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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 377/2008
av 25. april 2008

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse
i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med
2009, og bruk av delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av
referansekvartaler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

Ved forordning (EF) nr. 577/98, endret ved
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1372/2007, gjøres overføring av variabelen «lønn
fra hovedarbeidsforhold» obligatorisk. Kodingen av
variablene bør derfor endres.

7)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 om
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98
om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i
Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes
ved overføring av data fra 2006 og bruk av et delutvalg til
innsamling av data om strukturvariabler(2) angis kodingen
som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006.
Det er imidlertid nødvendig å endre kodingen fra og med
2009 for å ta hensyn til endringer i to variabler (fagområde
for høyeste beståtte nivå av utdanning eller opplæring
og månedslønn (netto) fra hovedarbeidsforhold) for å
tilpasse kolonnene som skal benyttes ved overføring, og
for å korrigere filterfeil og utelatte opplysninger for andre
variabler. Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 bør
derfor oppheves med virkning fra 1. januar 2009.

8)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(3) —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9.
mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i
Fellesskapet(1), særlig artikkel 1 og artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I samsvar med artikkel 1 i forordning (EF) nr. 577/98
er det nødvendig at Kommisjonen utarbeider en liste
over hvilke uker som utgjør referansekvartalene for en
fortløpende undersøkelse.

2)

I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr.
577/98 er det nødvendig med gjennomføringstiltak for å
definere kodingen av de variablene som skal benyttes ved
overføring av data.

3)

I henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 577/98
kan det blant utvalgets kjennemerker velges ut en liste
over variabler, heretter kalt «strukturvariabler», som
bare skal samles inn i form av årsgjennomsnitt basert
på en referanseperiode på 52 uker, og ikke i form av
kvartalsgjennomsnitt. Det bør derfor fastsettes vilkår
for bruk av et delutvalg til innsamling av data om
strukturvariabler.

4)

5)

I lys av betydningen av data om sysselsetting og
arbeidsløshet bør disse indikatorenes totaler være
konsistente, uavhengig av om de er framkommet på
grunnlag av det årlige delutvalget eller et årsgjennomsnitt
av de fire kvartalsutvalgene.
I lys av betydningen av data som samles inn som ledd
i tilleggsundersøkelser, bør disse opplysningene kunne
kombineres med alle andre variabler fra undersøkelsen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2008 av 5. desember 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 5, 29.1.2009, s. 6.
(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 42).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Strukturvariabler
Vilkårene for bruk av et delutvalg til innsamling av data om
strukturvariabler er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2
Referansekvartaler
Definisjonen av referansekvartalene som skal få anvendelse fra
og med 2009, er fastsatt i vedlegg II.
(2)
(3)

EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 973/2007 (EUT L 216 av 21.8.2007, s. 10).
EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Artikkel 3
Koding
Kodingen av variablene som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, er fastsatt i vedlegg III.
Artikkel 4
Oppheving
Forordning (EF) nr. 430/2005 oppheves med virkning fra 1. januar 2009.
Artikkel 5
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. april 2008.

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

VILKÅR FOR BRUK AV ET DELUTVALG TIL INNSAMLING AV DATA OM STRUKTURVARIABLER

1.

Årsvariabler/kvartalsvariabler
Ordet «årlig» i kolonnen «Periodisitet» i kodingen fastsatt i vedlegg III angir hvilke strukturvariabler som det
bare er nødvendig å samle inn for å beregne årsgjennomsnitt, i stedet for kvartalsgjennomsnitt, på grunnlag av et
delutvalg av uavhengige observasjoner basert på en referanseperiode på 52 uker. De viktigste variablene som skal
innsamles hvert kvartal, er angitt som «kvartalsvis».

2.

Resultatenes representativitet
Når det gjelder strukturvariabler, skal det relative standardavviket (uten hensyn til designeffekten) for et årsestimat
som utgjør minst 1 % av den yrkesaktive befolkningen, ikke overstige
a) 9 % for stater med en befolkning på 1-20 millioner innbyggere, og
b) 5 % for stater med en befolkning på 20 millioner eller flere.
Stater med færre enn 1 million innbyggere er unntatt fra disse presisjonskravene og skal samle inn strukturvariablene
for hele utvalget, med mindre utvalget oppfyller kravene fastsatt i bokstav a).
Når det gjelder stater som bruker et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler, skal hele delutvalget bestå
av uavhengige observasjoner dersom det gjennomføres mer enn én undersøkelsesrunde.

3.

Konsistens mellom totalene
Årstotaler for delutvalg og årsgjennomsnitt for hele utvalget skal være konsistente når det gjelder sysselsetting,
arbeidsløshet og befolkning utenfor arbeidsstyrken inndelt etter kjønn og for følgende aldersgrupper: 15-24, 25-34,
35-44, 45-54 og 55 +.

4.

Tilleggsundersøkelser
Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal også gi opplysninger om strukturvariabler.

__________

20.2.2014

20.2.2014

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

DEFINISJON AV REFERANSEKVARTALER
a) Årets kvartaler fastsettes ut ifra årets tolv måneder, slik at januar, februar og mars utgjør første kvartal, april, mai og
juni andre kvartal, juli, august og september tredje kvartal og oktober, november og desember fjerde kvartal.
b) Referanseukene fordeles på referansekvartalene slik at en uke tilhører det kvartal som er definert i bokstav a), og
som omfatter minst fire dager av denne uken, med mindre dette fører til at årets første kvartal bare vil bestå av 12
uker. Dersom dette er tilfelle, vil det aktuelle årets kvartal bestå av perioder på 13 uker.
c) Dersom et kvartal i samsvar med bokstav b) består av 14 uker i stedet for 13 uker, skal medlemsstatene forsøke å
fordele utvalget på alle 14 ukene.
d) Dersom det ikke er mulig å fordele utvalget på alle 14 uker i kvartalet, kan den berørte medlemsstat utelate en uke i
dette kvartalet (dvs. utelate den fra utvalget). Den uken som utelates, skal være typisk med hensyn til arbeidsløshet,
sysselsetting og gjennomsnittet for faktiske arbeidstimer samt inngå i en måned med fem torsdager.
e) Første kvartal i 2009 skal starte mandag 29. desember 2008.
Fram til utgangen av 2011 kan medlemsstater som foretar arbeidskraftundersøkelsen sammen med andre undersøkelser
i en og samme undersøkelse, velge å starte referansekvartalene en uke tidligere enn det som er fastsatt i bokstav a), b)
og e).

________
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20.2.2014

VEDLEGG III
KODING
Navn

Kolonne

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Filter/merknader

DEMOGRAFISKE OPPLYSNINGER
HHSEQNUM

1/2

Løpenummer i husholdningen (bør være det
samme for alle undersøkelsesrunder)

KVARTALSVIS
01-98

HHLINK

HHSPOU

HHFATH

HHMOTH

SEX

YEARBIR

3

4/5

6/7

8/9

10

11/14

1

Referanseperson

2

Referansepersonens ektefelle (eller
samboende partner)

3

Referansepersonens (eller ektefelles/
samboende partners) barn

4

Referansepersonens (eller ektefelles/
samboende partners) slektning i oppstigende
linje

5

Annen slektning

6

Andre

9

Ikke relevant (HHTYPE≠1,3)
Ektefelles/samboende partners løpenummer

ÅRLIG
01-98

Ektefelles/samboende partners løpenummer
i husholdningen

99

Ikke relevant (personen tilhører ingen
privat husholdning eller har ingen partner,
eller partneren tilhører ikke denne private
husholdningen)
Fars løpenummer

ÅRLIG
01-98

Fars løpenummer i husholdningen

99

Ikke relevant (personen tilhører ingen privat
husholdning, eller faren tilhører ikke denne
private husholdningen)
Mors løpenummer

ÅRLIG
01-98

Mors løpenummer i husholdningen

99

Ikke relevant (personen tilhører ingen privat
husholdning eller moren tilhører ikke denne
private husholdningen)
Kjønn

KVARTALSVIS

KVARTALSVIS

Tosifret løpenummer tildelt hvert
husholdningsmedlem
Tilknytning til referansepersonen i
husholdningen

ÅRLIG

Alle

1

Mann

2

Kvinne
Fødselsår
Angi fødselsåret med fire sifre

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

Alle

Alle

20.2.2014

Navn

DATEBIR

MARSTAT

NATIONAL
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Kolonne

15

16

17/18

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Fødselsdato i forhold til slutten av
referanseperioden

KVARTALSVIS
1

Personen har fødselsdag mellom 1. januar og
slutten av referanseuken

2

Personen har fødselsdag etter slutten av
referanseuken
Sivilstand

ÅRLIG
1

Ugift

2

Gift

3

Enke/enkemann

4

Skilt eller separert

Blank

Svar mangler
Nasjonalitet

KVARTALSVIS

Nr. 11/33

Filter/merknader

Alle

Alle

Alle

Se ISO-landkodene for koding
YEARESID

COUNTRYB

19/20

21/22

Botid i antall år i denne staten

KVARTALSVIS
00

Personen er født i denne staten

01-99

Antall år for personer med botid i denne
staten

Blank

Svar mangler
Fødselsstat

KVARTALSVIS

Alle

YEARESID≠00

Se ISO-landkodene for koding

PROXY

23

99

Ikke relevant (col.19/20=00)

Blank

Svar mangler
Arten av deltaking i undersøkelsen

KVARTALSVIS
1

Direkte deltaking

2

Deltaking gjennom et annet medlem av
husholdningen

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler

Alle personer over
15 år

ARBEIDSSTYRKESTATUS
WSTATOR

24

Arbeidsstyrkestatus i referanseuken

KVARTALSVIS
1

Personen utførte arbeid for lønn eller
fortjeneste — én time eller mer — i
referanseuken (herunder arbeidende
familiemedlemmer, men ikke personer
som avtjener obligatorisk militær- eller
siviltjeneste)

2

Personen arbeidet ikke, men hadde et arbeid
eller en virksomhet han/hun var fraværende
fra i referanseuken (herunder arbeidende
familiemedlemmer, men ikke personer
som avtjener obligatorisk militær- eller
siviltjeneste)

Alle personer over
15 år

Nr. 11/34

Navn

NOWKREAS
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Kolonne

25/26

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

3

Personen arbeidet ikke, da han/hun var
permittert

4

Personen avtjente obligatorisk militær- eller
siviltjeneste

5

Andre personer (på 15 år eller mer) som
verken arbeidet eller hadde et arbeid eller en
virksomhet i referanseuken

9

Ikke relevant (barn under 15 år)
Årsak til at personen ikke har arbeidet selv
om han/hun hadde et arbeid

KVARTALSVIS
00

Dårlig vær

01

Arbeidsstans av tekniske eller økonomiske
årsaker

02

Arbeidskonflikt

03

Utdanning eller opplæring

04

Egen sykdom, skade eller midlertidig
arbeidsudyktighet

05

Fødselspermisjon

06

Foreldrepermisjon

07

Ferie

08

Avspasering (av oppspart arbeidstid eller
som ledd i en avtale der timeantallet er
fastsatt på årsbasis)

09

Andre årsaker (for eksempel personlige
forpliktelser eller familieforpliktelser)

99

Ikke relevant (WSTATOR=1,3-5,9)

20.2.2014

Filter/merknader

WSTATOR=2

KJENNETEGN FOR HOVEDARBEIDSFORHOLD
STAPRO

SIGNISAL

27

28

Yrkesstatus

KVARTALSVIS
1

Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3

Lønnstaker

4

Arbeidende familiemedlem

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Mottok fortsatt lønn

KVARTALSVIS

1

Fraværende i inntil tre måneder

2

Fraværende i mer enn tre måneder og
mottok lønn eller trygd som tilsvarer minst
halvparten av lønnen

3

Fraværende i mer enn tre måneder og mottok
lønn eller trygd som tilsvarer mindre enn
halvparten av lønnen

WSTATOR=1,2

(WSTATOR=2 og
NOWKREAS≠04 og
NOWKREAS≠05
og STAPRO=3) eller
WSTATOR=3

20.2.2014

Navn

NACE3D
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Kolonne

29/31

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

4

Vet ikke

9

Ikke relevant (WSTATOR≠2 eller
NOWKREAS=04 eller NOWKREAS=05
eller STAPRO≠3) og WSTATOR≠3
Økonomisk virksomhet i den lokale enheten

KVARTALSVIS

Nr. 11/35

Filter/merknader

WSTATOR=1,2

Kode med to eller om mulig tre sifre i
NACE Rev. 2

ISCO4D

32/35

000

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Yrke

KVARTALSVIS

WSTATOR=1,2

Kode med tre eller om mulig fire sifre i
ISCO-88 (COM)

SUPVISOR

SIZEFIRM

COUNTRYW

36

37/38

39/40

9999

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Ledelsesoppgaver

ÅRLIG
1

Ja

2

Nei

9

STAPRO≠3

Blank

Svar mangler
Antall sysselsatte i den lokale enheten

ÅRLIG
01-10

Nøyaktig antall personer, dersom dette er
mellom en og ti

11

11-19 personer

12

20-49 personer

13

50 personer eller flere

14

Antall ukjent, men færre enn 11 personer

15

Antall ukjent, men flere enn ti personer

99

Ikke relevant (STAPRO=2,9)

Blank

Svar mangler
Staten der arbeidsplassen ligger

KVARTALSVIS

STAPRO=3

STAPRO=1,3,4, blank

WSTATOR=1,2

Se ISO-landkodene for koding

REGIONW

41/42

99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Regionen der arbeidsplassen ligger

KVARTALSVIS

NUTS 2
99

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler

WSTATOR=1,2

Nr. 11/36

Navn

YSTARTWK
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Kolonne

43/46

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Året da personen begynte i arbeid hos
nåværende arbeidsgiver eller som
selvstendig næringsdrivende

KVARTALSVIS

20.2.2014

Filter/merknader

WSTATOR=1,2

Angi årstallet med fire sifre

MSTARTWK

WAYJFOUN

FTPT

FTPTREAS

47/48

49

50

51

9999

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Måneden da personen begynte i arbeid
hos nåværende arbeidsgiver eller som
selvstendig næringsdrivende

KVARTALSVIS

01-12

Angi måneden med to sifre

99

Ikke relevant (YSTARTWK=9999, blank
eller REFYEAR-YSTARTWK>2)

Blank

Svar mangler
Medvirkning fra den offentlige
arbeidsformidlingen ved søking etter
nåværende arbeid

ÅRLIG

0

Nei

1

Ja

9

STAPRO≠3 eller har begynt i arbeid for mer
enn ett år siden

Blank

Svar mangler
Sondring mellom heltid og deltid

KVARTALSVIS
1

Heltidsarbeid

2

Deltidsarbeid

9

WSTATOR≠1,2

Blank

Svar mangler
Årsaker til deltidsarbeid

ÅRLIG

YSTARTWK≠9999,
blank og REFYEARYSTARTWK<=2

STAPRO=3 og har
begynt i arbeid i
løpet av de siste tolv
månedene

WSTATOR=1,2

FTPT=2

Deltidsarbeid av følgende årsaker:

TEMP

52

1

Personen følger utdanning eller opplæring

2

Personen er syk eller arbeidsudyktig

3

Personen har omsorg for barn eller
arbeidsudyktige voksne

4

Andre personlige eller familiemessige
årsaker

5

Personen har ikke kunnet finne heltidsarbeid

6

Andre årsaker

9

Ikke relevant (FTPT≠2)

Blank

Svar mangler
Fast/midlertidig ansettelse

KVARTALSVIS
1

Personen har fast arbeid eller en ikketidsbegrenset arbeidsavtale

2

Personen har vikararbeid eller en
tidsbegrenset arbeidsavtale

STAPRO=3

20.2.2014

Navn

TEMPREAS
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Kolonne

53

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler
Årsaker til vikararbeid eller tidsbegrenset
arbeidsavtale

ÅRLIG

Nr. 11/37

Filter/merknader

TEMP=2

Personen har vikararbeid eller en
tidsbegrenset arbeidsavtale av én av
følgende årsaker:

TEMPDUR

TEMPAGCY

54

55

1

Avtalen gjelder en opplæringsperiode
(lærlinger, praktikanter, forskningsassistenter
osv.)

2

Personen har ikke kunnet finne fast arbeid

3

Personen ønsket ikke fast arbeid

4

Avtalen gjelder for en prøveperiode

9

Ikke relevant (TEMP≠2)

Blank

Svar mangler
Samlet varighet av vikararbeidet eller den
tidsbegrensede arbeidsavtalen

KVARTALSVIS
1

Under én måned

2

1-3 måneder

3

4-6 måneder

4

7-12 måneder

5

13-18 måneder

6

19-24 måneder

7

25-36 måneder

8

Mer enn tre år

9

Ikke relevant (TEMP≠2)

Blank

Svar mangler
Avtale med vikarbyrå

ÅRLIG
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler

TEMP=2

STAPRO=3

ATYPISK ARBEID
SHIFTWK

56

Skiftarbeid

ÅRLIG
1

Personen arbeider skift

3

Personen arbeider aldri skift

9

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler

STAPRO=3

Nr. 11/38

Navn

EVENWK

NIGHTWK

SATWK

SUNWK
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Kolonne

57

58

59

60

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Kveldsarbeid

ÅRLIG
1

Personen arbeider vanligvis om kvelden

2

Personen arbeider enkelte ganger om
kvelden

3

Personen arbeider aldri om kvelden

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Nattarbeid

ÅRLIG
1

Personen arbeider vanligvis om natten

2

Personen arbeider enkelte ganger om natten

3

Personen arbeider aldri om natten

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Lørdagsarbeid

ÅRLIG
1

Personen arbeider vanligvis lørdag

2

Personen arbeider enkelte ganger lørdag

3

Personen arbeider aldri lørdag

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Søndagsarbeid

ÅRLIG
1

Personen arbeider vanligvis søndag

2

Personen arbeider enkelte ganger søndag

3

Personen arbeider aldri søndag

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler

20.2.2014

Filter/merknader

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

ARBEIDSTID
HWUSUAL

HWACTUAL

61/62

63/64

Vanlig antall arbeidstimer per uke i
hovedarbeidsforhold

KVARTALSVIS
00

Vanlig arbeidstid kan ikke oppgis fordi
arbeidstiden varierer betraktelig fra uke til
uke eller måned til måned

01-98

Vanlig antall arbeidstimer i
hovedarbeidsforhold

99

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Antall faktiske arbeidstimer i
hovedarbeidsforholdet i referanseuken

KVARTALSVIS
00

Personen har et arbeid eller en
virksomhet, men har ikke arbeidet i
hovedarbeidsforholdet i referanseuken

WSTATOR=1,2

WSTATOR=1,2

20.2.2014

Navn

HWOVERP

HWOVERPU

HOURREAS
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Kolonne

65/66

67/68

69/70

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

01-98

Antall faktiske arbeidstimer i
hovedarbeidsforholdet i referanseuken

99

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Betalt overtid i hovedarbeidsforholdet i
referanseuken

KVARTALSVIS
00-98

Antall betalte overtidstimer

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler
Ubetalt overtid i hovedarbeidsforholdet i
referanseuken

KVARTALSVIS
00-98

Antall ubetalte overtidstimer

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler
Hovedårsak til at antall faktiske
arbeidstimer i referanseuken er forskjellig
fra personens vanlige arbeidstid

KVARTALSVIS

Personen har arbeidet mer enn vanlig på
grunn av
01

— varierende arbeidstid (for eksempel
fleksitid)

16

— overtid

02

— andre årsaker
Personen har arbeidet mindre enn vanlig på
grunn av

03

—

04

— arbeidsstans av tekniske eller
økonomiske årsaker

05

— arbeidskonflikt

06

— utdanning eller opplæring

07

— varierende arbeidstid (for eksempel
fleksitid)

08

— egen sykdom, skade eller midlertidig
arbeidsudyktighet

09

—

10

— permisjon av personlige eller
familiemessige årsaker

11

— ferie

12

— offentlige helligdager

13

— start på ny/bytte av jobb i løpet av
referanseuken

14

— avsluttet arbeidsforhold uten start på ny
jobb i løpet av referanseuken

15

— andre årsaker

97

Personen har arbeidet vanlig
arbeidstid i referanseuken
(HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

dårlig vær

fødsels- eller foreldrepermisjon

Nr. 11/39

Filter/merknader

STAPRO=3

STAPRO=3

HWUSUAL=00-98 og
HWACTUAL=00-98
og WSTATOR=1

Nr. 11/40

Navn

WISHMORE

WAYMORE

HWWISH

HOMEWK

LOOKOJ

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

71

72

73/74

75

76

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

98

Personens arbeidstid varierer betraktelig
fra uke til uke eller fra måned til måned, og
vedkommende har ikke oppgitt årsaken til
differansen mellom faktisk arbeidstid og
vanlig arbeidstid
(HWUSUAL=00 og HOURREAS#01-16)

99

Ikke relevant
(WSTATOR=2-5,9 eller HWUSUAL=blank
eller HWACTUAL=blank)

Blank

Svar mangler
Ønske om å arbeide mer til vanlig enn
dagens arbeidstid

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Hvordan personen som ønsker å arbeide
mer, kan gjøre dette

ÅRLIG
1

Ved å ta ekstraarbeid

2

Ved å ta et arbeid der arbeidstiden overstiger
arbeidstiden i vedkommendes nåværende
arbeid

3

Bare innenfor rammen av vedkommendes
nåværende arbeid

4

På hvilken som helst av måtene angitt over

9

Ikke relevant (WISHMORE≠1)

Blank

Svar mangler
Antall timer personen ønsker å arbeide i alt

KVARTALSVIS
01-98

Ønsket samlet arbeidstid

99

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Arbeid hjemme

ÅRLIG
1

Personen arbeider vanligvis hjemme

2

Personen arbeider enkelte ganger hjemme

3

Personen arbeider aldri hjemme

9

Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Søking etter annet arbeid

KVARTALSVIS
0

Personen søker ikke annet arbeid

1

Personen søker annet arbeid

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler

20.2.2014

Filter/merknader

(WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2)

WISHMORE=1

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

20.2.2014

Navn

LOOKREAS

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

77

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Årsaker til søking etter annet arbeid

ÅRLIG
1

— risikerer å miste nåværende arbeid
eller at dette opphører, eller vet at dette
kommer til å skje

2

— betrakter sitt nåværende arbeid som
midlertidig

3

— søker ekstraarbeid for å supplere sitt
nåværende antall arbeidstimer

4

— søker et arbeid der arbeidstiden er lengre
enn i vedkommendes nåværende arbeid

5

— søker et arbeid der arbeidstiden er
kortere enn i vedkommendes nåværende
arbeid

6

— ønsker å få bedre vilkår (for eksempel
med hensyn til lønn, arbeidstid, reisetid
og mindre slitsomt arbeid)

7

— andre årsaker

9

Ikke relevant (LOOKOJ≠1)

Blank

Svar mangler

Nr. 11/41

Filter/merknader

LOOKOJ=1

BIARBEIDSFORHOLD
EXIST2J

STAPRO2J

NACE2J2D

78

79

80/81

Mer enn ett arbeidsforhold eller mer enn én
virksomhet

KVARTALSVIS
1

Personen har hatt bare ett arbeidsforhold
eller bare én virksomhet i referanseuken

2

Personen har hatt mer enn ett arbeidsforhold
eller mer enn én virksomhet i referanseuken
(uten at dette skyldes bytte av arbeid eller
virksomhet)

9

Ikke relevant
(WSTATOR=3-5,9)

Blank

Svar mangler
Yrkesstatus (i biarbeidsforholdet)

KVARTALSVIS
1

Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3

Lønnstaker

4

Arbeidende familiemedlem

9

Ikke relevant
(EXIST2J=1,9, blank)

Blank

Svar mangler
Økonomisk virksomhet i den lokale enheten
(i biarbeidsforholdet)

KVARTALSVIS

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

EXIST2J=2

EXIST2J=2

NACE Rev. 2

HWACTUA2

82/83

00

Ikke relevant
(EXIST2J=1,9, blank)

Blank

Svar mangler
Antall faktiske arbeidstimer i
biarbeidsforholdet i referanseuken

KVARTALSVIS
00

Personen med biarbeidsforhold, men som
ikke har arbeidet i dette arbeidsforholdet i
referanseuken

EXIST2J=2

Nr. 11/42

Navn

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

01-98

Antall faktiske arbeidstimer i
biarbeidsforholdet i referanseuken

99

Ikke relevant
(EXIST2J=1,9, blank)

Blank

Svar mangler

20.2.2014

Filter/merknader

TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD FOR
IKKE-SYSSELSATTE PERSONER
EXISTPR

YEARPR

84

85/88

Tidligere arbeidsforhold

KVARTALSVIS
0

Personen har aldri vært i arbeid (tilfeldig
arbeid som feriejobb og obligatorisk militæreller siviltjeneste anses ikke som arbeid)

1

Personen har vært i arbeid (tilfeldig arbeid
som feriejobb og obligatorisk militær- eller
siviltjeneste anses ikke som arbeid)

9

Ikke relevant
(WSTATOR=1,2 eller 9)

Blank

Svar mangler
Året da personen sist var i arbeid

KVARTALSVIS

WSTATOR=3-5

EXISTPR=1

Angi året da personen sist var i arbeid med
fire sifre

MONTHPR

LEAVREAS

89/90

91/92

9999

Ikke relevant
(EXISTPR=0,9, blank)

Blank

Svar mangler
Måneden da personen sist var i arbeid

KVARTALSVIS
01-12

Angi måneden da personen sist var i arbeid
med to sifre

99

Ikke relevant
(YEARPR=9999, blank eller REFYEARYEARPR>2)

Blank

Svar mangler
Hovedårsak til at personen sluttet i siste
arbeidsforhold eller virksomhet

ÅRLIG

00

Oppsigelse

01

Slutt på midlertidig arbeid

02

Personen har omsorg for barn eller
arbeidsudyktige voksne

03

Andre personlige forpliktelser eller
familieforpliktelser

04

Egen sykdom eller arbeidsudyktighet

05

Utdanning eller opplæring

06

Førtidspensjon

07

Vanlig pensjon

08

Obligatorisk militær- eller siviltjeneste

09

Andre årsaker

YEARPR≠9999,
blank & REFYEARYEARPR<=2

EXISTPR=1
og REFYEARYEARPR<8

20.2.2014

Navn

STAPROPR

NACEPR2D

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

93

94/95

Periodisitet

96/98

Ikke relevant
(EXISTPR=0,9, blank, eller EXISTPR=1
og personen har ikke arbeidet på åtte år eller
mer)

Blank

Svar mangler

ellers ÅRLIG

Yrkesstatus i siste arbeidsforhold
Selvstendig næringsdrivende med ansatte

Filter/merknader

EXISTPR=1
og REFYEARYEARPR<8

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
Lønnstaker

4

Arbeidende familiemedlem

9

Ikke relevant
(EXISTPR=0,9, blank, eller EXISTPR=1 og
personen har ikke arbeidet på åtte år)

Blank

Svar mangler
Økonomisk virksomhet i den lokale enheten
der personen arbeidet sist

KVARTALSVIS bare
dersom personen har
arbeidet i de siste tolv
månedene,

KVARTALSVIS bare
dersom personen har
arbeidet i de siste tolv
månedene,

Beskrivelse

99

KVARTALSVIS bare
dersom personen har
arbeidet i de siste tolv 1
månedene,
2
ellers ÅRLIG
3

ellers ÅRLIG

ISCOPR3D

Kode

Nr. 11/43

NACE Rev. 2
00

Ikke relevant
(EXISTPR=0,9, blank, eller EXISTPR=1 og
personen har ikke arbeidet på åtte år)

Blank

Svar mangler
Yrke utøvd i siste arbeidsforhold
ISCO-88 (COM)

999

Ikke relevant
(EXISTPR=0,9, blank, eller EXISTPR=1 og
personen har ikke arbeidet på åtte år)

Blank

Svar mangler

EXISTPR=1
og REFYEARYEARPR<8

EXISTPR=1
og REFYEARYEARPR<8

ARBEIDSSØKING
SEEKWORK

99

KVARTALSVIS
1

SEEKREAS

100

Arbeidssøking har pågått i de siste fire ukene (WSTATOR=3-5 eller
SIGNISAL=3) og
Personen har allerede funnet et arbeid og
alder<75
skal begynne i det om høyst tre måneder

2

Personen har allerede funnet et arbeid og
skal begynne i det om mer enn tre måneder
og søker ikke arbeid

3

Personen søker ikke arbeid og har ikke
funnet noe arbeid som vedkommende skal
begynne i senere

4

Personen søker arbeid

9

Ikke relevant
(WSTATOR=1,2 eller 9 og SIGNISAL≠3)
eller alder er 75 år eller mer
Årsaker til ikke å søke arbeid

ÅRLIG

Personen søker ikke arbeid av følgende
årsak:
1

— personen venter på å bli kalt tilbake til
arbeidet sitt (personen er permittert)

2

— personen er syk eller arbeidsudyktig

SEEKWORK=3

Nr. 11/44

Navn

SEEKTYPE

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

101

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

3

— personen har omsorg for barn eller
arbeidsudyktige voksne

4

— personen har andre personlige
forpliktelser eller familieforpliktelser

5

— personen er under utdanning eller
opplæring

6

— personen er pensjonert

7

— personen tror ikke at det finnes
tilgjengelig arbeid

8

— andre årsaker

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

Blank

Svar mangler
Type arbeid vedkommende søker (eller har
funnet)

KVARTALSVIS

20.2.2014

Filter/merknader

SEEKWORK=1,2,4
eller LOOKOJ=1

Type arbeid vedkommende søker
(for SEEKWORK=1,2, arbeid funnet):
1

Selvstendig næringsdrivende
Lønnstaker

SEEKDUR

102

2

— som bare søker heltidsarbeid (eller
allerede har funnet det)

3

— som søker heltidsarbeid, men kan godta
deltidsarbeid dersom heltidsarbeid ikke
finnes

4

— som søker deltidsarbeid, men kan godta
heltidsarbeid dersom deltidsarbeid ikke
finnes

5

— som søker bare deltidsarbeid (eller
allerede har funnet det)

6

— som ikke har oppgitt om vedkommende
søker (eller allerede har funnet)
heltidsarbeid eller deltidsarbeid

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠1,2,4 og
LOOKOJ≠1)

Blank

Svar mangler
Arbeidssøkingens varighet

KVARTALSVIS
0

Personen har ikke begynt å søke ennå

1

Mindre enn én måned

2

1-2 måneder

3

3-5 måneder

4

6-11 måneder

5

12-17 måneder

6

18-23 måneder

7

24-47 måneder

8

Fire år eller mer

SEEKWORK=1,4 eller
LOOKOJ=1

20.2.2014

Navn

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠1,4 og
LOOKOJ≠1)

Blank

Svar mangler

Nr. 11/45

Filter/merknader

METODER SOM ER BRUKT DE SISTE
FIRE UKENE FOR Å FINNE ARBEID
METHODA

METHODB

METHODC

METHODD

METHODE

METHODF

METHODG

METHODH

103

104

105

106

107

108

109

110

Personen har henvendt seg til offentlig
arbeidsformidling

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har henvendt seg til privat
arbeidsformidling

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har tatt direkte kontakt med
arbeidsgivere

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har henvendt seg til venner,
familie, fagforeninger osv.

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har rykket inn eller svart på
annonser i aviser eller tidsskrifter

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har lest stillingsannonser i aviser
eller tidsskrifter

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har deltatt på en prøve eller
eksamen, eller har vært inne til intervju

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har forsøkt å finne tomt, lokaler
eller utstyr

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

Nr. 11/46

Navn

METHODI

METHODJ

METHODK

METHODL

METHODM

WANTWORK

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

111

112

113

114

115

116

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Personen har søkt om tillatelser, lisenser,
økonomiske midler

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen venter på svar på en søknad om
arbeid

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen venter på en henvendelse fra
offentlig arbeidsformidling

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen venter på resultatene av en
utvelgelsesprøve med henblikk på ansettelse
i offentlig sektor

KVARTALSVIS

0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
Personen har brukt andre metoder

KVARTALSVIS
0

Nei

1

Ja

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

KVARTALSVIS

Ønske om å arbeide hos personen som ikke
søker arbeid

20.2.2014

Filter/merknader

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

SEEKWORK=3

Personen søker ikke arbeid,

AVAILBLE

117

1

— men ønsker likevel arbeid

2

— og ønsker ikke arbeid

9

Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

Blank

Svar mangler
Mulighet for å begynne i et arbeid innen to
uker

KVARTALSVIS

Dersom arbeid ble funnet nå,
1

ville personen kunne begynne å arbeide
umiddelbart (innen to uker)

2

ville personen ikke kunne begynne å arbeide
umiddelbart (innen to uker)

9

Ikke relevant
(SEEKWORK≠1, 4 og WANTWORK≠1,
blank og WISHMORE≠1)

SEEKWORK=1,4
eller WANTWORK=1,
blank eller
WISHMORE=1

20.2.2014

Navn

AVAIREAS

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

118

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Årsaker til at personen ikke ville kunne
begynne å arbeide innen to uker

ÅRLIG

Nr. 11/47

Filter/merknader

AVAILBLE=2

Personen ville ikke kunne begynne å arbeide
umiddelbart (innen to uker) på grunn av

PRESEEK

NEEDCARE

119

120

1

— at han/hun må fullføre utdanning eller
opplæring

2

— at han/hun må fullføre obligatorisk
militær- eller siviltjeneste

3

— at han/hun ikke kan avslutte sitt
nåværende arbeid innen to uker, på
grunn av en avtale om oppsigelsestid

4

— personlige forpliktelser eller
familieforpliktelser (herunder
svangerskap og fødsel)

5

— egen sykdom eller arbeidsudyktighet

6

— andre årsaker

9

Ikke relevant (AVAILBLE≠2)

Blank

Svar mangler
Personens situasjon umiddelbart før han/
hun begynte å søke arbeid (eller mens han/
hun ventet på å begynne i nytt arbeid)

ÅRLIG

1

Personen arbeidet (herunder lærlinger og
praktikanter)

2

Personen fulgte undervisning på heltid
(gjelder ikke lærlinger og praktikanter)

3

Personen avtjente obligatorisk militær- eller
siviltjeneste

4

Personen hadde familieforpliktelser

5

Andre (for eksempel pensjonister)

9

Ikke relevant (SEEKWORK=3,9)

Blank

Svar mangler
Omsorgsbehov

ÅRLIG

Personen søker ikke arbeid eller arbeider
deltid av følgende grunner:
1

Egnede omsorgstjenester for barn ikke finnes
eller er for dyre

2

Egnede omsorgstjenester for syke, personer
med nedsatt funksjonsevne eller eldre ikke
finnes eller er for dyre

3

Egnede omsorgstjenester for både barn og
syke, personer med nedsatt funksjonsevne
og eldre ikke finnes eller er for dyre

4

Omsorgstilbudet påvirker ikke beslutningen
om å arbeide deltid eller ikke søke arbeid

9

Ikke relevant
(FTPTREAS≠3 og SEEKREAS≠3)

Blank

Svar mangler

SEEKWORK=1,2,4

FTPTREAS=3 eller
SEEKREAS=3

Nr. 11/48

Navn

REGISTER

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

121

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Registrering ved offentlig arbeidsformidling

ÅRLIG
1

Personen er registrert ved offentlig
arbeidsformidling og mottar trygd eller støtte

2

Personen er registrert ved offentlig
arbeidsformidling, men mottar ikke trygd
eller støtte

3

Personen er ikke registrert ved offentlig
arbeidsformidling, men mottar trygd eller
støtte

4

Personen er ikke registrert ved offentlig
arbeidsformidling, og mottar ikke trygd eller
støtte

9

Ikke relevant (personer under 15 år eller
over 75 år)

Blank

Svar mangler

20.2.2014

Filter/merknader

Alle personer i alderen
15-74 år

HOVEDSAKELIG VIRKSOMHET
MAINSTAT (valgfri)

122

Hovedstatus

ÅRLIG
1

Utøver et yrke eller driver en virksomhet,
herunder ulønnet arbeid for familiebasert
foretak eller driftsenhet, herunder læretid
eller lønnet praksis o.l.

2

Arbeidsløs

3

Elev, student, under opplæring, i ubetalt
arbeid

4

Pensjonert eller førtidspensjonert eller har
avsluttet sin virksomhet

5

Varig arbeidsudyktig

6

Obligatorisk militær- eller siviltjeneste

7

Utfører oppgaver i hjemmet

8

På annen måte utenfor arbeidsstyrken

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler

Alle personer over
15 år

UTDANNING OG OPPLÆRING
EDUCSTAT

EDUCLEVL

123

124

Student eller lærling i det ordinære
utdanningssystemet i løpet av de siste fire
ukene

KVARTALSVIS

1

Personen har vært student eller lærling

3

Personen er i det ordinære
utdanningssystemet, men har hatt ferie

2

Personen har ikke vært student eller lærling

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler
Nivå på utdanningen eller opplæringen

KVARTALSVIS
1

ISCED 1

2

ISCED 2

Alle personer over
15 år

EDUCSTAT=1 eller 3

20.2.2014

Navn

EDUCFILD (valgfri)

COURATT

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

125/127

128

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank)

Blank

Svar mangler
Fagområde for denne utdanningen eller
opplæringen

ÅRLIG
000

Allmennutdanning

100

Lærerutdanning og pedagogikk

200

Humanistiske fag, språk og kunst

222

Fremmedspråk

300

Samfunnsvitenskap, handel og jus

400

Naturfag, matematikk og databehandling

420

Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)

440

Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og
geovitenskap)

460

Matematikk og statistikk

481

Informatikk

482

Bruk av datamaskin

500

Ingeniør-, produksjons- og byggefag

600

Landbruk og veterinærvitenskap

700

Helse og sosialomsorg

800

Tjenester

900

Ukjent

999

Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank eller
EDUCLEVL≠(3-6))

Blank

Svar mangler
Har du deltatt på kurs, seminarer,
konferanser eller tatt privattimer eller
privatundervisning utenfor det ordinære
utdanningssystemet (heretter kalt
undervisningsvirksomhet) i løpet av de siste
fire ukene?

KVARTALSVIS

1

Ja

2

Nei

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler

Nr. 11/49

Filter/merknader

EDUCSTAT=1 eller 3
og EDUCLEVL=3-6

Alle personer over
15 år

Nr. 11/50

Navn

COURLEN

COURPURP (valgfri)

COURFILD (valgfri)

COURWORH (valgfri)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

129/131

132

133/135

136

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Antall timer brukt på all
undervisningsvirksomhet i løpet av de siste
fire ukene

KVARTALSVIS

3 sifre

Antall timer

999

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

Blank

Svar mangler
Formålet med seneste
undervisningsvirksomhet

ÅRLIG
1

Hovedsakelig knyttet til arbeid (yrke)

2

Hovedsakelig personlig/sosialt

9

Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

Blank

Svar mangler
Fagområdet for seneste
undervisningsvirksomhet

ÅRLIG
000

Allmennutdanning

100

Lærerutdanning og pedagogikk

200

Humanistiske fag, språk og kunst

222

Fremmedspråk

300

Samfunnsvitenskap, handel og jus

400

Naturfag, matematikk og databehandling

420

Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)

440

Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og
geovitenskap)

460

Matematikk og statistikk

481

Informatikk

482

Bruk av datamaskin

500

Ingeniør-, produksjons- og byggefag

600

Landbruk og veterinærvitenskap

700

Helse og sosialomsorg

800

Tjenester

900

Ukjent

999

Ikke relevant
(COURATT=2,9, blank)

Blank

Svar mangler
Foregikk seneste undervisningsvirksomhet i
lønnet arbeidstid?

ÅRLIG
1

Bare i lønnet arbeidstid

2

For det meste i lønnet arbeidstid

3

For det meste utenfor lønnet arbeidstid

20.2.2014

Filter/merknader

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

20.2.2014

Navn

HATLEVEL

HATFIELD

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

137/138

139/141

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

4

Bare utenfor lønnet arbeidstid

5

Uten arbeid på dette tidspunktet

9

Ikke relevant
(COURATT=2,9, blank)

Blank

Svar mangler
Høyeste beståtte nivå av utdanning eller
opplæring

KVARTALSVIS
00

Ingen formell utdanning eller lavere enn
ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (kortere enn to år)

31

ISCED 3c (to år eller mer)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (ikke mulig å skille mellom a, b
eller c, to år eller mer)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (ikke mulig å skille mellom a, b
eller c)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler
Fagområde for høyeste beståtte nivå av
utdanning eller opplæring

ÅRLIG
000

Allmennutdanning(1)

100

Lærerutdanning og pedagogikk(1)

200

Humanistiske fag, språk og kunst(1)

222

Fremmedspråk

300

Samfunnsvitenskap, handel og jus(1)

400

Naturfag, matematikk og databehandling(1)

420

Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)
(1)

440

Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og
geovitenskap(1)

460

Matematikk og statistikk(1)

481

Informatikk

482

Bruk av datamaskin

Nr. 11/51

Filter/merknader

Alle personer over
15 år

HATLEVEL=22-60

Nr. 11/52

Navn

HATYEAR

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

142/145

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

500

Ingeniør-, produksjons- og byggefag(1)

600

Landbruk og veterinærvitenskap(1)

700

Helse og sosialomsorg(1)

800

Tjenester(1)

900

Ukjent

999

Ikke relevant (HATLEVEL=00, 11, 21, 99,
blank)

Blank

Svar mangler
Året da høyeste beståtte nivå av utdanning
eller opplæring ble avsluttet

ÅRLIG

20.2.2014

Filter/merknader

HATLEVEL=11-60

Angi året da høyeste beståtte nivå av
utdanning eller opplæring ble avsluttet, med
fire sifre
9999

Ikke relevant (HATLEVEL=00, 99, blank)

Blank

Svar mangler
SITUASJONEN ETT ÅR FØR
UNDERSØKELSEN

WSTAT1Y

STAPRO1Y

146

147

Arbeidssituasjonen ett år før undersøkelsen

ÅRLIG
1

Utøver et yrke eller driver en virksomhet,
herunder ulønnet arbeid for familiebasert
foretak eller driftsenhet, herunder læretid
eller lønnet praksis o.l.

2

Arbeidsløs

3

Elev, student, under opplæring, i ubetalt
arbeid

4

Pensjonert eller førtidspensjonert eller har
avsluttet sin virksomhet

5

Varig arbeidsudyktig

6

Obligatorisk militær- eller siviltjeneste

7

Utfører oppgaver i hjemmet

8

På annen måte utenfor arbeidsstyrken

9

Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank

Svar mangler
Yrkesstatus ett år før undersøkelsen

ÅRLIG
1

Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2

Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3

Lønnstaker

4

Arbeidende familiemedlem

9

Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

Blank

Svar mangler

Alle personer over
15 år

WSTAT1Y=1

20.2.2014

Navn

NACE1Y2D

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

148/149

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Økonomisk virksomhet i den lokale
enheten der personen var i arbeid ett år før
undersøkelsen

ÅRLIG

Nr. 11/53

Filter/merknader

WSTAT1Y=1

NACE Rev. 2

COUNTR1Y

150/151

00

Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

Blank

Svar mangler
Bostedsstat ett år før undersøkelsen

ÅRLIG

Se ISO-landkodene for koding

REGION1Y

152/153

99

Ikke relevant (barn under ett år)

Blank

Svar mangler
Bostedsregion ett år før undersøkelsen

ÅRLIG

NUTS 2
99

Ikke relevant (personen har byttet
bostedsstat eller er et barn under ett år)

Blank

Svar mangler

Alle personer over
ett år

Alle personer over
ett år

INNTEKT
INCDECIL

154/155

Månedslønn (netto) for hovedarbeidsforhold STAPRO=3

ÅRLIG
01-10

Desiler

99

Ikke relevant (STAPRO≠3)

Blank

Svar mangler
TEKNISKE OPPLYSNINGER OM
INTERVJUET

REFYEAR

156/159

Undersøkelsesår

KVARTALSVIS

Alle

Angi året med fire sifre
REFWEEK

160/161

Referanseuke

KVARTALSVIS

Alle

Angi nummeret på uken (uken går fra
mandag til søndag)
INTWEEK

162/163

Intervjuuke

KVARTALSVIS

Alle

Angi nummeret på uken (uken går fra
mandag til søndag)
COUNTRY

164/165

Stat

KVARTALSVIS

Alle

Se ISO-landkodene for koding
REGION

166/167

Regionen der husholdningen er bosatt

KVARTALSVIS

Alle

NUTS 2
DEGURBA

168

Urbaniseringsgrad

KVARTALSVIS
1

Tett befolket område

2

Middels befolket område

3

Tynt befolket område

Alle

Nr. 11/54

Navn

HHNUM

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

169/174

Periodisitet

Kode

Beskrivelse

Husholdningens løpenummer

KVARTALSVIS

20.2.2014

Filter/merknader

Alle

Husholdningenes løpenumre tildeles av de
nasjonale statistikkontorene, og skal være de
samme i alle undersøkelsesrunder
Registreringer som gjelder ulike medlemmer
i samme husholdning, skal ha samme
løpenummer
HHTYPE

HHINST

COEFFY

175

176

177/182

Husholdningstype

KVARTALSVIS
1

Person som bor i privat husholdning (eller
fast på hotell) og intervjues der

2

Person som bor på institusjon og intervjues
der

3

Person som bor på institusjon, men
intervjues i en privat husholdning

4

Person som bor i en annen privat
husholdning på statens territorium, men
intervjues i den opprinnelige husholdningen
Institusjonstype

KVARTALSVIS
1

Utdanningsinstitusjon

2

Sykehus

3

Annen velferdsinstitusjon

4

Religiøs institusjon (som ikke omfattes av
1-3)

5

Arbeiderbolig, innkvartering på
byggeplasser, studenthjem, innlosjering ved
universitet osv.

6

Militært anlegg

7

Annet (for eksempel fengsel)

9

Ikke relevant (HHTYPE=1,4)

Blank

Svar mangler
Årlig vektingsfaktor

ÅRLIG

Alle

HHTYPE=2,3

Alle

0000-9999 Kolonne 177-180 inneholder hele tall
00-99
COEFFQ

183/188

Kolonne 181-182 inneholder desimaler
Kvartalsvis vektingsfaktor

KVARTALSVIS

0000-9999 Kolonne 183-186 inneholder hele tall
00-99
COEFFH

189/194

ÅRLIG

Kolonne 187-188 inneholder desimaler
Årlig vektingsfaktor for utvalget av
husholdningskjennetegn (dersom utvalget
består av enkeltpersoner)

0000-9999 Kolonne 189-192 inneholder hele tall

Alle

20.2.2014

Navn

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kolonne

Periodisitet

Kode

00-99
INTWAVE

195

(1)

196

Alle

Undersøkelsesrundens løpenummer
Bruk av spørreskjema

KVARTALSVIS

Filter/merknader

Kolonne 193-194 inneholder desimaler
Undersøkelsesrundens løpenummer

KVARTALSVIS
1-8

INTQUEST

Beskrivelse

Nr. 11/55

1

Bare hovedvariabler

2

Hele spørreskjemaet

Eller underavdelinger av ISCED 1997 — fagområde for utdanning — angitt med tre sifre.

Alle

