
   

VEDLEGG 2           

Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen 
 

Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i 
byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med de regionale 
verneombudene.  

Formålet med prosjektet er å: 

• Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med 
rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge 
 

Vi ber deg derfor om å fylle ut spørsmålene i dette spørreskjemaet. Det er frivillig å fylle ut, men 
siden det er viktig å få informasjon fra dere som jobber i bransjen, håper vi at dere vil svare.  

Du skal ikke skrive navnet ditt på arket, siden undersøkelsen er anonym.  

Når du er ferdig med å svare på spørreskjemaet, legg det i konvolutten du fikk sammen med 
skjemaet, og lim igjen.  

Gi konvolutten til det regionale verneombudet som du fikk skjemaet av. Han vil sende skjemaet 
videre til forskerne som gjennomfører undersøkelsen. Kun forskerne vil ha tilgang til 
spørreskjemaene, og de vil bli behandlet konfidensielt.  

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte en av forskerne på Fafo på telefon eller e-
post: 

Line Eldring: 976 07 512 lel@fafo.no  

Rolf K. Andersen: 901 99 137 roa@fafo.no  

 

Tusen takk for at du svarer på spørreskjemaet! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Line Eldring, prosjektleder  
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1. Hvilket land er du fra? 

(statsborgerskap) 

� Norge 

� Annet nordisk land 

� Polen 

� Litauen  

� Latvia 

� Estland 

� Tyskland 

� Romania 

� Annet land, noter: _________ 
 

2. Hva er din alder?  

_______år 

3. Hvor er du registrert bosatt?  

� I Norge 

� I et annet land 

� Ikke sikker 
 

4. I hvilke av disse årene har du 
jobbet i Norge? Kryss av for hvert 
av årene du har jobbet her, selv 
om du ikke jobbet her hele året.  

� 2013 

� 2012 

� 2011 

� 2010 

� 2009 

� 2008 

� 2007 

� 2006 

� 2005 

� 2004 
 
5. Hvor lenge har ditt nåværende 

arbeidsopphold i Norge vart? 

� Mindre enn 6 måneder 

� 6-12 måneder 

� Mer enn 1 år 

� Ikke sikker 
 
6. Hvem er din arbeidsgiver nå?  

� Norsk firma 

� Utenlandsk firma 

� Er selvstendig 
næringsdrivende 

� Ikke sikker 
 

7. Er din arbeidsgiver et 
utleiefirma/bemanningsbyrå?  

� Ja  

� Nei  

� Ikke sikker 
 
8. Har du skriftlig arbeidskontrakt?  

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 

9. Skriver du timelister?  

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 



   
10. Får du lønnsslipp?  

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 
11. Hvordan utbetales lønnen/ 

betalingen for denne jobben?  
DU KAN SETTE FLERE KRYSS 

� Til min bankkonto i Norge 

� Til min bankkonto i utlandet 

� Kontant i Norge 

� Kontant i utlandet 

� Ikke sikker 
 

12. Betaler du skatt av det du tjener 
på denne jobben?  

� Ja, i Norge 

� Ja, i utlandet 

� Nei 

� Ikke sikker 
 

13. I hvilken valuta får du 
lønnen/betalingen for denne 
jobben?  DU KAN SETTE FLERE 
KRYSS 

� Norske kroner 

� Annet, noter hvilken 
valuta_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

14. Vi vil gjerne vite hvor mye du har i 
lønn/ tjener på denne jobben. Svar 
hva du tjener i NORSKE KRONER, 
brutto (før skatt).  
 
Hvor mye tjener du på denne 
jobben?   
Jeg tjener _______ kroner per TIME 
 
Hvis du ikke kan oppgi timelønn, 
svar heller på ETT av disse 
spørsmålene: 

Jeg tjener ______kroner per UKE 

Jeg tjener ______kroner per MÅNED 

Jeg tjener _______ kroner TOTALT 
for denne jobben, som jeg antar vil 
ta ca ______UKER  
(trekk fra materialkostnader) 
 

15. Overnatter du utenfor ditt vanlige 
hjem for å gjøre denne jobben?  

� Ja, bor annet sted i Norge 

� Ja, bor i utlandet 

� Nei, bor i nærheten 

� Nei, har ikke fast bosted 

� Ikke sikker 
 
16. Får du noe av det følgende fra 

arbeidsgiver/ oppdragsgiver 
mens du utfører denne jobben?    

� Mat   

� Bolig/overnatting 

� Arbeidstøy 

� Verneutstyr 

� Verktøy 

� Dekning av reiseutgifter 



   
17. Betaler kunden/oppdragsgiver 

merverdiavgift (moms) på dette 
oppdraget?  

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 
18. Har du hatt kontakt med noen av 

de følgende mens du har jobbet i 
Norge? 

  DU KAN SETTE FLERE KRYSS 

� Arbeidstilsynet 

� Fagforeninger/tillitsvalgte 

� Verneombud 

� Servicesenteret for 
utenlandske arbeidstakere 

� Skatteetaten 

� Kirke 

� NAV 

� Regionale verneombud (før i 
dag) 
Ingen av disse  
 

19. Har du ID-kort for byggeplasser?  

 

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 
 

20. Har du fått skriftlig informasjon 
om hvordan du skal unngå skader 
og ulykker i denne jobben?  

� Ja 

� Nei, men har fått slik 
informasjon i en tidligere jobb 
i Norge 

� Nei, har aldri fått slik 
informasjon i Norge 

21. Hvordan vurderer du risikoen for 
at du skal bli utsatt for 
arbeidsulykker i den jobben du 
gjør nå. Er det stor, middels eller 
liten risiko? 

� Stor risiko 

� Middels risiko 

� Liten risiko 

� Ikke sikker 
 
22. Har du fått opplæring i bruk av 

maskiner og utstyr du benytter i 
denne jobben?  

� Ja 

� Ja, men ikke nok 

� Nei 

� Ikke sikker 
 

23. Har du i løpet av de siste 12 
måneder skadet deg på jobben i 
Norge, slik at du ikke kunne 
jobbe i minst 1 dag etterpå? 

� Ja  

� Nei 
 
 
 



   
24. Har bedriften din 

bedriftshelsetjeneste?  

� Ja 

� Nei 

� Ikke sikker 
 

25. Hvor mange timer arbeidet du 
totalt i forrige UKE (fra mandag til 
og med søndag)?   

______timer 

26. Alt i alt, i den tiden du har jobbet 
i byggenæringen i Norge, hva har 
du arbeidet mest med?  

� Mest arbeid på/i private 
boliger og hytter 

� Mest arbeid på større 
byggeplasser, kontorbygg o.l. 

�  Omtrent like mye av begge 
typer arbeid 
 

27. Har du fagutdanning innenfor 
byggfag?  

DU KAN SETTE FLERE KRYSS 

� Ja, fra Norge 

� Ja, fra annet land 

� Nei 

� Ikke sikker 

 

 

 

 

28. Er det noe annet du vil fortelle 
om arbeidet og livet i Norge, 
noter her: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKK FOR AT DU FYLTE UT SPØRRESKJEMAET! 
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