv? 	 ikke med eventuelt

gratisarbeid.

TIMER      
203-205

209-211

215-217

221-223

227-229

233-235                                                    

111111111                

239-241  

I 245-247

251-253

257-259           [1:=   

1 , 2j

1 , 31

1 , 4 1
, 	 I

PASSIV AKTIV

C:11111 	2 202

ELE] 2°8

[1:1110 214

an 220

all 226

al] 232

ELEI 238

244

El 250

0.110 256

16

*6e. Omtrent hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger o.l. for A skaffe inntekter til eller spare ut-
gifter for foreningen siste 4 uker?

191-193

EEDANTALL TIMER SISTE 4 UKER

194

INGEN TID BRUKT SISTE 4 UKER

*6f. Betrakter du deg som mer eller mindre aktiv eller som et helt passivt medlem av denne foreningen?

195

[E]
1 	 MER ELLER MINDRE AKTIV

2 	 HELT PASSIV 	 P. 7

*6g. Omtrent hvor mange timer siste 4 uker har du brukt som deltaker i
Regn ikke med (eventuelt) gratis arbeid.

196-198

El= ANTALL TIMER SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

199

1 [1] IKKE BRUKT TID SOM DELTAKER SISTE 4 UKER

foreningen?

*8. 	 I frivillige organisasjoner gjøres det en del gratis arbeid også av ikke-medlemmer, f.eks. i organisasjoner
der barna deres er med.
Vi tenker på slike organisasjoner som dem vi har nevnt eksempler på tidligere. Vi vil gjerne vite om du har
utfOrt gratis arbeid i fritiden for foreninger, lag o.l. som du ikke er medlem av i løpet av siste 4 uker?
Regn også med arbeid i eller for foreldreråd i skole og barnehage.
TIL IO SOM HAR GATT RETT FRA SPM. 1, LES OPP: Med gratis arbeid mener vi instruksjon og trening av medlemmer,
arbeid i forbindelse med administrasjon eller transport for organisasjonen eller dugnader, lotterier 0.1.

261
1 JA

NEI 
	* 9      
*10          

6g
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9. STILL SPM. 9a - 9d FOR HVER ORGANISASJON OG NOTER SVARENE.

*9a. Hva/Hvem er det du har utført slikt arbeid for?

9b. Vi vil gjerne vite hvor mye tid du bruker på slikt gratisarbeid.
- Omtrent hvor mange timer brukte du på instruksjon eller trening av medlemmer siste 4 uker?

9c. Omtrent hvor mange timer brukte du til arbeid med administrasjon eller transport for organisasjonene siste 4
uker?

9d. Omtrent hvor mange timer brukte du til dugnad, innsamlinger o.l. for A skaffe inntekter til eller spare ut-
gifter for organisasjonen siste 4 uker?

*9a. FYLL UT ORGANISASJONENS 	 9b. INSTRUKSJON, 	 9c. ADMINISTRASJONS- 	 9d. DUGNAD
NAVN OG ORGANISASJONS- 	 TRENING 	 ARBEID O.L. 	 O.L. 
KODE 	

.
ANTALL 	 ANTALL 	 ANTALL
TIMER 	 IKKE 	 TIMER 	 IKKE 	 TIMER 	 IKKE
SISTE 	 BRUKT 	 SISTE 	 BRUKT 	 SISTE 	 BRUKT

4 UKER 	 4 UKERKODE 	 4 UKER 	 TID 	 TID 	 TID
261-262 =263-265 i n =267-269 i Ei =271-273 in
I 	 i   

275-276 277-279 280
1 {:1

281-283 284 	 285-287 	 288 .       

i D EL= i Cl   111E1 MIN        

289-290 	 291-293 	 294

	  ari 1 El

295-297 298 	 299-301 	 302     
ED [1:E] i E]  iia   

	1 22f221 =305-307 	 1 n =309-3" 	 1 5 	 i 1:11
317-318 	 319-321 	 322 	 323-325 	 326 	 327-329 	 330

Fri liii i11 EI= i11 EI:El i El
10. En del frivillig, ikke-betalt arbeid som stell, pleie, omsorg og hjelp til, tilsyn med eller besøk hos eldre,

syke eller funksjonshemmede blir organisert,gjennom frivillige organisasjoner.
Har du i løpet av de siste 4 ukene utført noe slike arbeid gjennom frivillige organisasjoner?
(I0 BEHØVER IKKE A HA NÆRT MEDLEM AV ORGANISASJONEN).
ENKELTE IO KAN HA NEVNT AKKURAT DENNE TYPEN ARBEID I DE FOREGÅENDE SPORSMALENE, MEN I SA FALL SKAL DET OGSA
REGISTRERES HER.

331
	gt. 11
	"INTERVJUET AVSLUTTES

11. Omtrent hvor mange timer har du brukt på slikt frivillig, gratis arbeid?
332-334

ANTALL TIMER SISTE 4 UKER

1 JA
NEI
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sits) 46-7

Orientering og veiledning for intervjuere

PO pjN PO "a N "I/ IN pa "A IV Pia hi /V NNNNN

UNDERSØKELSE OM DELTAKING I FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Tilleggsundersøkelse til AKU 4. kvartal 1986

Poi PdP4 Poi Pd J 144 J J P4 PO PW 044 P4 1144 1144 PW 11A4 P4 ?V 	 PW

side:
I. 	 INNLEDNING
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I. INNLEDNING

I. Bakgrunn 

Svart mange mennesker er medlemmer av og/eller utfOrer arbeid

i eller for frivillige organisasjoner her i landet. Denne virksomhe-

ten har stor samfunnsmessig betydning. Finansdepartementet, ved

Utvalget om frivillige organisasjoner (Korvaldutvalget) har gitt

Byrået i oppdrag å foreta en undersOkelse om deltaking i slike organi-

sasjoner, som et ledd i Utvalgtmandat om å kartlegge virksomheten til

de frivillige organisasjonene.

Formal 

Hovedformålet er a få kartlagt det frivillige ikke-betalte 
arbeidet i og for frivillige organisasjoner. Slikt gratis arbeid med-

fOrer goder/tilbud for en rekke mennesker her i landet. Om dette ar-

beidet ikke ble utfOrt, og tilbudet fortsatt skulle eksistere, måtte

virksomheten bli erstattet av betalte offentlige funksjonærer eller

kjitipt på markedet. Det er i lys av dette at det blir særlig interes-

sant få kartlagt virksomheten til organsisasjonene.

En Ønsker også A kartlegge medlemsskap og 'vanlig* , mer eller

mindre aktiv deltaking i organisasjonene. En Ønsker A få vite hvor

mange personer som deltar i slik virksomhet, for de ulike typene av

organisasjoner, og a få vite hvor mye tid som går med til slik
virksomhet i organisasjonsregi.

3. Innholdet gg ganagn . i skiemaet 

Spm. 1, om medlemsskap, stilles til alle.

Spm. 2, stilles til dem som er medlem av minst 4n organisasjon, spm 3,

4, 5, 6, 7 stilles avhening av om DO er medlem av hhv. minst 2,

3, 4, 5, 6 eller flere organisasjoner.

Spm 8 og 10 stilles til alle.

II. UTVALG, 10-LISTER
1. Utvalgets stOrrelse og sammensetning 

Utvalget omfatter ca. 4 500 personer som er trukket blant dem

som 4. kvartal 1986 er med i AKU for 1. 2. eller 3. gang.
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2. 10-1istu

PA 10-listen til AKU er de som skal vare med i tilleggsunder-

sOkelsen merket med D.

III. GJENNOMFORING AV FELTARBEIDET

1. Generelt 

Foreta fOrst intervju med AKU-skjema og deretter med skjemaet

til *UndersOkelse om deltaking i frivillige organisasjoner.

Vi minner om at vi skal ha enten utfylt skjema eller oppgave

over frafall/avgang for alle IO i utvalget. Det er ikke tilstrekkelig

A sende inn frafall bare for AKU.

InnsamlingsPerioden

Innsamlingsperioden er den samme som for AKU, dvs. fra

17-26/11. For IO som ikke er A treffe i lOpet av innsamlingsperioden

for AKU, og som du f.eks. har tatt indirekte intervju for i AKU, kan

du forlenge innsamlingsperioden for tilleggsundersOkelsen til 8/12.

3. Telefon- OQ besOksintIrviu

Det er en forutsetning at intervjuene skal tas over telefon

når dette er mulig. BesOksintervju skal du foreta bare når IO ikke

kan nås på telefon (hjemme) eller når andre forhold (hOrselsproblemer

o.1.) gjør det problematisk A intervjue over telefon.

4. Gienbesdk 

For IO som ikke kan nås ovqr telefon og som ikke er A treffe

ved fOrste bes0k, kan de ta inntil 2 gjenbesOk.

5. Indirekte interviu

-	 Indirekte intervju er ikke tillatt i denne undersOkelsen.

6. Registrerinq av frafalliavgana 

Dersom resultatet av feltarbeidet er frafall eller avgang for
et IO, skal det i tillegg til registrerte opplysninger på forsiden,

også registreres hva som er årsaken til eventuell frafall/avgang på

baksiden av forsidearket. Som alltid bOr du prOve A redusere frafal-

let mest mulig. En liten ekstra anstrengelse fra hver intervjuer kan

bety svart mye, om vi skal oppnå så lav frafallsprosent som mulig.

Hele skjemaet returneres ved frafall/avgang.
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INSTRUKS TIL UTFYLLINGEN AV INTERVJUSKJEMA

1. Generelt 

Det er viktig at 10 har forståelse for hvordan intervjuet skal

foregå. Les derfor opp eller gjengi innledningsteksten muntlig fOr du

starter intervjuingen.

SpOrsmal i skjemaet, som er omtalt nedenfor, er merket med *.

2. Sktemafor;iden 

Se instruks for ROykevaneundersOkelsen.

3. Do enkelte spdrsma ene 

Generelt: 	I skjemaet brukes ofte kun betegnelsene organisa-

sjon eller forening, som er en forkortelse for organisasjon, forening,

sammenslutning eller lag.

Spm. 1 	A. Om organisasigner som undersdkelsen omfatter ,

Organisasjoner 59m koldes utenfor undersdkelsen: 

i) Nærings-, yrkes-, arbeidslivsorganisasjoner (herunder fagforenin-

ger) og trene" vitenskapsorganisasjoner (for personer med en spesiell

vitenskapelig kompetanse) som er pa linje med yrkesorganisasjoner.

Derimot skal åpne-foreninger, som f.eks. Norsk Botanisk Forening med.

'Rene" student- og elevorganisajoner, f.eks. Norsk Studentunion, som

arbeider på linje med yrkesorganisasjoner o.I., skal ikke med.

ii) Partipolitiske og partitilknyttede organisasjoner skal ikke med.

I de fleste tilfellene vil det vare enkelt a registrere om IO er

medlem av organisasjoner/foreninger/lag som omfattes av undersOkelsen.

Men det kan forekomme problematiske grensetilfeller. Vi skal her

omtale enkelte slike, og si nærmere hva som menes med sfrivillige or-

ganisasjoners. Med frivillige organisasioner , menes organisasjoner/ -

foreninger/lag/sammenslutninger sentralt, regionalt eller lokalt, som

har registrerte medlemskap, og vanligvis vedtekter, arsmOte, styre

e.l. En viss aktivitet foregår også i enheter som ikke tilfredsstiller

krav til registrerte medlemsskap eller vedtekter, ArsmOte, styre m.v.

Eksempler: spontant organisert lokal trafikksikkerhetsaksjon, Live

Aid. Også slike sammenslutninger skal med.

De trivillige organisasjonene som inngår i undersOkelsen

omfatter ikke offentlige organer/organisasjoner, men kan ha et
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offentlig formål, f.eks. Nasjonalgalleriets venner. Det gjøres

imidlertid et unntak når det gjelder statskirken, da medlemsskap og

virksomhet i organisasjoner/sammenslutninger som er knyttet til Den

Norske Kirke er aktuelle for undersOkelsen (f.eks. sOndagsskolefor-

eninger og menighetsråd).

Memdlemsskap i statskirken skal imidlertid ikke reaistreres. 

Et annet unntak gjelder kommunale fritidsklubber, siden en

også skal registrere medlemsskap i og gratis arbeid for disse.

B. 	 Om koding av organisasioner ,

Sipm I og 9. Til disse to spOrsmålene må du bruke kodelisten(e). For

lette kodingen, har vi to typer kodelister; an alfabetisk, og 4n

etter type organisasjon. Det er ikke mulig A gi en fullstendig over-

sikt over alle mulige organisasjoner. Listen skal også gjøre det mulig

411 å kode organisasjoner/foreninger som ikke er nevnt der. En vil se

hvilken hovedtype en forening tilhOrer ved eksemplene på kodelisten.

Hvis det likevel skulle vare umulig A finne passende kode, fOrer du

opp foreningens navn (og en kort beskrivelse av foreningen hvis navnet

ikke sier noe om type forening) og fOrer opp kode 99 i koderubrikken.

Noen eksempler der det kan ompstå tvil

Siden allmenne studiegpqanisasioner, som Friundervisningen

(Folkeuniversitetet), ikke er frivillige organisasjoner med medlems-

skay, er det kun spm. 8 og 9 (frivillig gratisarbeid for organisa-

sjoner en ikke er medlem av) som er aktuelle for disse. Det samme

gjelder allmenne studie/opplysningsorganisasjoner med politisk ut-

spring (f.eks. AOF eller Den Konservative Aftenskole). Denne typen

organisasjoner får kode 11. Derimot skal både medlemsskap og

aktivitet registreres for slike opplysningsorganisasjoner som Norsk 

Kristelig Studieråd, siden disse er frivillige organisasjoner med

medlemsskap. Disse organisasjonene får ikke kode 11, men kodes i

fOlge hovedkategorien som i tilfellet over er kode 06, (for ReigiOse-

og livssynsorganisasjoner).

Barne-, ungdoms-, pensjonist- og kvinneorganisasjoner som til-

hOrer en hovedorganisasjon med et særskilt formal (f.eks. sosiale for-

hold, musikk, idrett) får den koden sowtilhOrer hovedorganisasjonen.

Kvinneorganisasjoner får kode 02 så lenge de har kvinners situas ion 

som hovedf9rmål. Barne-, ungdoms- og pensjonistorganisasjoner får

kode 04 når de er allmenne, ikke er rettet mot noe spesielt og ikke
tilhOrer en hovedorganisasjon med et særskilt formål..
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Vi har nevnt at *rene" studentorganisasjoner ikke skal med.

Derimot skal f.eks. organisasjôner som Norges Frikirkelige Student-

union og Norske Studenters Idrettsforbund med, og kodes etter den

troe organisasjon de tilhOrer (eksempelvis her: kode 06 og 03).

Det kan ofte oppstå tvil når det gjelder skillet mellom

gratisarbeid og mer eller mindre aktiv deltaking som medlem.-

Her er noen eksempler som kan hjelpe deg:

i). Småbygd Hornblåserorkester med 20 musikere Over hver 14.

dag og spiller rundt i bygda. 5 av musikerne, dirigenten og

. 2 ektefeller står for den frivillige, organisatorisk-admini-

strative virksomheten, mens resten *bare* Utter opp og Over

og spiller. For de fOrstnevnte registreres gratis arbeid,

mens det for de som *kun* Over og spiller bare registreres

*mer eller mindre aktiv som medlem"

ii).Fotballlaget i Småbygd trener og spiller kamp hver uke.

2 trenere og en oppmann samt 2 foreldre forestår det admini-

strative og organisatoriske arbeidet, foruten instruksjon/-

trening. For disse registrers gratisarbeid. Noen av

spillerne deltar også på dugnad. For disse spillerne regi-

streres både gratis arbeid og *mer eller mindre aktiv som

medlem". Resten av spillerne er skun* med pa trening/kam-

per. 	 For de sistnevnte registreres bare *mer eller mindre

aktiv som deltaker e.

iii). Pinsemenigheten med 30 medlemmer i Småbygd samles hver

sOndag. Ordiner deltakelse i mOter registreres som *mer

eller mindre aktiv som medlemmer*. Som gratis arbeid reg-

nes (ikke-betalt) administrativ/organisatorisk virksomhet

forbindelse med mOtene, arrangering av lotterier, samt den

aktive evangeliseringsvirksomheten som skjer utad ved 5-6 av

medlemmene.

Medlemsskap/aktivitet i bqrettslaa (boligsamvirke) står i en

noe særegen. stilling. En skal ikke registrere den (betalte) virksom-

heten som eiendomsforvaltning o.l. utgjør, men kun det gratisarbeidet

som gjøres gjennom borettslag som kan sidestilles med narmiljOarbeid i
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velforeninger og grendelag. 	 (For Øvrig vil det for de fleste være

mest aktuelt A registrere *passive, når det gjelder deltaking som

medlem av borettslagene.)

Spm. 2c-2e, Timer brukt til de ulike typene gratis arbeid som

3c-3e, registreres i disse spOrsmålene, skal samlet utgjOre det

4c-4e, IO har brukt av tid til gratis arbeid siste 4 uker for

5c-5e, de(n) aktuelle organisasjonen(e). 	 Pass på at ikke noe

og 6c-6e arbeid registreres dobbelt; f.eks. skal tid brukt til

transport av *lopper* til loppemarked registreres under

2e (evt. 3e, 4e, osv.), og ikke under 2d (3d, 4d osv.)

Spm. 2f, 3f, 4f, 5f, 6f og 7c

Passivt medlem er en som kun betaler medlemskontingent.

Spm. 2g,3g, Til tid brukt som deltaker/aktivt medlem regnes ikke

4g,5g, rejsetid. Individuelle forberedelser skal vanligvis hel-

6g og 	 lersikke regnes med (f.eks. joggeturer eller *sang på ba-

7d 	 det* for hhv. idrettsmedlem og sangkormedlem). Individu-

elle forberedelser skal bare regnes med når de er en

direkte forutsetning for deltakingen, f.eks. i et mOte;

som det A gå igjennom tilsendte sakspapirer.

Spat 8 oct 9 Merk at vi i spm. 8 spesielt har nevnt *foreldreråe, si-

den de fleste IO neppe vil regne slikt gratis arbeid som

arbeid for en organisasjon. 	 Slik virksomhet har også

fått sine egne koder (kode 12 og 13). Aktuelt her er

dugnadsarbeid for barnehage/skole, som foreldreråd, sam-

arbeidsutvalg o.l. arrangerer. Gratis arbeid utfOrt av

valgte foreldrerepresentanter i utvalg/styre (skole/

barnehage) hører også inn her. Hvis derimot foreldre ut-

fOrer gratis arbeid for en foreldreforening som er

organisert ved en institusjon, eller for et bestemt

formål (f.eks. Foreldreforeningen for hjertesyke barn),

kodes virksomheten ifOlge hovedkategorien, f.eks. kode 01

for humanitære og sosiale organisasjoner. (I de fleste

slike tilfellene vil foreldrene selv være medlemmer, og

ha nevnt denne organisasjonen i spm. 1, og det aktuelle

gratisarbeidet i spm. 2-7.)
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KODELISTE TIL SPM. 1 OG SPM. 9

Org.1

kode
Organisasjon

01 1 HUMANITARE OG SOSIALE ORG.

1

Norges Rode Kors. SU kors. Redd Barns.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening.

Norsk Folkehjelp

Opplysningsorg. (Folkeaksjonen mot has), Medisinernes Seksualopplysning o.l.).

Klientorg. (Norge* Blindeforbund, Norsk Revmatikerforbund, Foreldreforeningen

for hjertesyke barn o.1.).

Selvhjelpsforeninger (AA o.1.).

Avholdsorg.

02 J KVINNEORG. OG KVINNESAKS-

FORENINGER

03 I IDRETTSORG., IDRETTSLAG

Allmenne kvinneorg. og partipolitisk uavhengige kvinneorg. Norges Husmorfor-

bund/husmorlag, Norske Kvinners Nasjonalrid, Bondekvinnelag. Kvinnefronten,

Brod og Roser m.v.

Alle typer idrett og sport, herunder også bedriftsidrott , handikapidrett m.v.

Allmenne barne-, ungdoms- og pensjonistorg.

Musikk/orkester/korps, sangkor/viseklubb/rockegruppe, teater/drama/revy,

litteratur/film/kunst, folklore osv.

Kulturvern- og folkeminneo g., folkeakademier, historielag , by- og bygdelag.
språkorg.

Natur- og turistforeninger, zoologi- og botanikkforeninger, jeger- og

fiskerforeninger. speiderbevegelsen, 4H, dyrebeskyttelsosorg. miljovernorg.

04
	

KULTURORG. KULTURVERNORG.

OG NÅTUR/FRILUFTS/MILJØ-.

VERNORG.

OS 	 HOBBYFORENINGER Hobbyklubber og fritidsforeninger av ulike slag, som f.eks.
Samlerforeninger (venneforeninger)

Saksforeninger (Syklistenes Landsforening, Dataamaterforeningen, UFO-Norge osv.)
Dyreeierforeninger

Medieforeninger/radioamatorforening o.l.

motor- og bitforeninger

Filatelist-, sjakk- og bridgeforeninger m.v.
Formings- og husflidsforeninger osv.    

Os I RELIGIOSE ORG. (I OG

UTENFOR DEN NORSKE KIRKE)
OG LIVSSYNSORG.

07 J INTERNASJONALT ORIENTERTE

ORG. MENNESKERETTIGHETSORG.

OG SOLIDARITETS/MINORI-

TETSORG.

OB t VELFORENINGER , GRENDELAG,
I NARMILJOORG., BORETTSLAG 

OS 1 SPONTAN AKSJONSGRUPPE,

AO HOC-BEVEGELSE

ON.

10 1 LIONS, ROTARY, REBEKKA-

LOSJEN, FRIMURERORG. 0.L ,

Organisasjoner tilknyttet Den Norske Kirke (menighetsrld.  søndagsskole-

foreninger etc.)

Kristelige foreninger (For Bibel og Bekjennelse. Kristelig veterinarforening etc.)

Misjonsforeninger (indremisjon og ytremisjon)

Ulike religiose trossamfunn utenfor Den Norske Kirke (Den Katolske Kirke.
Muslimske trossamfunn, Jehovas Vitner, Frelsesarmeen , frikirker, pinse-

bevegelsen etc.)

Livssynsorg. (Human Etisk Forbund, Hedningesamfunnet)

FN-sambandet, En.Verden, organisasjoner for samarbeid med andre land
(Norge-Amerikaforeningen, Forbundet Norge - DOR). Amnesty International.
Fellesrådet for det sørlige Afrika.

Freds- og forsvarsorg. (Folkereising Mot Krig. Folk og forsvar).

Innvandrerforeninser, etniske- vs andre minoritetsforeninser 

Midlertidige spontanaksjoner uten krav til registrerte medlemskap og formell

organtsasjonsstruktur m.v..som for øvrige organisasjonstyper (kortvarig trafikk-

sikkerhetsaks)on, Live Aid).

- +

11 1 ANDRE FORENINGER, LAG Bl.a. allmenne studio.- og opplysningsorg.

Kommunale fritidsklubber

12 I FORELDRERAD O.L. Skolebarn

13 J FORELDRERAD O.L. Barnehagebarn
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UNDERSØKELSE OM DELTAKING I FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Alfabvtisk kodeliste 

Allmenne barneorganisasjoner (04)
Allmenne studie- og opplysnings-
organisasjoner (11)
Allmenne ungdomsorg. (04)
Amnesty International (07)
Anonyme Alkoholikere (01)
AOF (11)
Avholdsorganisasjoner (01)
Band aid (09)
Bedriftsidrett (03)
Bilforeninger (05)
Blå Kors (01)
Bondekvinnelaget (02)
Borettslag (08)
Botanikkforening (04)
Bridgeforeninger (05)
BrOd og Roser (02)
By- og bygdelag (04)
Båtforeninger (05)
DataamatOrforeningen (05)
Den Konservative Aftenskole (11)
Den Katolske kirke (06)
Dramagrupper (04)
Dyrebeskyttelsesforeninger (04)
Dyreeierforeninger (05)
En Verden (07)
Etniske organisasjoner (07)
Fellesrådet for det sOrlige Afrika (07)
Filatelistforeninger (05)
Filmforeninger (04)
4H (04)
Fiskerforening (04)
FN-sambandet (07)
Folkeakademi (04)
Folkeaksjonen mot hasj (01)
Folkeminneorganisasjoner (04)
Folk og Forsvar (07)
Folkereisning Mot Krig (07)
Folkeuniversitetet (11)
Folkloregrupper (04)
Foreldreråd i barnehage (13)
Foreldreråd i skole (12)
Foreldreforen. for hjertesyke barn (01)
For Bibel og Bekjennelse (06)
Forbundet Norge-DDR (07)
Formingsforeninger (05)
Forsvarsorganisasjoner (07)
Fredsorganisasjoner (07)
Frelsesarmeen (06)
Frikirker (06)

Frimurerorganisasjoner (10)
Fritidsforeninger (05)
Fritidsklubb (kommunal) (11)
Friundervisningen (11)
Grendelag (08)
Handikapidrett (03)
Hedningesamfunnet (06)
Historielag (04)
Hobbyklubber (05)
Human-Etisk Forbund (06)
Husflidslag (05)
Idrettsorganisasjoner (03)
Indremisjonen (06)
Innvandrerfor. (07)
Jegerforening (04)
Jehovas vitner (06)
(Den) Katolske kirke (06)
Klientorganisasjoner (01)
Kommunale fritidsklubber (11)
Kor (04)
Korps (04)
Kristelig veterinærforening (06)
Kristelige foreninger (06)
Kunstforening (04)
Kultur- eller kulturvernforen. (04)
Kvinnefronten (02)
Kvinnesaksforeningen (02)
Lions Club (10)
Litteraturgrupper (04)
Live aid (09)
Livssynsorganisasjoner (06)
Medieforeninger (05)
Medisinernes Seksualopplysn.(01)
Meninghetsråd (06)
Menneskerettighetsorg. (07)
MiljOvernfor. (04)
Minoritetsforen. (07)
Misjonsforeninger (06)
Motorforeninger (05)
Musikkforeninger (04)
Muslimske trossamfunn (06)
Naturforeninger (04)
Naturvernforeninger (04)
Nasjonalforeningen for folkehelsen (01)
Norge-Amerika-foreningen (07)
Norges Blindeforbund (01)
Norges Frikirkelige studentunion (06)
Norges Husmorforbund (02)
Norges ROde Kors (01)
Norsk Folkehjelp (01)

VEND
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Norsk Kristelig Studieråd (06)
Norske Kvinners nasjonalråd (02)
Norske Kvinners Sanitetsforening (01)
Norsk Revmatikerforbund (01)
NarmiljOorganisasjoner (08)
Odd Fellow (10)
Orkester (04)
Pensjonistfor. (04)
Pinsebevegelsen (06)
RadioamatOrforeninger (05)
Rebekkalosjen (10)
Redd Barna (01)
ReligiOse trossamfunn utenfor statskirken (06)
Rockegruppe (04)
Rotary (10)
Saksforeninger (05)
Samlerforeninger (05)
Sangkor (04)
Selvhjelpsforeninger (01)

4110 	 Sjakkforeninger (05)
Skiforening (03)
Solidaritetsorg. (07)
Speiderbevegelsen (04)
Sportsklubber (03)
Språkorganisasjoner (04)
Syklistenes Landsforening (05)
SOndagsskoleforeninger (06)
Teatergrupper (04)
Trafikksikkerhetsaksjon (kortvarig) (09)
Turistforening (04)
Ungdomslag (04)
UFO-Norge (05)
Velforeninger (08)
Venneforeninger (05)
Viseklubb (04)
Ytremisjonen (06)
Zoologiforening (04)
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