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Danmarks Statistik,  1. april 2001 
AKU-sektionen los/- 
  Akt.nr. 161858 
 
 

Instruktion til Specialundersøgelse af:                                     
Arbejdstidens længde og mønstre 
 
I alle de europæiske lande gennemføres i 2. Kvartal en specialundersøgelse i 
forbindelse med AKU. 
 
Undersøgelsen belyser forekomsten af en række almindelige arbejdstidsmønstre 
som fx 
- skiftende arbejdstider/skifteholdsarbejde 
- overarbejde 
- flekstid 
Endvidere belyses forekomsten af en række mere specielle ordninger som fx 
freelancearbejde og tilkaldevagt-ordninger. 
 
En del af emnerne er i forvejen omfattet af den danske AKU.  De nye spørgsmål er 
derfor flettet ind forskellige steder i den bestående undersøgelse. Og i nogle 
tilfælde er der bare tale om nye svarkategorier til “gamle” spørgsmål. 
 
 
Her medtages tilkaldevikarer o.l. som virksomheden kontakter, når den har behov 
for arbejdskraft pga stor arbejdsbyrde (sæson) eller pga sygdom/ferie blandt 
medarbejderne. Virksomheden har ikke forpligtet sig til at tilbyde arbejde.  
 
 
I en række erhverv fx hospitalspersonale (operationsgang) kan personalet have 
tilkaldevagter/bagvagter. De tilkaldes kun ved særligt behov, men de skal være til 
at få fat i og modtager en vis aflønning også selv om de ikke bliver tilkaldt. Spm 
15dd stilles for at kunne udskille disse ordninger fra de situationer hvor IP helt frit 
kan vælge at  tage jobbet eller lade være når de bliver kontaktet. 
 
 
Her ønskes belyst om IP har fået en sådan ordning på eget initiativ eller  
om personen ikke specielt havde søgt at få den pågældende ordning men det havde 
ikke været muligt at få et tilsvarende job med en almindelig arbejdstidsordning 
 
Er den specielle ordning føst blevet indført efter ansættelsen skal  I checke om det 
var valgfrit at gå over på ordningen – for så er det kode 1 (har selv ønsket det) - 
hvis ikke så kode 2 (kunne ikke få andet). 
 
Kode 3: IP kan fx være garanteret min. 20 timer om ugen men har nogle gange 
flere timer.  De ekstra timer betragtes ikke som overarbejde og aflønnes til normal  
takst. 
 
Kode 4:  Kontrakten indeholder kun en aftale om et samlet timetal for et år fx 1850 
timer Dette tillader store sæsonudsving uden at det vil udløse overarbejdsbetaling.  
 
Kode 5: Arbejdstiden bestemmes ved løbende aftaler mellem arbejdsgiver og 
lønmodtager. Ofte fastsættes den kun for en eller nogle få uger af gangen.  
Eksempel kan være privat rengøringshjælp, eller tilkaldevikarer. Denne gruppe går 
videre til 19d. 
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Her fastslås det om der er tale om en individuel aftale, eller om aftalen følger en 
overenskomst eller er en husaftale der omfatter alle (eller en gruppe) i 
virksomheden. 
 
 
I spm-teksten står der nu hvor mange timer der er tale om, og som noget nyt skal I 
angive hvor mange af timerne der vil blive udbetalt enten til overarbejds-tarif eller 
til normal  timeløn.  
 
Spm er blevet udvidet med en svarkategori for de få tilfælde hvor IP har haft 
overarbejde i referenceugen men ikke ved om og hvordan det vil blive honoreret. 
 
 
Bemærk definition af skifteholdsarbejde: Der er tale om en ordning hvor en gruppe 
ved arbejdsstart overtager det fysiske arbejdssted  fra et tidligere hold og fortsætter 
med at udføre de samme arbejdsfunktioner.  Dette gælder fx hospitalsarbejde.  
 
Bemærk også at personer der arbejder på et fast skift fx sygeplejersker på fast 
aftenvagt også er omfattet af en skifteholdsordning. 
 
Nogle IP’er vil kalde det skifteholdsarbejde mens andre vil bruge andre 
betegnelser derfor er spm om skifteholdsarbejde blevet omformuleret.  
 
Afhængig om IP kalder det skifteholdsarbejde eller skiftende arbejdstider får de nu 
8 typer at vælge imellem.  Svarkategorierne dækker i princippet det samme men 
ordlyden er forskellig efter om IP svarede at det var skifteholdsarbejde eller 
skiftende arbejdstider.  
 
 
Spm skal fastslå om IP selv fastlægger sin arbejdsmetoder samt tidsplan. 
En kunde har ofte specifikationer til det produkt han eller hun ønsker at købe mens 
producenten selv fastlægger sine arbejdsmetoder og tidsplan.  I visse tilfælde hvor 
firmaet fungerer som underleverandør til et andet firma kan denne selvstændighed 
være begrænset. Og det er det vi ønsker at belyse. 
 
Bemærk at de begrænsninger der er lovbundne ikke skal være med her - det kan 
være diverse miljøkrav samt krav fra levnedsmiddelkontrollen ol. 
 
Den gruppe af lønmodtagere, som ikke er omfattet af  en overenskomst eller anden 
fælles aftale stilles også disse spm om selvbestemmelse. Mens den store gruppe 
der er underlagt en fælles aftale (har aftale om arbejdstiden spm 19)  ikke 
medtages. 
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Spm 32b + 32bb samt 32c 
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Kode 1 og 2 anvendes når IP hovedsagelig arbejder for en eller nogle få kunder. 
De fleste opererer dog på et marked og får da kode 3.  
 
Bemærk at referenceperioden her ikke er referenceugen men vurderingen 
skal bygge på en længere periode – fx 12 mdr.  Så vi kun på referenceugen ville 
en række virksomheder fx konsulenter og håndværkere fremstå som kun at arbejde 
for en kunde men set over en længere periode viser det sig at de egt "er på 
markedet". 
 
 
Når det drejer sig om lønmodtagere bemærk da at dette ikke må forveksles med 
spm om IP har flere jobs (det indhenter vi allerede). 
Faktisk går det på tværs at andre spm - mest fordi det anskuer beskæftigelsen 
over en længere periode og ikke kun i referenceugen. Eksempel: er hovedjobbet 
at være freelance-journalist: er spm om IP primært arbejder for en avis eller han 
eller hun er ude på markedet og leverer til mange aviser. 
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