Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller
ønsker belyst.
Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer mellom
18:00-22:00)?
Aldri Sjelden Noen ganger
Ofte Alltid Vet ikke/ikke aktuelt
Total N=
15-29 år 23,8 22,8
23,3
22,8 4,9
2,4
100
206
30-39 år 17,7 27,5
25,8
22,3 5
1,8
100
866
40-59 år 23
26,1
23,6
21
4,9
1,4
100
1416
60+ år
26,4 27,1
28,1
15,2 2,3
0,8
100
473
Total
22,1 26,4
24,9
20,6 4,5
1,5
100
2961

Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis mer enn 10 timer i løpet av én
arbeidsdag?
Aldri Sjelden Noen ganger
Ofte Alltid Vet ikke/ikke aktuelt
Total
Kjønn
Mann 15,9 34,1
31,4
13,7 3,9
1
100
Kvinne 29,6 36,1
24,4
6,5
1,9
1,5
100
Total
23,1 35,2
27,7
9,9
2,8
1,3
100
Jobber du fulltid eller deltid?
Fulltid Deltid
Fast ansatt
84,6
15,1
Midlertidig
59,7
38,8
ansatt
Total
83,6
16,1

Vet ikke
0,2
1,6

Total
100
100

N=
2882
129

0,3

100

3011

Er arbeidsbelastningen ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? (Hvor ofte ...)
Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Alltid Vet ikke / ikke aktuelt
2009 2,8
12,4
48,3
31,1 4,9
0,6
2010 2,4
12,1
45
32,8 6,8
0,9
2011 2,2
11,5
45,5
32,9 6,5
1,3
2012 2,6
13,9
45,4
31,9 5
1,3
2013 2,2
12
45,4
32,3 6,8
1,3
Total 2,4
12,4
45,6
32,3 6,2
1,2

Total
100
100
100
100
100
100

Får du overtidsbetalt når du blir pålagt å jobbe utover fastsatt arbeidstid? (Hvor ofte ...)
Aldri Sjelden Noen ganger
Ofte Alltid Vet ikke / ikke aktuelt
Total
2009 26,8 10,3
10,8
5,9
42,9 3,4
100
2010 26,1 11,3
9,6
7,7
40,7 4,7
100
2011 23,2 8,5
8,1
5,5
46,9 7,8
100
2012 22,2 7,9
7,8
6,5
46,2 9,3
100
2013 20,9 6,8
7,6
5,7
50,7 8,3
100
Total 23
8,4
8,3
6,2
46,6 7,4
100

N=
1398
1559
2957

N=
1001
2675
3012
3169
4755
14612

N=
1001
2675
3012
3169
4755
14612

Andre aktuelle spørsmål relevant for arbeidet:



Bakgrunnsvariable


Fylke



Personlig brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)?






Omtrent hvor stor er din personlige brutto
årsinntekt (før skatt og fradrag)?
Hva er din høyeste fullførte skolegang?
Hvor mange personer bor det vanligvis i denne
husstanden, når du regner med samtlige voksne og
barn (inklusive deg selv)?



Kjønn



Alder



Region4



Ledende stilling



Har du personalansvar?



Har du innkjøpsansvar innen IT/IKT?



Har du innkjøpsansvar?



Har du økonomiansvar?



Har du salgs- eller markedsansvar?



Nei, ingen av disse ansvarsområdene



Status på arbeidsmarkedet



Har du en regelmessig ekstrajobb ved siden av
studiene?



Hvor lenge har du vært arbeidsledig?



Hvor lenge har du vært uføretrygdet?



Stilling



Hvor lenge har du vært i din nåværende jobb?





Fagforeningsmedlem?



Har du tidligere vært medlem av en fagforening?



Hovedorganisasjonstilknytning



Personlig brutto årsinntekt (ukategorisert)



Jobber du fulltid eller deltid?



Vekt



Bransje



Eier eller leier du/dere den nåværende boligen?



Bedriftsstørrelse



Ledelsesnivå



Offentlig eller privat sektor?



Hvilket forvaltningsnivå jobber du i?



Høy/lav inntekt



Høy/lav utdanning



De fire arbeidslivene

Arbeidsvilkår, stress og mestring


Hvor viktig er det å arbeide selvstendig



Hvor viktig er fleksibel arbeidstid



Min jobb er trygg



Jeg kan arbeide selvstendig i min jobb



Jeg har en jobb med fleksibel arbeidstid



Er arbeidsbelastningen ujevn slik at arbeidet hoper
seg opp?



Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo?



Har du for mye å gjøre?



Må du arbeide overtid?



Får du overtidsbetalt når du blir pålagt å jobbe
utover fastsatt arbeidstid?



Medfører arbeidsgivers krav om når du skal jobbe
problemer for deg?



Dersom du er borte fra jobben i 2-3 dager, må du
selv ta igjen de arbeidsoppgavene du ikke har fått
utført?



Skaper det problemer for dine kolleger når du er
borte fra jobb?



Må du utføre hardt fysisk arbeid?



Kjennes arbeidet stressende?



Arbeider du under risikofylte forhold?



Utvikling de siste 5 år: Antall timer jeg arbeider



Utvikling de siste 5 år: Muligheten for å rekke det
jeg skal gjøre på jobben innenfor den fastsatte
arbeidstiden




Utvikling de siste 5 år: Stress på jobben
Utvikling de siste 5 år: Muligheten til å ta fri fra
jobb



Utvikling de siste 5 år: Press for å lykkes på jobben



Utvikling de siste 5 år: Kompetansekravene på min
jobb



Utvikling de siste 5 år: Kravene til å håndtere
komplekse arbeidsoppgaver



Utvikling de siste 5 år: Press for å produsere mer på
kortere tid



Utvikling de siste 5 år: Forventning om å jobbe
utover normal arbeidstid



Arbeidsmiljøloven regulerer hvor mye det er lov å
jobbe. Synes du at disse reguleringene ...




Legger arbeidsgiver tilrette for din faglige utvikling?
Har du alltid nok kompetanse til å utføre
arbeidsoppgavene dine?



Er det vanskelig å oppfylle kravene i jobben din?



Ønsker du deg ofte større utfordringer?





Får du tilstrekkelig opplæring til å gjøre en god
jobb?



Er du fornøyd med mengden arbeid som du får
gjort?



Er du fornøyd med din evne til å løse problemer
som dukker opp i arbeidet?



Hvor mange timer jobber du vanligvis i løpet av en
normal uke?



Hvor ofte i løpet av en måned jobber du på
kveldstid (minst to timer mellom 18:00-22:00)



Hvor ofte i løpet av en måned jobber du om natten
(minst to timer mellom 22:00 og 05:00)



Hvor ofte i løpet av en måned jobber du i helgen



Hvor ofte i løpet av en måned jobber du mer enn
10 timer i løpet av én arbeidsdag?

Likestilt deltagelse


Kravene på jobben går utover familielivet



Familielivets krav går utover jobben



Det er vanskelig å kombinere den jobben du har nå
med et aktivt sosialt liv



Det er vanskelig å kombinere den jobben du har nå
med de fritidsaktivitetene du ønsker å drive med



Tidspress for å rekke jobben og / eller for å rekke
andre forpliktelser etter jobb



Det har vært vanskelig å kombinere jobb med
omsorgsansvar for eldre familiemedlemmer



Møter du liten forståelse hos arbeidsgiver når
familie og omsorgsoppgaver krever sitt



Det er aksept for å være hjemme med sykt barn /
gå tidlig for å hente i barnehage/skole



Det er aksept for at fedre tar foreldrepermisjon på
din arbeidsplass





Jobber du fulltid eller deltid?



Har du jobbet deltid tidligere?



Hva var den viktigste årsaken til at du arbeidet
deltid?



Hva er den viktigste årsaken til at du arbeider
deltid?




Hvor mye ønsker du å jobbe i forhold til i dag?

Tillknytning til arbeidslivet


Jeg vil stå lengre i jobb hvis det betyr en økning i
pensjonsinntekten min



Om 5 år er jeg i samme jobb



Om 5 år er jeg i samme yrke/bransje



Om 5 år er jeg under utdanning



Om 5 år er jeg alderspensjonist



Om 5 år er jeg uførepensjonist



Om 5 år er jeg arbeidsledig



Om 5 år er jeg utenfor arbeidslivet av andre
grunner



Om 5 år er jeg i en bedre betalt jobb



Om 5 år er jeg i en jobb med mer ansvar





Hvor mange timer jobber du vanligvis i løpet av en
normal uke?

I hvilken grad er det sannsynlig at din helsetilstand
vil føre til at du må redusere din arbeidsinnsats i
løpet av de nærmeste 5 år?

Særlig uavhengige stillinger


Blir arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid (37,5
eller 40 timer pr uke) registrert blant de ansatte i din
virksomhet?



Kompensasjon for arbeid utover alminnelig
arbeidstid: Vanlig overtidsbetaling



Kompensasjon for arbeid utover alminnelig
arbeidstid: Ingen godtgjørelse



Kompensasjon for arbeid utover alminnelig
arbeidstid: En del av fastlønnen



Godtgjørelsen realisert gjennom: Ekstra lønnstillegg



Godtgjørelsen realisert gjennom: Bonus



Godtgjørelsen realisert gjennom: Rett til
avspasering



Har du kjennskap til at arbeidsmiljøloven gir
mulighet for å unnta enkelte arbeidstakere fra
arbeidstidsbestemmelsene?



Hvis ikke kjennskap til muligheter i
Arbeidsmiljøloven: Er det personer i din virksomhet
som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene?



Hvilke medarbeidere er unntatt
arbeidstidsbestemmelsene:



Blir det foretatt en individuell (per arbeidstaker)
eller kollektiv (stilling) vurdering ved unntak fra
arbeidstidsbestemmelsene?



Begrunnelse for unntak: Arbeidsmiljøloven



Er den lange arbeidstiden nedfelt i
arbeidskontrakten din?



Hva er din avtalte arbeidstid i gjennomsnitt per
uke?



Blir din arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid
registrert?



Hvilken form for kompensasjon får du når du
jobber utover alminnelig arbeidstid



Hvordan blir denne godtgjørelsen utbetalt?



Er du i praksis unntatt fra bestemmelsene om
arbeidstid?



Hva er årsaken til at du er unntatt fra
arbeidstidsbestemmelsene?



Hvor er unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene
nedfelt?

