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Forord
I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av en levekårsundersøkelse
blant landbruksbefolkningen våren 2002, på oppdrag fra Norges forskningsråd.
Ved Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå har Liva Vågane vært ansvarlig
for gjennomføringen av prosjektet, Thore Nafstad-Bakke har tilrettelagt utvalget, Berit
Svanøe-Hafstad har vært ansvarlig for den elektroniske behandlingen av data, og Kari Grøholt
har vært intervjuerkontakt. Anne Vedø ved Seksjon for statistiske metoder og standarder har
trukket utvalget og bidratt til utarbeiding av vekter. Seksjon for primærnæringsstatistikk og
Seksjon for demografi og levekårsforskning har bidratt under ulike faser av prosjektet.
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Bakgrunn og formål

Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen 2002 er foretatt på oppdrag fra Norges
forskningsråd, område Kultur og samfunn. Spørreskjemaet er utarbeidet i samarbeid med
Seksjon for demografi og levekårsforskning og Seksjon for primærnæringsstatistikk i
Statistisk sentralbyrå, samt representanter fra Senter for bygdeforskning og Høgskolen i
Stavanger.
Statistisk sentralbyrå gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 1995, og mange av
spørsmålene fra den gang stilles også i denne undersøkelsen. Den største forskjellen fra 1995
er at man da skulle intervjue bruker og ev. ektefelle/samboer, samt alle voksne personer som
deltok regelmessig i driften av bruket og deres ev. ektefelle/samboer. Denne gangen har vi
forenklet utvalget, og har bare intervjuet brukeren og dens eventuelle ektefelle/samboer.
På den ene siden er målet med denne undersøkelsen å studere levekårene blant landbruksbefolkningen, og undersøke hvordan utviklingen i landbruket har vært de siste årene. Dette
ønsket har vi forsøkt å ivareta på best mulig måte ved å bruke mange av de samme
spørsmålene som ble brukt i 1995. På den annen side er det viktig å kunne bruke resultatene
til å sammenligne landbruksbefolkningens levekår med levekårene hos resten av befolkningen
i Norge. For å gjøre det, har vi hentet spørsmål fra de generelle levekårsundersøkelsene.

Tabell 1: Nøkkeltall
Nøkkeltall
Utvalg (bruk trukket ut for intervju)

Antall

Prosent

2 010

100,0

41

Avgang
Bruttoutvalg
Frafall
Nettoutvalg (bruk oppnådd intervju med)

1 969

100,0

417

21,2

1 552

78,8

Feltperiode: 10. januar - 6. april 2002
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Utvalg

For at undersøkelsene skulle kunne gjennomføres ved besøksintervju, valgte vi å avgrense
utvalget til kommuner der Statistisk sentralbyrå har intervjuere, dvs. kommuner som inngår i
Statistisk sentralbyrås utvalgsplan1.
Utvalget ble trukket fra en foreløpig versjon av registeret over de som søkte produksjonstilskudd pr. 31.07.2001. Bruk som var i kommuner utenfor Statistisk sentralbyrås utvalgsplan,
bruk under 5 mål, og bruk under 20 mål som ikke drev med husdyrproduksjon ble fjernet før
trekkingen. Populasjonen ble delt inn i 40 strata etter region (NILFs soneinndeling i 8 soner)
og driftstype (melk, kjøtt, sau, korn og annet). Innenfor hvert stratum ble brukene sortert etter
størrelse, og trukket systematisk slik at fordelingen på størrelse var jevn. Det ble trukket ca.

1

Utvalgsplanen er nærmere beskrevet i Hoel, T., Lie, J-A., og Opdahl, S. (1995): Revisjon av SSBs utvalgsplan.
Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjonsrapport.
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250 bruk fra hver region. Etter at bruk der det ikke var privatpersoner som søkte
produksjonstilskudd var fjernet, stod vi igjen med 2 010 bruk.
Den som hadde søkt om produksjonstilskudd ble i utgangspunktet satt opp som bruker, og det
var vedkommende som fikk tilsendt informasjonsbrev. Dersom vedkommende ikke lenger
drev bruket, var det nåværende bruker som skulle intervjues. I noen tilfeller skapte dette litt
problemer dersom bruket var i en overgangsfase eller det var uklart hvem som skulle regnes
som bruker. På hvert bruk skulle den som var ansvarlig for driften av bruket, samt eventuell
ektefelle/samboer intervjues.

3

Datainnsamling

Dataene er samlet inn ved besøks- og telefonintervju. I utgangspunktet ønsket vi at så mange
som mulig av intervjuene skulle foregå ved besøksintervju, men blant annet på grunn av store
avstander, ble en del av intervjuene tatt over telefon. Det var også tilfeller der de som skulle
intervjues foretrakk telefonintervju. På grunn av at vi skulle intervjue både bruker og
ektefelle/samboer, var intervjuet lagt opp slik at det var det gode muligheter for å dele opp
intervjuene og ta dem i flere bolker. På den måten kunne man f.eks. intervjue bruker på besøk,
og ta intervjuet med brukers partner over telefon på et senere tidspunkt. Rundt halvparten av
intervjuene ble foretatt ved besøk.2
Intervjuene ble foretatt i perioden 14. januar til 6. april 2002. Vi ser av figur 1 at
svarinngangen var jevn gjennom hele intervjuperioden.
Figur 1: Oversikt over svarinngangen
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Denne andelen er usikker. Intervjuerne fikk ikke spørsmål underveis i skjemaet om de ulike bolkene foregikk
ved telefon eller besøk, men kunne bare merke av helt på slutten av intervjuet for om det var besøk eller telefon.
Det er den siste kontakten intervjuer hadde med bruket som derfor vil være avgjørende for om det er registrert
som telefon- eller besøksintervju.
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Svarprosent og frafall

Vi kan ikke forvente å få svar fra alle brukere ved alle bruk som er trukket ut. 41 bruk gikk til
avgang fordi de ikke lenger var i drift. 417 bruk ble frafall. Det aller meste av frafallet (85,6
prosent) i denne undersøkelsen skyldes at de ikke ønsker å delta. Sammenlignet med andre
undersøkelser er andelen som det ikke er oppnådd kontakt med lav. Dette henger nok sammen
med at landbruksbefolkningen naturlig er mer bofast enn andre, og vil være lettere å oppspore.
Andelen som ikke ønsker å delta er omtrent som i andre levekårsundersøkelser, i underkant av
en femdel.
Tabell 2: Oversikt over frafallsårsaker
Intervju
Ønsker ikke å delta
Forhindret fra å delta
Ikke oppnådd kontakt
Andre grunner til å ikke delta
I alt

Antall
bruk
1 552
357
9
31
20

Prosent av
bruttoutvalg
78,8
18,1
0,5
1,6
1,0

Prosent av
frafall

1 969

100,0

100,0

85,6
2,2
7,4
4,8

For å finne ut om frafallet er jevnt fordelt etter ulike kjennemerker, eller nettoutvalget er
skjevt i forhold til populasjonen bruker vi i personundersøkelser vanligvis kjennemerkene
kjønn, alder og landsdel. På grunn av at enhetene i denne undersøkelsen er bruk, ikke
personer, er det vanskelig å undersøke skjevheter i nettoutvalget på bakgrunn av annet enn
brukets størrelse, produksjonstype og hvilken region det tilhører. Vi kan ikke sammenligne
med hensyn på kjennemerker som alder og kjønn, fordi vi ikke med sikkerhet kan vite hvem
som er bruker på bruk som er gått til frafall.
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Tabell 3: Svarprosent etter region, produksjonstype og bruksstørrelse. Prosent av bruttoutvalg
I alt Intervju

Frafall

Totalt

100,0

78,8

21,2

Antall
bruk
1 969

Region
Østlandet, flatbygder
Østlandet, andre bygder
Jæren
Agder/Rogaland, andre bygder
Vestlandet
Trøndelag, flatbygder
Trøndelag, andre bygder
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71,5
74,6
81,3
69,7
75,5
81,6
87,0
89,3

28,5
25,4
18,7
30,3
24,5
18,4
13,0
10,7

249
252
251
238
241
250
246
242

Produksjonstype
Melk
Kjøtt (storfe/svin/fjørfe)
Sau
Korn
Annet

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

81,4
74,1
77,5
74,2
81,3

18,6
25,9
22,5
25,8
18,8

710
162
454
291
352

Bruksstørrelse
10-49 dekar
50-99 dekar
100-149 dekar
150-199 dekar
200 dekar og over

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

73,6
77,0
79,6
83,2
79,3

26,4
23,0
20,4
16,8
20,7

235
417
362
316
639

Svarprosenten var lavest i Agder og Rogaland utenom Jæren, og høyest i Nord-Norge. Lav
svarprosent blant de minste brukene kan ha sammenheng med at vi ikke hadde klare nok
regler for hvem som tilhørte målpopulasjonen på intervjutidspunktet. Vi satte som hovedregel
for intervjuerne at bruket skulle være med dersom grunnlaget for driften ikke var endret siden
juni 2001 (tidspunkt for søknad om produksjonstilskudd), men det var en del tvilstilfeller.
Brukere som bare solgte gress eller hadde et par sauer, mente i flere tilfeller at de ikke var
interessante. Dette kan ha medført at vi gikk glipp av enkelte intervju, i tillegg til at noen av
disse brukene nok skulle vært avgang.
Vi oppnådde intervju med personer på 1 552 bruk. På disse var det 1 379 mannlige og 173 (11
prosent) kvinnelige brukere. 1 248 (80 prosent) av brukerne hadde ektefelle/samboer, og vi
fikk intervju med 1 143 (92 prosent) av disse.
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Tabell 4: Fordeling av brukere i nettoutvalget etter kjønn, alder og sivilstatus
Antall
I alt

1 552

Alder
Under 25 år
25-44 år
45-66 år
67 år og over
Kjønn
Mann
Kvinne

5

Prosent Andel med ektefelle/ samboer
100,0
80,4

18
619
856
59

1,2
39,9
55,2
3,8

55,6
79,2
83,2
61,0

1 379
173

88,9
11,1

80,5
79,8

Utvalgsskjevhet og vekting

Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant
dem som svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). I
denne undersøkelsen fører måten utvalget er trukket på, til at bruttoutvalget vil være skjevt i
forhold til den populasjonen av bruk som vi ønsker å si noe om. Utvalget ble trukket slik at
det skulle være stort nok til at det er mulig å trekke konklusjoner i ulike regioner. På den
måten blir bruk fra regioner med få bruk overrepresentert i totalen, på grunn av en høyere
trekksannsynlighet. Samtidig kan frafall føre til at nettoutvalget blir skjevt i forhold til
bruttoutvalget. Det betyr at datamaterialet bør vektes med hensyn på stratum og nettoutvalg
når det skal beregnes resultater på tvers av regioner. Denne vekten er lagt på datafilen.
For hvert stratum er vektene regnet ut etter følgende formel, der pi er populasjon av bruk i
stratum i, og ni er nettoutvalg av bruk fra stratum i:
vekti =
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pi
⋅
ni

∑n
∑p

i
i

PC-assistert intervjuing og innsamlingsfeil

I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar
som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen.
Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved hjelp av PC. CAI-baserte undersøkelser
(computer assisted interviewing) foregår på den måten at intervjuerne benytter PC under
intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte.
En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjemaet
programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil
spørsmål til feil personer. Samtidig ligger det farer i det at hoppene programmeres på forhånd.
Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir
verdiløse.
En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse ordlyden i
spørsmålene avhengig av intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Typisk
9

bruk av slike tilpasninger er at det riktige ordet blir stående i spørsmålsformuleringene i stedet
for at spørsmålene inneholder skråstreker (han/hun, du/dere, ektefelle/samboer). Dette gir
intervjusituasjonen et mer personlig preg.
Endelig gir PC-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom
ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I tillegg er det
bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er
inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del
feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Andre ganger legges det inn advarsler som
intervjuerne kan velge å se bort fra.
Alle disse sidene ved PC-assistert intervjuing fører til økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som
skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi
unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved
at mulighetene for hoppfeil reduseres.
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes
vansker med å huske forhold tilbake i tiden. Det kan også skyldes at spørsmål blir misforstått.
Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å
få en del feilaktige svar. Spørsmål om hvorvidt brukets egenkapital var redusert (spørsmål
'EgenKap') ble av mange vurdert som vanskelig. Vi antok på forhånd at spørsmål om
arbeidsmengde ville skape en del problemer. Derfor valgte vi å sende et lite skjema sammen
med det øvrige informasjonsmateriellet der det var mulig å notere arbeidstid for de ulike
månedene det siste året, samt også fritid og ferie. Dette er likevel ingen garanti for at svarene
blir riktige.
Under intervjuet var det av tekniske årsaker ikke mulig å oppgi mer enn 97 timer
gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på bruket. Dette betyr at timetall på 97 timer kan være noe
misvisende, fordi en del har skrevet 97 timer, selv om det egentlig var flere. Noen intervjuere
skrev kommentarer om hvor høyt timetallet var, og dette har vi tatt inn i fila i ettertid.
Noen spørsmål ble oppfattet som lite relevante for enkelte grupper, bl.a. en del spørsmål om
holdning til arbeid i landbruket. For brukere som ikke bodde på bruket, gjaldt dette spørsmål
om å angi avstand fra bruket til div. tilbud (spørsmål 'La19a'-'La19d'). Vi fikk også
tilbakemelding om at spørsmål om man hadde vært bekymret for avlingen siste 6 måneder
(spørsmål 'La110e') hadde en for snever tidsperiode, og at det for mange i praksis gjaldt kun
vinteren. Dette kan bety at andelen som har vært bekymret blir noe underestimert.
Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige.
Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til
grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig.
Vi har imidlertid ikke hatt spesielle tilbakemeldinger om problemer på dette området i denne
undersøkelsen.
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Oslo, januar 2002
Saksbehandler: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)

Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekår i landbruket
Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en intervjuundersøkelse om levekår i landbruket i Norge.
Undersøkelsen er et oppdrag fra Norges forskningsråd. Til undersøkelsen har vi trukket ut 2 000
bruk fra hele landet, og du står som bruker for ett av disse. I løpet av de nærmeste ukene vil en
av våre intervjuere ta kontakt for å avtale et intervju. På hvert bruk ønsker vi å intervjue både
bruker og eventuell ektefelle/samboer. Intervjuet vil som hovedregel bli foretatt ved besøk.
Vi gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 1995, og kan derfor undersøke om forholdene har
endret seg siden den gang. Samtidig er noen av spørsmålene de samme som stilles i våre årlige
levekårsundersøkelser. Det betyr at vi har mulighet til å sammenligne levekårene i landbruket
med levekårene i Norge generelt.
Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen, men for at vi skal
få gode resultater er det viktig at de som er trukket ut blir med. Datatilsynet har godkjent
undersøkelsen, og personopplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler. Intervjuerne og
alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. De som ringer, kan fortelle deg
hvordan du får bekreftet at han/hun arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuerne viser alltid
legitimasjonskort ved besøk. Vi vil aldri offentliggjøre eller videreformidle opplysninger om hva
den enkelte har svart. Oppdragsgiver får kun tilgang på anonymiserte data.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi etter intervjuet hente inn
opplysninger om boligen fra Folke- og boligtellingen, og opplysninger om bruket fra "Søknad om
produksjonstilskudd i jordbruket", Jordbrukstellingen og Landbruksregisteret. I tillegg vil vi hente
opplysninger om inntekt, formue, trygder og stønader fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte
skatte- og inntektsstatistikk, og noen opplysninger fra utdanningsregisteret. De som foretar
registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Fødselsnummeret vil bli
erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger
i registrene. Senest ett år etter at datainnsamlingen er avsluttet vil vi fjerne alle navn og adresser
fra datamaterialet.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en
e-post til vli@ssb.no.
Med vennlig hilsen

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef

Oslo, januar 2002
Sakshandsamar: Liva Vågane (grønt nr. 800 83 028)

Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekår i landbruket
Statistisk sentralbyrå gjennomfører no ei intervjuundersøking om levekåra i landbruket i Noreg.
Undersøkinga er eit oppdrag frå Noregs forskingsråd. Til undersøkinga har vi trekt ut 2 000 bruk
frå heile landet, og du står som brukar for eitt av desse. I løpet av dei næraste vekene vil ein av
våre intervjuarar ta kontakt for å avtale eit intervju. På kvart bruk ønskjer vi å intervjue både
brukar og eventuell ektefelle/sambuar. Intervjuet vil som hovudregel bli teke ved besøk.
Vi hadde ei tilsvarande undersøking i 1995, og kan difor undersøke om tilhøva har endra seg
sidan den gongen. Mange av spørsmåla vert òg stilte i våre årlege levekårsundersøkingar. Det
betyr at vi kan samanlikne levekåra innan landbruket med levekåra i Noreg generelt.
Det er frivillig å delta, og ein kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga, men for at vi skal få
gode resultat er det viktig at dei som er trekte ut blir med. Datatilsynet har godkjent
undersøkinga, og personopplysningar vil bli handsama etter lovsette reglar. Intervjuarane og alle
andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Dei som ringjer, kan fortelje deg korleis
du får stadfest at han/ho arbeider for Statistisk sentralbyrå. Intervjuarane viser alltid
legitimasjonskort ved besøk. Vi vil aldri offentleggjere eller vidareformidle opplysningar om kva
den enkelte har svart. Oppdragsgjevar får berre tilgang på anonymiserte data.
For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi etter intervjuet hente inn
opplysningar om bustaden frå Folke- og bustadteljinga, og opplysningar om bruket frå "Søknad
om produksjonstilskott i jordbruket", Jordbruksteljinga og Landbruksregisteret. I tillegg vil vi hente
opplysningar om inntekt, formue, trygder og stønader frå Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte skatte- og inntektsstatistikk, og nokre opplysningar frå utdanningsregisteret. Dei som
koplar registra, får ikkje vite kven opplysningane gjeld. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit
kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanheng med opplysningar i registra. Seinast
eitt år etter at datainnsamlinga er avslutta vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein
e-post til vli@ssb.no.
Med venleg helsing

Svein Longva
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef

Vedlegg

Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002
Resultatene fra undersøkelsen i 1995 viste bl.a. at landbruksbefolkningen var litt mer fornøyd med
livet, men mindre fornøyd med inntekten enn andre. Halvparten av gårdbrukerne hadde et yrke utenfor
gårdsdriften, og det var for det meste av økonomiske årsaker.
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40
20
0

Landbruksbefolkningen
Hele befolkningen

... livet generelt

... arbeid
(forhold/miljø)

... husholdningens
økonomi

... inntekt (fra bruket)

Kilder: Levekårsundersøkelse i landbruket 1995, Levekårsundersøkelsen 1995

Undersøkelsen i år dreier seg blant annet om:
• Bruket, tilleggsnæringer og
framtidsutsikter
• Husholdningen
• Hva husholdningen disponerer
• Ulønnet arbeid, tilsynsbehov
• Arbeidsmiljø på bruket

•
•
•
•
•

Arbeidsmengde på bruket
Arbeid utenfor bruket
Helse
Sosial kontakt
Fritidsaktiviteter og
organisasjonsmedlemskap

~~~
Noe av det vi ønsker å få svar på gjennom denne undersøkelsen, er hvor mye tid gårdsarbeidet tar, og
hvordan det varierer i løpet av året. Dette kan det være vanskelig å svare på om man ikke er forberedt
på spørsmålet. For å spare tid under intervjuet, vil det være en fordel om du/dere, så godt det lar seg
gjøre, på forhånd noterer hvor mye tid som ble brukt i gjennomsnitt pr. uke for de ulike månedene i
2001. Vi er klar over at dette bare vil være omtrentlige tall. Vi er også interessert i hvor mye ferie
gårdbrukeren hadde i 2001. Ta vare på dette arket til intervjuet.
Hvor mange timer arbeidet du/dere i gjennomsnitt i uka på bruket i 2001? Ta kun med arbeid
som er direkte knyttet opp til gårdsdriften.
Januar

Februar

Mars

April

Juli

August

September Oktober

Mai

Juni

Bruker
Ektefelle/samboer

November Desember

Bruker
Ektefelle/samboer
Til bruker:
Hvor mange dager var den lengste sammenhengende ferien du hadde fra bruket i 2001? __dager
Hvor mange helger (lørdag - søndag) hadde du fri fra bruket i 2001? ____helger
Hvor mange fridager utenom ferie og helg hadde du i 2001? ____dager

Snu arket for nynorsk

Vedlegg

Levekårsundersøking blant landbruksfolket 2002
Resultata frå undersøkinga i 1995 viste m.a. at landbruksfolket var litt meir nøgde med livet, men
mindre nøgde med inntekta enn andre. Halvparten av gardbrukarane hadde eit yrke utanfor gardsdrifta,
og det var for det meste av økonomiske årsaker.

Prosent

Andel som er nøgde med ...
100
80
60
40
20
0

Landbruksbefolkninga
Heile befolkninga

... livet generelt

... arbeid (tilhøve/miljø)

... økonomien i
hushaldet

... inntekt (frå bruket)

Kjelder: Levekårsundersøking i landbruket 1995, Levekårsundersøkinga 1995

Undersøkinga i år dreier seg mellom anna om:
• Bruket, tilleggsnæringar og
framtidsutsikter
• Hushaldet
• Kva hushaldet disponerer
• Ulønna arbeid, behov for hjelp
• Arbeidsmiljø på bruket

•
•
•
•
•

Arbeidsmengde på bruket
Arbeid utanfor bruket
Helse
Sosial kontakt
Fritidsaktivitetar og
organisasjonsmedlemskap

~~~
Noko av det vi ønskjer å få svar på gjennom denne undersøkinga, er kor mykje tid gardsarbeidet tek,
og korleis det varierer i løpet av året. Dette kan det være vanskeleg å svare på om ein ikkje er førebudd
på spørsmålet. For å spare tid under intervjuet, vil det vere ein fordel om du/de, så godt det let seg
gjere, på førehand noterer kor mykje tid som ble brukt i gjennomsnitt pr. veke for dei ulike månadane i
2001. Vi er klar over at dette berre vil vere omtrentlege tal. Vi er òg interessert i kor mykje ferie
gardbrukaren hadde i 2001. Ta vare på dette arket til intervjuet.
Kor mange timar arbeidde du/de i gjennomsnitt i veka på bruket i 2001? Ta berre med arbeid
som er direkte knytt opp til gardsdrifta.
Januar

Februar

Mars

April

Juli

August

September Oktober

Mai

Juni

Brukar
Ektefelle/sambuar

November Desember

Brukar
Ektefelle/sambuar
Til brukar:
Kor mange dagar var den lengste samanhengande ferien du hadde frå bruket i 2001? ____dagar
Kor mange helger (laurdag - søndag) hadde du fri frå bruket i 2001? ____helger
Kor mange fridagar utanom ferie og helg hadde du i 2001? ____dagar

Snu arket for bokmål
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Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

INNLEDNING
Om undersøkelsen
Undersøkelsen foretas på oppdrag for Norges forskningsråd. Spørreskjemaet er utarbeidet i
samarbeid med ulike fagmiljøer, både i og utenfor Statistisk sentralbyrå.
Vi gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 1995. Vi har beholdt mange spørsmål fra 1995, slik
at vi skal kunne sammenligne med resultatene fra den gang, og se om forholdene har endret seg.
Samtidig har vi også hentet spørsmål fra de generelle levekårsundersøkelsene, slik at vi kan
sammenligne landbruksbefolkningens levekår med resten av befolkningen. De av dere som var med
i 1995 husker at vi man skulle intervjue alle som deltok regelmessig i driften av bruket og deres
ektefeller/samboere. Det skapte mye ekstra arbeid for alle parter. Denne gangen har vi forenklet
utvalget, og dere skal bare intervjue brukeren og dens eventuelle ektefelle/samboer.
I 1995 fikk vi en høy svarprosent, 84%. Dette bør være viktig inspirasjon i arbeidet med
undersøkelsen. Nå får landbruksbefolkningen sjansen til å fortelle om hvordan livet i landbruket er.
GENERELL INSTRUKS
Utvalg
Vi har trukket 2000 bruk/driftsenheter som det er søkt om produksjonstilskudd for pr. 31.07.01.
Bruk som har under 20 mål i drift og som ikke driver med husdyr er utelatt. Utvalget er trukket fra
SSBs utvalgskommuner, og det er fordelt på type region, driftstype og størrelse.
Det er den som søker om produksjonstilskudd som regnes som bruker. I noen tilfeller vil andre ha
overtatt driften, bl.a. en del fra 01.01.02. Dere må derfor passe på at dere intervjuer riktig person.
Dersom bruket er forpaktet/leid bort i løpet av siste halvår, skal dere intervjue den nye brukeren,
med mindre vedkommende allerede er i utvalget.
På IO-brevet har vi trykket gårds- og bruksnummer til det bruket som er trukket ut. Dere finner
dette nummeret i innledningsteksten. Dette gårds/bruksnummeret kan være forskjellig fra det
gårds/bruksnummer som er knyttet til IOs adresse.
Innsamlingsmetode: Besøksintervju
Dere skal intervjue både bruker og ektefelle/samboer. Forsøk så langt det er mulig å få laget avtale
der begge er hjemme. Alternativt kan dere f.eks. intervjue brukeren på besøk, og ta intervjuet med
ektefelle/samboer over telefon senere. Dersom det er nødvendig for å unngå frafall, kan dere ta
intervjuet over telefon, det gjelder også om avstanden er for stor. Kanskje er landbruksbefolkningen
mer fleksibel i forhold til intervjutidspunkt enn andre, det kan dere kanskje benytte dere av.
Intervjutid
Vi regner med at det skal ta 45-60 min å intervjue bruker, og 30-45 min å intervjue
samboer/ektefelle.
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Innsamlingsperiode
Innsamlingsperioden er fra 14. januar til 22. mars. Denne er valgt fordi det bør være relativt rolig i
landbruket på denne tiden, og det er viktig å være ferdig med undersøkelsen før jordbruksoppgjøret
tar til etter påske.
Tid til forberedelse
Det er satt av 3 timer til lesing av instruks og prøveintervjuing. Godtgjøring påføres av kontoret.
IO-brev
Vi har sendt et vedlegg med IO-brevet. Når dere avtaler tid for intervjuet, minn IO på å fylle ut
arbeidstid og ferie i dette, så går intervjuet fortere.
Rundt 100 av utvalget har nylig vært trukket ut til en undersøkelse fra SSB om plantevernmidler.
Disse har fått en liten lapp med brevet der vi beklager at de er trukket ut til to undersøkelser i løpet
av så kort tid, men håper at de vil være med likevel.
Registerkobling
Datatilsynet mener SSB skal presisere overfor IO at det skal foretas koblinger med register. Dette er
nevnt i IO-brevet. Når du får et intervju etter å ha referert til opplysningene i IO-brevet, har IO
dermed gitt sitt samtykke til kobling av data. Hvis IO derimot nekter på dette grunnlaget, merk av
for frafallsgrunn 13.
De registerkoblingene som skal foretas er gjengitt i IO-brevet. Hovedargumentet for å benytte
registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og dermed sparer vi både tid og kostnader.
I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål.
Retningslinjene bygger på SSBs rammekonsesjon for personregistre gitt av Datatilsynet, samt
Statistikkloven. I følge disse retningslinjene kan svarene som gis i undersøkelser bare brukes til å
lage statistikk, dvs. en kan bare gi opplysninger for grupper, ikke for enkeltindivider. Ved kobling
mot registre, blir det brukt en spesiell teknikk (kryptering). Det betyr at det på den koblede datafilen
ikke er mulig å identifisere personer utfra avgitte svar eller registeropplysninger.
Frafall og avgang
Det skal alltid gis innformasjon i feltet "Sps Oppflg" For frafallsårsakene 31-41 er vi helt
avhengige av å få tilleggsopplysninger for å kunne utføre oppfølgingsarbeidet. Vær nøye med å få
med opplysninger om hvorvidt, og eventuelt hvordan, IO kan nåes på et midlertidig oppholdssted,
dersom andre skal overta IO.
Frafall skal gjelde begge parter, dvs. det blir ikke frafall om bruker ikke ønsker å delta, men
ektefelle/samboer vil
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall
11 - Har ikke tid nå
12 - Ønsker ikke å delta
13 - Deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter
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21 - Kortvarig sykdom
22 - Langvarig sykdom/svekkelse
23 - Sykdom/dødsfall i familie, annen uforutsett hendelse
24 - Språkproblemer
31 - Midlertidig fravær på grunn av skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær på grunn av ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen
34 - Finner ikke telefon
35 - Ikke å treffe av andre årsaker (spesifiser)
41 - Andre frafallsgrunner
Avgang
91 - Bruket er ikke i drift
Overføring
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer, sykdom el
ENKELTSPØRSMÅL
Vet ikke og husker ikke
Vær restriktiv med å bruke kategoriene vet ikke og husker ikke. Folk svarer av og til at de ikke vet
eller ikke husker hvis de ikke vil svare. Gi alltid IO tid til å komme med et annet svar. Når IO
likevel svarer vet ikke eller husker ikke - tast F8.
Husholdningsboksen er samme opplegg som for Forbruksundersøkelsen, men dere kan her også
fjerne trekkpersonen (dvs. den som har søkt om produksjonstilskudd) fra husholdningen i tilfelle det
er en annen husholdning som har overtatt.

Hvem er bruker?

A) Kartlegging av
husholdningen

B) Spørsmål om bruket
og husholdningen
C) Spørsmål til brukeren
D) Spørsmål til ektefelle/
samboer

Blokk A og B kan både bruker og ektefelle/samboer svare på. Blokkene kommer i den rekkefølgen
de står, men det er mulig å hoppe mellom blokk B, C og D hvis det er ønskelig. Blokk A må være
unnagjort før dere starter på resten. Den mest naturlige gangen er at brukeren først svarer for bruket
og husholdningen, og så på de spørsmålene som gjelder brukeren selv, og at deretter
ektefelle/samboer svarer på "sine spørsmål". Det er mulig å komme tilbake til blokkene senere,
dersom f.eks. ektefelle/samboer ikke er til stede, men prøv så langt det er mulig å ta alt på en gang.
KARTLEGGING AV HUSHOLDNINGEN
AntPers - husholdningsoversikten
Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. I feltet for "antall personer" skal antall
personer inkludert IO registreres. Med kosthusholdning mener vi personer som har felles
matbudsjett. Kosthusholdningen skal også omfatte losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene
har felles matbudsjett med de andre i husholdningen.
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Skoleelever under 18 år skal alltid regnes til kosthusholdningen, selv om de er borte på
skole/studiested. Ugifte studenter (18 år og eldre) som oppfyller kravene til borteboerstipend skal
registreres som bosatt på studiestedet dersom utdanningen varer mer enn 6 måneder. Studenter skal
regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor hjemme minst 4 dager pr. uke.
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte
før tjenesten/oppholdet begynte.
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 (alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO).
Personnummer til de husholdningsmedlemmene som er hentet fra register ligger inne i skjemaet.
For husholdningsmedlemmer som ikke står oppført skal du være omhyggelig med å skrive fullt
navn, fødselsdato og -år. Du skal ikke spørre om personnummer.
Siv - ekteskapelig status og sivilstatus
Merk at koden for gift/registrert partner ikke skal brukes for samboere som har samboerkontrakt.
Registrert partnerskap innebærer en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme
kjønn.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og som
selv oppfatter seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg selv og sitt
parforhold. For å falle inn under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo sammen. I noen
tilfeller kan man likevel akseptere at samboere for en kortere periode (inntil 3 mnd.) ikke bor
sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller studiesituasjon.
BRUKET
Samdri
Samdrift i melkeproduksjon er at to eller flere brukere går sammen om felles melkeproduksjon.
Dette gir nye muligheter til å utnytte eksisterende lokaler og gir ofte bedre økonomi og
ferieordninger.
La6
Merk at campingplasser eller andre næringsvirksomheter som det leveres egne næringsoppgaver for
ikke skal regnes som gårdsturisme.
La11a
Vi ønsker her å måle IOs syn på framtiden og å få en viss formening om utviklingen av de ulike typer
bruk (om de vil bli drevet videre). En del IO vil kanskje ha vanskelig for å svare på spørsmålet, f.eks.
fordi de ikke har noen arvinger eller fordi arvingene deres er for unge til at det har tatt stilling. Prøv
likevel å få IO til å gi et svar ut fra dagens situasjon. Er det ingen arvinger til bruket, merkes det av for
dette.
HVA HUSHOLDNINGEN DISPONERER
La16
Som fritidshus regnes permanente hytter, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer og andre hus som
bare nyttes til fritidsformål. Fritidshus må kunne brukes til overnatting.
Ta ikke med seter, støl, skogskoie, naust, rorbu eller andre hus som også nyttes i forbindelse med
husdyrhold eller annen virksomhet. Heller ikke skal lysthus, campingvogner, husbåter o.l. tas med.
Det samme gjelder egen leilighet og andre hus med fast bosatte.

5

La17
Besvares med JA både for dem som er eiere og for dem som disponerer personbil på annen måte
(f.eks. firmabil, eller ved låne-/leieform av lengre varighet). Som personbil regnes også varevogn
dersom denne nyttes til privatkjøring.
TILSYN, HJELP
La41
"Tilsyn med" skal her forstås vidt. Besøk hos, eller kontakt med eldre, enten på aldershjem eller
privat, skal også regnes med, forutsatt at kontakten er regelmessig og har karakter av omsorg. Hvis
giver/mottaker er både slektning og nabo eller venn, merk av for slektning.
ULØNNET ARBEID
La39
"Tilsyn med" skal her forstås vidt. Besøk hos, eller kontakt med eldre, enten på aldershjem eller
privat, skal også regnes med, forutsatt at kontakten er regelmessig og har karakter av omsorg. Hvis
giver/mottaker er både slektning og nabo eller venn, merk av for slektning.
BAKGRUNN/FORELDRE
La13
Spørsmålet gjelder når IO selv, ikke noe annet medlem av IO's husholdning, flyttet inn i nåværende
bolig. Vi tenker veldig konkret på innflytting i boligen. Hvis IO leide boligen først og senere kjøpte
den, skal du føre opp starten på perioden med leie. Hvis IOs ektefelle bodde i boligen først, så er det
tidspunktet IO flytter inn, vi er interessert i.
La28
Som foreldre regnes også eventuelle pleieforeldre.
La29
Kontakthyppighet summeres hvis det er flere uavhengige kontaktpersoner. Hvis IO treffer mor en
uke og far den andre uka, gir det et "foreldretreff" hver uke. Hvis IO imidlertid treffer begge
samtidig ved samme anledning, så teller dette også som ett treff. Kontakthyppighetene vil selvsagt
ikke alltid være så regelmessig som svarkategoriene antyder. Hvis IO svarer at det "varierer sterkt"
o.l., bør en prøve å anslå et gjennomsnitt for det som vanligvis gjelder, f.eks. i løpet av et år.
En33
Ofte har mor arbeidet på gården mesteparten av sitt voksne liv og dermed bidratt sterkt til
verdiskapningen, uten at noen av inntektene er blitt ført på henne. Selv om inntekten har vært ført
på mannen, har sannsynligvis hennes arbeid hatt stor betydning for inntekten på bruket. Derfor
regner vi hennes arbeid på bruket som inntektsgivende. Dette gjelder også om hun for det meste
har arbeidet i huset og fjøset.

ARBEID UTENFOR BRUKET
La72
For begrepene inntektsgivende arbeid, bedrift, yrke, selvstendig, ansatt og familiemedlem, i disse
spørsmålene, gjelder de samme instrukser som for de tilsvarende spørsmål i AKU.
La74-76
Spørsmålene gjelder biyrket IO har ved siden av sitt hovedyrke som gårdbruker
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Hvis IO har flere biyrker, regnes samlet arbeidstid pr uke for disse biyrkene. Ved varierende
arbeidstid i biyrke regnes gjennomsnittlig arbeidstid pr uke.
La77
Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden pr uke i de
siste 4 ukene. IO som har et arbeid som de har vært borte fra i det siste, f.eks. pga permisjon, ferie
eller sykdom, skal oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.
La80
Her tenker vi på ansettelsesår, uansett type jobb og arbeidstid innen bedriften. Hvis du treffer en som
begynte som visergutt og nå er blitt administrerende direktør, er det ansettelsen som visergutt som
skal registreres, så sant personen ikke har hatt avbrudd i ansettelsesforholdet.
La88
Skiftarbeid er en arbeidsform der to eller flere arbeidslag regelmessig avløser hverandre på
bestemte tider hvert arbeidsdøgn. Ved 2-skiftsarbeid er døgnet inndelt i 2 arbeidsperioder.
Døgnkontinuerlig skift betyr at produksjonen foregår døgnet rundt, men stopper i helgene.
Helkontinuerlig skift betyr at produksjonen går døgnet rundt alle ukedager, også søndager. NB: 2skiftsarbeid betyr ikke at man arbeider flere ganger om dagen (delte vakter) som f.eks. enkelte
innen helsesektoren (f.eks. kjøkken) eller i skolefritidsordningen gjør.
Turnusordning er en arbeidstidsordning der arbeidet foregår på ulike tider av døgnet i samsvar
med en vaktliste som gjelder for en gitt periode og minst for en uke.
La90
Reisetiden skal beregnes fra fast, ikke midlertidig, bosted (merk pendlere) og til arbeidssted. Gangtid
skal regnes med. Fast gjøremål som f.eks. å bringe barn til barnehage, regnes ikke med.
Merk: Reisetiden skal oppgis i minutter.
HELSE
La106
Med "arbeidsevne" menes evne til å utføre de gjøremål som er vanlig for personer i IOs situasjon.
Hensikten med spørsmålet er å få svar på om den eller de sykdommer IO har, medfører at han/hun har
nedsatt arbeidsevne. Vi tenker da på langvarig, eventuelt permanent, nedsatt arbeidsevne. Midlertidig
nedsatt arbeidsevne, der IO regner med å få full arbeidsevne og beholde denne i den nærmeste framtid, skal ikke regnes med.
Visse sykdommer fører bare i perioder til nedsatt arbeidsevne. Dersom periodevis nedsatt arbeidsevne
regnes å være et varig fenomen, skal det betraktes som nedsatt arbeidsevne.
Hvis IO har sluttet i arbeid eller har nedsatt arbeidstid pga dårlig helse, skal det regnes for nedsatt
arbeidsevne, uansett om IO får uførepensjon eller ikke (IO avgjør selv om arbeidsevnen er mye eller
noe nedsatt).
Hvis IO på grunn av varig sykdom har vært nødt til å skifte arbeid, men IO mener at hans/hennes
arbeidsevne er tilstrekkelig for det nye arbeidet, og IO ikke betrakter det nye arbeidet som dårligere
enn det forrige verken mht lønn eller arbeidsforhold forøvrig, kodes det "ikke i det hele tatt". Har
sykdommen medført overgang til dårligere arbeid, skal det merkes av for nedsatt arbeidsevne.
La110
Disse spørsmålene har til hensikt å registrere "nervøse" plager av forskjellig art. Slike "nervøse"
plager trenger på ingen måte å være uttrykk for noen alvorlig eller varig "psykisk sykdom". "Nervøse"
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plager kan f. eks utløses av konkrete begivenheter, som skilsmisse, dødsfall i familien m.v. og ofte
være av mer forbigående art. Har IO hatt noen slike plager i løpet av de siste 6 måneder, skal de
regnes med her.
SOSIAL KONTAKT
La112,La115
Kontakthyppighet summeres hvis det er flere uavhengige kontaktpersoner. Kontakthyppighetene
vil selvsagt ikke alltid være så regelmessig som svarkategoriene antyder. Hvis IO svarer at det
"varierer sterkt" o.l., bør en prøve å anslå et gjennomsnitt for det som vanligvis gjelder, f.eks. i
løpet av et år.
La116
I mange tilfelle vil IO ha en umiddelbar og uproblematisk oppfatning av hva "bostedet" og "her på
stedet" omfatter. IOs vurdering bør i slike tilfeller legges til grunn. Hvis det oppstår tvil kan følgende
retningslinjer anvendes: Et "sted" omfatter vanligvis mer enn en boligadresse eller et nabolag (unntatt
enkelte svært små steder). Samtidig er det som regel mindre enn en hel kommune (unntatt enkelte
svært små kommuner). "Sted" kan altså være en by eller en bydel i de største byene, ett tettsted eller
en bygd. Som regel vil "stedet" ha et eget navn.
FRITIDSAKTIVITETER
La122
Det vil trolig falle vanskelig for mange IO å oppgi hyppighetstall for aktiviteter som forekommer ofte.
De fleste vil nok foretrekke ukentlig, månedlig o.l. Hvis IO f.eks. svarer "omtrent hver uke" eller
oftere, merkes det av for 40 og over. "Omtrent hver måned" plasseres i 10-20 kolonnen.
Noen av aktivitetene er sesongpregete eller vil variere i hyppighet av andre grunner i løpet av året.
Prøv da å anslå et tall som gjelder for året.
Hvis IO bruker uforholdsmessig lang tid på å regne ut nøyaktige hyppighetstall, kan du lese opp
svargruppene de første gangene for å gjøre det lettere for IO.
a) En lengre tur bør vare i 2 timer eller mer.
m) Som deltakelse i gudstjeneste/religiøst møte regnes ikke deltakelse i forbindelse med dåp,
konfirmasjon, bryllup eller bisettelse.

Lykke til med intervjuingen !
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LEVEKÅRSUNDERSØKELSE BLANT LANDBRUKSBEFOLKNINGEN 2002
SPØRRESKJEMA1

Kartlegging av husholdn.

Spørsmål om bruket og
husholdningen:
Bruket
Hva husholdningen disponerer
Husholdningens økonomi
Tilsyn, hjelp

Spørsmål til bruker:
Ulønnet arbeid
Bakgrunn/foreldre
Arbeid på bruket
Arbeid utenfor bruket
Helse
Sosial kontakt
Fritidsaktiviteter
Organisasjonsdeltakelse

Spørsmål til brukers ev. ektefelle/samboer:
Ulønnet arbeid
Bakgrunn/foreldre
Arbeid på bruket (kun drift + januar arbForr + Lan1 - Lan11)
Arbeid utenfor bruket
Helse
Sosial kontakt
Fritidsaktiviteter
Organisasjonsdeltakelse

Forsorg
MARKER I LISTE OVER HUSHOLDNINGEN HVEM SOM STÅR FOR DEN DAGLIGE DRIFTEN AV
BRUKET - DVS. BRUKER.

KARTLEGGING AV HUSHOLDNINGEN
Antpers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til
husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har
felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra
hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer er det
i husholdningen?
For nye personer:
Navn, fødselsdato, kjønn
For hver person (siv - slekt):
Siv
Er <navn> gift eller samboende?
Ja, gift/registrert partner
Ja, samboende
Nei
Hvis ikke gift/registrert partner:
Sivstat
Hva er <navn> sin sivil status?
UGIFT
GIFT/REGISTRERT PARTNER
ENKE(MANN)/GJENLEVENDE PARTNER
SEPARERT/SEPARERT PARTNER
SKILT/SKILT PARTNER

1

Nummereringen i skjemaet er basert på følgende:
•
LaXX tilsvarer spørsmål nr. XX fra undersøkelsen i 1995.
•
LKXX tilsvarer spørsmål nr. XX fra undersøkelsen i 1995, men er justert i forhold til de generelle levekårsundersøkelsene.
•
EnXX er noe endret i forhold til spørsmål nr. XX fra undersøkelsen i 1995.

Slekt
Hvilket familieforhold har <navn> til <bruker>?
Ektefelle
Samboer
Sønn/datter
Stesønn/stedatter
Søsken/halvsøsken
Stesøsken
Foreldre
Steforeldre
Svigerforeldre
Svigersønn/-datter
Besteforeldre
Barnebarn
Annen slektning av <bruker>
Annen ikke-slektning
Kaarfolk
Bor brukets kårfolk på samme tun som DEG/DERE?
JA
NEI, BOR ET ANNET STED
NEI, DET ER INGEN KÅRFOLK
-----------------

BRUKET
La1
Først vil jeg stille noen spørsmål om bruket og driften av det. Hvilket år
overtok du driften av bruket?
La10
Er det du, EKTEFELLE/SAMBOER eller begge som eier bruket, eller forpakter
DU/DERE bruket?
BRUKER EIER
BRUKERS EKTEFELLE/SAMBOER EIER
BEGGE EIER
FORPAKTER/LEIER BRUKET
DRIVER BRUKET PÅ VEGNE AV EIER I NÆRMESTE FAMILIE
ANNET
*Samdri
Deltar bruket i samdrift, eller har DU/DERE planer om det?
Ja
Nei, men har konkrete planer
Nei, mangler høvelig partner
Nei, ikke aktuelt av andre grunner
Hvis ja:
Samdri1
Hvor mange bruk er med i samdriften?
Hvis konkrete planer på Samdri:
Samdri2
Hva er planlagt antall bruk i samdriften?
La2
Hva er arbeidsmessig den viktigste produksjonen på bruket?
Melkeproduksjon
Husdyrhold
Kornproduksjon
Annen planteproduksjon, INKLUSIVE FRUKT OG GRØNNSAKER
Annen produksjon
La5a
Ble det drevet utleie til storviltjakt på eiendommen i 2001? TA MED BÅDE UTLEIE
I PRIVAT REGI OG I REGI AV GRUNNEIERLAG, UTMARKSLAG, ELVEEIERLAG E.L.
Ja, i privat regi
Ja, i regi av lag
Nei
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La5b
Ble det drevet utleie til småviltjakt på eiendommen i 2001? TA MED BÅDE UTLEIE
I PRIVAT REGI OG I REGI AV GRUNNEIERLAG, UTMARKSLAG, ELVEEIERLAG E.L.
Ja, i privat regi
Ja, i regi av lag
Nei
La5c
Ble det drevet utleie til laks- og sjøaurefiske på eiendommen i 2001? TA MED
BÅDE UTLEIE I PRIVAT REGI OG I REGI AV GRUNNEIERLAG, UTMARKSLAG, ELVEEIERLAG
E.L.
Ja, i privat regi
Ja, i regi av lag
Nei
La5d
Ble det drevet utleie til annet ferskvannsfiske på eiendommen i 2001? TA MED
BÅDE UTLEIE I PRIVAT REGI OG I REGI AV GRUNNEIERLAG, UTMARKSLAG, ELVEEIERLAG
E.L.
Ja, i privat regi
Ja, i regi av lag
Nei
*La6
Drives det noen form for gårdsturisme på bruket? Bortfesting og salg av
hyttetomter skal også regnes med.
La7bLa7b
La7a
La7c
La7d

La8 stilles hvis ja på La6
Hvor mange camping- og utleiehytter er det på eiendommen?
Hvor mange andre rom til utleie er det på eiendommen?
Hvor mange hyttetomter er bortfestet?
Hvor mange hyttetomter er solgt de siste 10 årene?

La8
Drives det andre former for gårdsturisme på bruket?
La9a
Drives det annen næringsvirksomhet på bruket enn tradisjonelt jordbruk,
skogbruk og gårdsturisme?
Hvis ja:
La9b
Hva slags næringsvirksomhet? Spesifiser.....
Hvis ikke barn i husholdningen:
Arving
Har DU/DERE noen arvinger?
*La11a
Kommer noen arvinger eller andre til å overta bruket etter deg og drive det
videre, slik det ser ut nå?
JA, ARVINGER
JA, ANDRE
USIKKERT OM NOEN KOMMER TIL Å DRIVE BRUKET VIDERE
NEI, SANNSYNLIGVIS IKKE
NEI, SIKKERT IKKE
Hvis ingen arvinger kommer til å overta:
overta
Hva er årsaken til at arvingene ikke ønsker å overta gården?
Har bedre betalt arbeid
Liten interesse
Dårlig lønnsomhet
Lite fritid i landbruket
Bor et annet sted
Andre årsaker
La11b
Hvordan ser du på inntektsmulighetene på bruket de neste fem årene?
OMTRENT SOM I DAG
BEDRE ENN I DAG
DÅRLIGERE ENN I DAG
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Invest
Planlegger du større investeringer, dvs. over 200 000 kroner, på bruket i løpet
av de neste fem årene?

EgenKap
Har du de siste tre årene økt eller redusert brukets egenkapital, eller er den
uendret?
Egenkapitalen er økt
Egenkapitalen er redusert
Egenkapitalen er uendret

HVA HUSHOLDNINGEN DISPONERER
La15a
Eier DU/HUSHOLDNINGEN videospiller?
La15b
Eier DU/HUSHOLDNINGEN mikrobølgeovn?
La15c
Eier DU/HUSHOLDNINGEN oppvaskmaskin?
data
Har DU/HUSHOLDNINGEN PC eller annen hjemmedatamaskin?
Hvis ja:
data1
Har du/dere internettilknytning?
data2
Brukes PC eller annen hjemmedatamaskin i forbindelse med
regnskap/administrasjon av gårdsbruket?
mobil
Har du mobiltelefon?
*La16
Eier
EIER
EIER
EIER
NEI

DU/HUSHOLDNINGEN noen hytte eller fritidshus alene eller sammen med andre?
ALENE
BÅDE ALENE OG SAMMEN MED ANDRE
SAMMEN MED ANDRE

La20
Har du sertifikat for personbil?
Hvis ektefelle/samboer:
La20a
Har din EKTEFELLE/SAMBOER sertifikat for personbil?
*La17a
Disponerer DU/HUSHOLDNINGEN personbil?
Hvis ja:
La17a1
Hvor mange?
La17e
Disponerer DU/HUSHOLDNINGEN... lastebil, pickup, landrover e.l.?
La17f
... traktor?
Ny17g
... snøscooter?
La19a
Omtrent hvor langt er det fra gården til
KILOMETER OG MARKER MED 0 FOR MINDRE ENN
La19b ... nærmeste barneskole (barnetrinnet på
La19c ... kommunesenteret?
La19d ... nærmeste gård/bolig der det bor folk
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... nærmeste dagligvarebutikk? OPPGI I
1 KILOMETER
grunnskolen)?
fast

HUSHOLDNINGENS ØKONOMI
La98
Har det i løpet av det siste året hendt at DU/HUSHOLDNINGEN har hatt vansker
med å klare de løpende utgifter til mat, transport, bolig og liknende? Hendte
det ofte, av og til, en sjelden gang eller aldri?
LK100
Var økonomien slik at DU/DERE størsteparten av året hadde mulighet for å klare
en uforutsett regning på 3000 kroner til f.eks. tannlege eller reparasjon?
La101
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med økonomien i din husholdning? Du kan
svare på en skala fra 1 til 10, der 1 står for svært utilfreds, og 10 står for
svært tilfreds. VIS KORT 1.

TILSYN, HJELP
En37
Trenger du eller noen annen i husholdningen ekstra stell, tilsyn eller hjelp
til daglige gjøremål på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller høy
alder? MERK AV PÅ LISTEN OVER HUSHOLDNINGSMEDLEMMENE
Hvis ja:
La38
Hvor stor del av tiden trenger vedkommende tilsyn, ekstra stell eller hjelp?
HVIS MER ENN EN PERSON; SPØR OM DEN PERSON SOM TRENGER MEST HJELP ELLER TILSYN.
TILSYN ELLER HJELP HELE DØGNET
TILSYN ELLER HJELP HELE DAGEN
STELL ELLER HJELP TIL BESTEMTE TING HELE DAGEN
STELL ELLER HJELP ELLERS I MER ENN 1 TIME
STELL ELLER HJELP ELLERS I 1 TIME ELLER MINDRE
*La41
Får husholdningen regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt, kårfolk, venner
eller naboer? Vi tenker her på praktisk hjelp til, eller tilsyn med, syke,
funksjonshemmede eller eldre.
INGEN REGELMESSIG HJELP
HJELP/TILSYN FRA SLEKTNINGER
HJELP/TILSYN FRA KÅRFOLK
HJELP/TILSYN FRA NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
Hvis får hjelp:
La42
Omtrent hvor mange timer pr. uke får husholdningen slik hjelp?
Hvis barn i husholdningen født 1992-2002:
La44
Har NOEN AV BARNA/<BARNETS NAVN> regelmessig tilsyn av andre enn
foreldre/foresatte? MERK AV PÅ LISTE OVER BARN
Hvis ja:
La45
Hvilke ordninger har dere for BARNET/BARNA i den tiden DE/HAN/HUN passes av
andre enn foreldre eller foresatte?
SLEKTNINGER/NÆRE KJENTE UTENOM KÅRFOLK, UBETALT
KÅRFOLK, UBETALT
SLEKTNINGER/NÆRE KJENTE, BETALT
KÅRFOLK, BETALT
HUSHJELP, PRAKTIKANT, BARNEPIKE
DAGMAMMA
FAMILIEBARNEHAGE (KOMMUNAL DAGMAMMA)
BARNEHAGE 6 TIMER ELLER MER PR. DAG
BARNEHAGE MINDRE ENN 6 TIMER PR. DAG
KORTTIDSBARNEHAGE OM SOMMEREN (ONNE-BARNEHAGE)
BARNEPARK
FRITIDSHJEM
SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)
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ULØNNET ARBEID
LK36
Omtrent hvor mange timer pr. uke bruker du vanligvis til husarbeid? Som
husarbeid regner vi matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy m.v., men ikke
pass av barn syke o.l. TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.
UNDER 5 TIMER,
5-9 TIMER,
10-19 TIMER,
20-29 TIMER,
30 TIMER OG OVER
*La39
Gir du regelmessig noe ulønnet hjelp til foreldre, svigerforeldre, andre
slektninger, kårfolk, venner eller naboer? Vi tenker her på praktisk hjelp til,
eller tilsyn med, syke, funksjonshemmede eller eldre og på pass av barn utenfor
husholdningen.
INGEN REGELMESSIG HJELP
HJELP TIL/TILSYN MED KÅRFOLK
HJELP TIL/TILSYN MED FORELDRE (IKKE KÅRFOLK)
HJELP TIL/TILSYN MED SVIGERFORELDRE(IKKE KÅRFOLK)
HJELP TIL/TILSYN MED ANDRE SLEKTNINGER(IKKE KÅRFOLK)
HJELP TIL/TILSYN MED NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
PASSER BARN FOR SLEKTNINGER
PASSER BARN FOR NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
Hvis gir hjelp:
La40
Omtrent hvor mange timer pr. uke gir du slik hjelp?
ANTALL TIMER TIL PASS AV BARN
ANTALL TIMER TIL HJELP/TILSYN

BAKGRUNN/FORELDRE
*La13
Hvilket år flyttet du inn i nåværende bolig? Vi tenker ikke på overtakelsesår.
HVIS IO ALLTID HAR BODD HER, TRYKK ENTER OG MARKER FOR DETTE I NESTE SPØRSMÅL
La13s
HAR ALLTID BODD HER?
Stilles ikke hvis bodd i samme hus hele livet (La13)
oppvekst
Har du vokst opp på et gårdsbruk eller på bygda for øvrig?
Ja, vokste opp på dette gårdsbruket
Ja, vokste opp på et annet gårdsbruk
Ja, vokste opp på bygda, men ikke på gård
Nei, har bare bodd på bygda i mindre deler av oppveksten
Nei, har ikke vokst opp på bygda
*La28
De følgende spørsmål dreier seg om dine foreldre. Lever dine foreldre?
JA, BEGGE
JA, FAR
JA, MOR
NEI, INGEN
La29 - La31 stilles hvis en/begge foreldre i live
*La29
Omtrent hvor ofte treffer du DINE FORELDRE/FAR/MOR?
BOR SAMMEN MED FORELDRE (SAMME HUS)
BOR SAMMEN MED FORELDRE (SAMME TUN)
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
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Hvis far i live:
La30m
Hvor gammel er din far?
Hvis mor i live:
La30f
Hvor gammel er din mor?
En32a
Hadde din far inntektsgivende arbeid under noen del av tiden før du fylte 14
år?
JA
SPØRSMÅLET PASSER IKKE, FAR DØDE TIDLIG E L
FAR HADDE IKKE NOE YRKE
En32b
Hva var din fars hovedyrke i mesteparten av tiden før du fylte 14 år? HVIS
FLERE YRKER, REGISTRER DET SOM VARTE LENGST.
YRKE: _____________YRKESKODE
*En33
Hadde din mor inntektsgivende arbeid i hele eller deler av perioden før du
fylte 14 år? Dersom hun deltok i gårdsdrift, regnes det som inntektsgivende
arbeid.
NEI, SJELDEN ELLER ALDRI
JA, I KORTERE ELLER LENGRE PERIODER
JA, STORT SETT HELE TIDEN
SPØRSMÅLET PASSER IKKE, MOR DØDE TIDLIG E.L.
Hvis ja:
La34
Hvilket yrke hadde din mor da? DERSOM MOREN HADDE FLERE YRKER, REGISTRER DET
YRKET HUN HADDE LENGST
La35f
HAR/HADDE din far fagutdanning for landbruket?
JA
NEI
SPØRSMÅLET PASSER IKKE
La35m
HAR/HADDE din mor fagutdanning for landbruket?
JA
NEI
SPØRSMÅLET PASSER IKKE
SamAar
Hvilket år ble du gift/samboende/enke(mann)/skilt/separert? HVIS FLERE GANGER,
OPPGI SISTE GANG
ÅR
Til de som ikke har ektefelle/samboer:
SamTidl
Har du tidligere vært gift eller samboende?
Hvis ja:
SamUten
Hvor mange år har du bodd uten partner?
ÅR

ARBEID PÅ BRUKET
Til ektefelle/samboer:
drift
Deltar du i gårdsdriften? GJELDER OGSÅ OM MAN BARE DELTAR DELER AV ÅRET
Til bruker + ektefelle/samboer som deltar regelmessig (spørsmål om arbeidstid)
januar
Vi ønsker nå å kartlegge hvor mye arbeidstid som ble lagt ned på bruket i de
siste 12 månedene. For å få med sesongmessige svingninger, ber vi deg oppgi
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gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for hver måned i 12 måneders perioden. Vi
begynner med januar 2001. Hvor mange timer pr. uke arbeidet du i gjennomsnitt
på bruket i januar 2001? HVIS IO IKKE KAN OPPGI PR. MÅNED - TRYKK ENTER OG
OPPGI GJENNOMSNITT FOR ÅRET.
februar
Hvor mange timer pr. uke arbeidet du i gjennomsnitt på bruket i februar 2001?
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember
Hvis ikke svar på januar - desember:
arbAar
Hvor mange timer pr. uke arbeider du på bruket i gjennomsnitt? HVIS IO IKKE KAN
OPPGI GJENNOMSNITT, TAST ENTER OG SKRIV ARBEIDSTID I FORRIGE UKE I NESTE
SPØRSMÅL.
Hvis ikke svar på arbAar:
arbForr
Hvor mange timer arbeidet du på bruket i forrige uke?
En62
Hvor mange dager var den lengste sammenhengende ferien du hadde fra bruket i
2001?
Helg
Hvor mange helger (lørdag - søndag) hadde du fri fra bruket i 2001?
La63
Hvor mange fridager utenom helg og ferie hadde du i 2001?
La64
Hvilke avløsningsformer er det på bruket?
UAKTUELT, IKKE DYR PÅ BRUKET
AVLØSERRING
DELTIDSAVLØSNING (IKKE NABO ELLER FAMILIE)
FELLES DRIFT (FELLESFJØS, SAMDRIFT)
NABOAVLØSNING
FAST, LEID HJELP
FAMILIEAVLØSNING
ANNEN ORDNING
INGEN AVLØSNING
KarGard
Deltar kårfolket i gårdsdriften?
Omtrent daglig
I perioder
Aldri
La53
Så har vi noen spørsmål om fysisk arbeidsmiljø på bruket. Er du i ditt arbeid
på bruket vanligvis utsatt for støy? MED 'VANLIGVIS' MENER VI HER PERIODER OVER
FLERE DAGER HVERT ÅR. PERIODEN BØR VARE MINIMUM 1 UKE. DET ER ALTSÅ IKKE NOE
KRAV AT IO SKAL ARBEIDE UNDER DISSE FORHOLDENE NESTEN DAGLIG HELE ÅRET.
Hvis ja:
LKHorsel
Bruker du hørselsvern når du er utsatt for sterk støy?
JA, ALLTID
JA, AV OG TIL
NEI, SJELDEN ELLER ALDRI
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En49b
Er du ofte, av og til, sjelden eller aldri utsatt for varme, dvs. ca 28 grader
eller mer i ditt daglige arbeid på bruket?
Ja, ofte
Ja, av og til
Ja, sjelden
Nei, aldri
En49c
Er du ofte, av og til, sjelden eller aldri utsatt for kulde, dvs.
utendørsarbeid ved vinterstid, eller arbeid i kalde rom etc. i ditt daglige
arbeid på bruket?
Ja, ofte
Ja, av og til
Ja, sjelden
Nei, aldri
stoff
Arbeider du ofte, av og til, sjelden eller aldri med rengjøringsmidler eller
andre hudirriterende stoffer i ditt daglige arbeid på bruket?
Ja, ofte
Ja, av og til
Ja, sjelden
Nei, aldri
Hvis ja:
verne1
Bruker du verneutstyr når du arbeider med slike stoffer?
JA, ALLTID
JA, AV OG TIL
NEI, SJELDEN ELLER ALDRI
La49e
Er du i ditt daglige arbeid på bruket vanligvis utsatt for ...steinstøv,
metallstøv eller lignende?
La49f
... kornstøv, dyrestøv, flisstøv eller lignende?
La49g
... sveiserøyk?
La49h
... damper fra løsningsmidler eller lignende?
Hvis ja på La49e-La49h:
verne2
Bruker du verneutstyr for å unngå å innånde slike stoffer?
JA, ALLTID
JA, AV OG TIL
NEI, SJELDEN ELLER ALDRI
La51
Må du i ditt arbeid på bruket daglig arbeide i bøyde, vridde eller på annen
måte belastende stillinger?
La52
Må du daglig løfte noe som veier mer enn 20 kg i ditt arbeid på bruket, og i
tilfelle hvor mange ganger pr. dag?
JA, MINST 20 GANGER HVER DAG
JA, 5-19 GANGER
JA, 1-4 GANGER
NEI
La58
Opplever du stort sett daglig ditt arbeid på gården som en psykisk påkjenning?
I tilfelle vil du si i høy grad eller i noen grad?
Ja, i høy grad
Ja, i noen grad
Nei
La59
Er dine arbeidsoppgaver på bruket svært varierte, noe varierte eller lite
varierte?
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Alene
Er du ofte, av og til, sjelden eller aldri alene i ditt daglige arbeid på
bruket?
Ulykke1
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært utsatt for en eller flere
arbeidsulykker?
Hvis ja:
Ulykke2
Medførte noen av disse at du ikke kunne drive med gårdsarbeid i en eller flere
dager etter ulykkesdagen?
LKRis1
Hvordan vurderer du risikoen for at du skal bli utsatt for arbeidsulykker?
Stor
Middels
Liten
LKRis2
Hvordan vurderer du risikoen for at du får belastningsskader som følge av
gårdsarbeidet?
Stor
Middels
Liten
LKRis3
Hvordan vurderer du risikoen for at du får andre helseplager som følge av
gårdsarbeidet?
Stor
Middels
Liten
En60a
I hvilken grad er du tilfreds med inntekt av næring? Bruk en skala fra 1 til 6
for å vise hvor tilfreds eller utilfreds du er. 1 betyr at du ikke er tilfreds
i det hele tatt, og 6 at du er helt tilfreds. VIS KORT 2.
En60b
I hvilken grad er du tilfreds med det fysiske arbeidsmiljøet i din nåværende
jobb på bruket? VIS KORT 2.
Stilles til begge (Lan1 - Lan11):
Lan1
VIS KORT 3. Jeg vil nå lese noen påstander om arbeidsmiljøet i landbruket, og
ber deg si om du er enig eller uenig i hver av påstandene. Arbeidsmiljøet i
landbruket er preget av ...
Stor frihet i arbeidet
Enig
BÅDE OG
Uenig
Lan2
Stor ulykkesrisiko
Lan3
Interessante arbeidsoppgaver
Lan4
Mye helgearbeid
Lan5
Varierte arbeidsoppgaver
Lan6
At det er for mye bundet av dyrestell
Lan7
Mye arbeid i frisk luft
Lan8
At det er for mye å gjøre i perioder
Lan9
For mye tungt arbeid
Lan10
At det er mye fritid i perioder
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Lan11
At det er ensomt
La65
Alt tatt i betraktning, hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbeidet ditt i
landbruket? Du kan svare på en skala fra 1 til 10, der 1 står for svært
utilfreds, og 10 står for svært tilfreds. VIS KORT 1.
gard1
Vi skal nå presentere deg for ulike årsaker til at man driver et gårdsbruk. For
hver årsak ber vi deg angi på en skala fra 1 til 10 hvor viktig denne årsaken
er for at du er gårdbruker. (VIS KORT 4 OG 5). 1 betyr at årsaken er uviktig,
10 at den er svært viktig
'Jeg har interesse for å dyrke jorda'
gard2
Jeg har interesse for dyr
gard3
Jeg har interesse for matproduksjon
gard4
Gårdsdrift er et sikkert yrke
gard5
Jeg har interesse for naturen
gard6
Jeg ønsker å være selvstendig
gard7
Jeg har interesse for et liv på bygda
gard8
Jeg føler det som en plikt å drive gården videre
gard9
Gårdsdriften gir gode inntektsmuligheter
gard10
Gårdsbruket gir en god ramme for egne barns oppvekstvilkår
gard11
Som gårdbruker bidrar jeg med noe positivt til samfunnet

ARBEID UTENFOR BRUKET
Til partner:
Arbeid
Har du hatt inntektsgivende arbeid utenfor bruket de siste 12 månedene?
Til bruker:
*La72
Har du inntektsgivende arbeid ved siden av ditt nåværende arbeid på bruket?
Hvis ja på Arbeid eller La72:
La73
Regner du arbeidet på bruket eller arbeidet utenom bruket som ditt hovedyrke?
La74-La76 stilles de som regner arbeid på bruket som hovedyrke
*La74
Hvilket yrke arbeider du i utenfor bruket? HVIS FLERE YRKER UTENOM BRUKET, BE
IO OPPGI DET HUN/HAN BRUKTE LENGST TID PÅ DE SISTE 12 MÅNEDENE
*En75
Omtrent hvor mange uker har du hatt inntektsgivende arbeid ved siden av gården
i løpet av de siste 12 månedene?
*La76
Hvor mange timer pr. uke har du arbeidet utenfor bruket i gjennomsnitt?
La77-La91 stilles de som regner arbeid utenom bruket som hovedyrke:
*La77
Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke utenom
bruket? Regn også med betalte overtidstimer, og ekstraarbeid hjemme i
forbindelse med dette arbeidet. HVIS IO HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID, FØR
OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG MARKER PÅ NESTE
SPØRSMÅL.
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La77a
HAR IO STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID?
La79a
Hva er ditt hovedyrke?
*La80
Hvilket år begynte du på den arbeidsplassen du nå har? HVIS IO ARBEIDET DER I
FLERE PERIODER, NOTER STARTEN AV SISTE PERIODE.
La81
Er den bedriften du vanligvis arbeider i et personlig eid firma, et
aksjeselskap, en organisasjon, en kommunal, fylkeskommunal eller statlig
virksomhet?
PERSONLIG EID
AKSJESELSKAP, ORGANISASJON
KOMMUNAL VIRKSOMHET
FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET
STATLIG VIRKSOMHET
Hvis personlig eid:
La82
Arbeider du i ditt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som
familiemedlem uten fast avtalt lønn?
La83-La87 stilles hvis ansatt
La83
Hva slags ansettelsesform har du i ditt hovedyrke. Er du ... fast ansatt,
midlertidig eller tidsbegrenset ansatt, vikar eller ekstrahjelp, eller har du
annen ansettelsesform?
La87
Er den samlede arbeidstid du nå vanligvis har pr. uke i ditt hovedyrke den
arbeidstid som passer deg best, eller skulle kortere eller lengre arbeidstid
passe deg bedre? Vi tenker oss da at lønnen minker eller øker i tilsvarende
grad.
*La88
Hvilken arbeidstidsordning har du vanligvis i ditt hovedyrke? VIS KORT 6.
Dagarbeid (mellom kl. 0600 og 1800)
Arbeid som starter før kl 0600 og slutter før kl 1800
Arbeid som starter i vanlig dagtid, men som slutter etter kl 1800
Fast kveldsarbeid (mellom 1800 og 2100)
Fast nattarbeid (mellom 2100 og 0600)
2-skiftsarbeid
Helkontinuerlig skiftarbeid (hele uka inkl. lør- og søndag)
Døgnkontinuerlig skiftarbeid (hele uka minus lør- og søndag)
Turnusordning
Annen arbeidstidsordning, spesifiser:
La88s
HVILKEN ANNEN ARBEIDSTIDSORDNING?
La89
Har du i ditt hovedyrke fast arbeidsplass eller frammøtested?
Hvis ja:
La90
Hvor lang tid bruker du vanligvis fra boligen til
en vei? Regn med all ventetid og tidstap på grunn
DERSOM REISETIDEN VARIERER MED ÅRSTIDEN ELLER MED
MEST BRUKTE FRAMKOMSTMIDDEL OG VANLIGSTE REISETID

arbeidsstedet/ frammøtestedet
av dårlig korrespondanse o.l.
FRAMKOMSTMIDDEL, REGNES DET
I SOMMERHALVÅRET.

En92
Dersom du kunne velge fritt uten å ta økonomiske hensyn, ville du da foretrekke
å arbeide med gårdsdrift på heltid, ville du foretrekke å ha heltids- eller
deltidsarbeid ved siden av, eller ville du hatt et heltidsyrke helt uten
gårdsdrift?
GÅRDSDRIFT HELTID
DELTIDSYRKE VED SIDEN AV GÅRDEN
HELTIDSYRKE VED SIDEN AV GÅRDEN
HELTIDSYRKE UTEN GÅRDSDRIFT
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HELSE
Helse1
Hvordan vurderer du din egen helse sånn i sin alminnelighet. Vil du si at den
er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
Helse2
Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt sykdom eller
virkning av skade? MED VARIG SYDOM ELLER LIDELSE MENES SYKDOM/LIDELSE SOM HAR
VART I MINST 6 MÅNEDER ELLER NYERE SYKDOM/LIDELSE SOM EN REGNER MED VIL BLI
VARIG
Helse3
Har du vært sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i
løpet av de siste 14 dagene på grunn av sykdom, skade eller lidelse? Vi tenker
ikke bare på sykdom/skade som har oppstått de siste 14 dagene, men også på
sykdom/skade som har oppstått tidligere og som har ført til sengeleie eller
nedsatt aktivitet i løpet av perioden.
Hvis ja på Helse2:
*La106
Medfører sykdom eller funksjonshemming noen begrensning i din arbeidsevne
(INNTEKTSGIVENDE ARBEID, HUSARBEID, SKOLEGANG/STUDIER). Vil du si de begrenser
arbeidsevnen i høy grad, i noen grad eller ikke i det hele tatt?
I HØY GRAD
I NOEN GRAD
IKKE I DET HELE TATT
*La110a
Har du i løpet av de siste 6 måneder ofte, av og til eller aldri ... vært
plaget av svært kraftig hjertebank uten at du på forhånd har anstrengt deg?
*La110b
... vært plaget av nervøsitet, angst eller rastløshet?
*La110c
... følt deg deprimert og nedfor, slik at du ikke orket noen ting?
*La110d
... vært bekymret for økonomien på bruket?
*La110e
... vært så bekymret for været at det virkelig har plaget deg på grunn av frykt
for avlingsskade o.l.?

SOSIAL KONTAKT
La112a
Nå følger noen spørsmål om kontakt med familie, venner og naboer. Har du noen
søsken?
Hvis ja:
*La112
Hvor ofte omtrent treffer du noen av dem?
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
La113-La115 stilles til IO som er født i 1972 eller tidligere
La113
Har du noen barn som er fylt 16 år og som er flyttet hjemmefra?
Hvis ja:
La113a
Hvor mange?
*La115
Omtrent hvor ofte treffer du noen av barna?
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
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*La116
Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen gode venner her på
stedet?
Hvis ja:
La117
Hvor ofte omtrent er du sammen med disse?
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
La118
Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen som står deg nær, og
som du kan snakke fortrolig med?
La121
Omtrent hvor ofte er du sammen med naboer?
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
La120
Hender det ofte, av og til, sjelden eller aldri at du føler deg ensom?

FRITIDSAKTIVITETER
*La122a
Så har vi noen spørsmål om forskjellige fritidsaktiviteter. Hvor ofte i løpet
av de siste 12 månedene gjorde du følgende i din fritid? VIS KORT 7.
Gikk lengre fotturer eller skiturer i skog og mark eller på fjellet.
Ingen ganger
1-2 ganger
3-9 ganger
10-20 ganger
21-39 ganger
40 ganger eller mer
La122b
Mosjonerte på annen måte, drev med sport eller idrett
La122d
Gikk på kino
La122e
Gikk på dans, diskotek
La122f
Gikk på restaurant, kafé o.l.
La122g
Gikk i teater eller opera
*La122m
Var i gudstjeneste, på religiøst møte
La123
Omtrent hvor mange bøker har du lest i fritiden i løpet av de siste 12 måneder?
Regn ikke med skole- og lærebøker lest i forbindelse med arbeidet.
INGEN
1 - 2
3 - 4
5 - 9
10 - 19
20 ELLER FLERE
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ORGANISASJONSDELTAKELSE
M_Bond
Så går vi over til spørsmål om medlemsskap i organisasjoner og foreninger. Er
du medlem av ... Norges Bondelag?
M_Smaa
Er du medlem av ... Norsk Bonde- og småbrukarlag?
M_Skog
... Skogeierorganisasjon?
M_Bran
... annen bransje, nærings- eller yrkesorganisasjon?
M_Fag
... fagforening?
M_Pol
... politisk parti (også partipolitisk ungdoms- lag og kvinneorganisasjon)?
M_Rel
... kristelig eller religiøs forening (også ungdoms- og kvinneorganisasjon)?
M_Idr
... idrettslag/-forening?
Bare til kvinner:
M_Kvin
... kvinneorganisasjon, husmorlag, bondekvinnelag, kvinnesaksforening?
M_Helse
... helselag, sanitetsforening, Røde kors o.l.?
M_Ungd
... ungdomslag, pensjonistforening, foreldreforening, foreldreråd?
M_Musi
... musikkforening, korps, kor, teatergruppe, kunstforening o.l.?
M_Vel
... velforening, grendelag, strøksforening? Regn også med medlemskap til andre
personer i husholdningen.
M_Lok
... lokal interessegruppe, lokal aksjonsgruppe?
M_Funk
... funksjonshemmedes interesseorganisasjon, pasientforeninger,
selvhjelpsgrupper o.l.?
M_milj
... miljøvernorganisasjon, historielag, fortidsminneforening?
M_fril
...friluftslivsorganisasjon?
M_andr
... andre foreninger eller organisasjoner?
M_AndrS
Kan du spesifisere hvilke andre foreninger eller organisasjoner du er medlem i?
ValgMorg
Hvis det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? HVIS
DU IKKE FINNER PARTIET BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED 18 FOR
ANNET PARTI OG SKRIV INN HVILKET I NESTE SPØRSMÅL.
Rød Valgallianse/AKP
Sosialistisk Venstreparti
Det Norske Arbeiderparti
Venstre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Andre partier
Ville ikke stemme
Ikke stemmerett
Hvis andre partier:
ValgMorgSp
Hvilket annet parti?
La125
Hvis du tar alt i betraktning, hvor tilfreds er du med livet ditt for tiden? Du
kan svare på en skala fra 1 til 10, der 1 står for svært utilfreds, og 10 står
for svært tilfreds. VIS KORT 1.
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KORT 1

1

2

3

4

5

6

Svært utilfreds

7

8

9

10

Svært tilfreds
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KORT 2

1

2

3

4

Ikke tilfreds i
det hele tatt

5

6

Helt tilfreds
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KORT 3
Arbeidsmiljøet i landbruket er preget av:
1) Stor frihet i arbeidet
2) Stor ulykkesrisiko
3) Interessante arbeidsoppgaver
4) Mye helgearbeid
5) Varierte arbeidsoppgaver
6) At det er for mye bundet av dyrestell
7) Mye arbeid i frisk luft
8) At det er for mye å gjøre i perioder
9) For mye tungt arbeid
10) At det er mye fritid i perioder
11) At det er ensomt
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KORT 4
1) Jeg har interesse for å dyrke jorda
2) Jeg har interesse for dyr
3) Jeg har interesse for matproduksjon
4) Gårdsdrift er et sikkert yrke
5) Jeg har interesse for naturen
6) Jeg ønsker å være selvstendig
7) Jeg har interesse for et liv på bygda
8) Jeg føler det som en plikt å drive gården videre
9) Gårdsdriften gir gode inntektsmuligheter
10) Gårdsbruket gir en god ramme for egne barns
oppvekstvilkår
11) Som gårdbruker bidrar jeg noe positivt til
samfunnet
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KORT 5

1

2

3

4

5

6

Uviktig

7

8

9

10

Svært viktig
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KORT 6
1) Dagarbeid (mellom 06.00 og 18.00)
2) Arbeid som starter før 06.00 og slutter før
18.00
3) Arbeid som starter i vanlig dagtid, men som
slutter etter 18.00
4) Fast kveldsarbeid (mellom 18.00 og 21.00)
5) Fast nattarbeid (mellom 21.00 og 06.00)
6) 2-skiftsarbeid
7) Helkontinuerlig skiftarbeid (hele uka inkl. lørog søndag)
8) Døgnkontinuerlig skiftarbeid (hele uka minus
lør- og søndag)
9) Turnusordning
10) Annen arbeidstidsordning
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KORT 7

1)

Ingen ganger

2)

1-2 ganger

3)

3-9 ganger

4)

10-20 ganger

5)

21-39 ganger

6)

40 ganger eller mer
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