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1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgivere 

Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og fagbevegelsens senter for 
forskning, utdanning og dokumentasjon (FAFO).  

1.2 Bakgrunn og formål 

Formålet er å kartlegge hvilke typer arbeidsavtaler folk har, og i hvilken grad ulike typer fleksible 
arbeidstidsordninger, vikariater og korte engasjementer forekommer.  

1.3 Tidligere undersøkelser? 

Årets undersøkelse er en forkortet versjon av tilleggsundersøkelsen om arbeidstidsordninger 2. kvartal 
2001. 

1.4 Motivering av IO 

Siden det er frivillig om man vil svare på de fleste tilleggsspørsmålene er det viktig at 
innledningsteksten mellom den ordinære AKU-delen og tilleggsspørsmålene leses opp slik den står på 
skjermen. 
 
Selv om det er frivillig å svare på tilleggsspørsmålene, er det viktig at så mange som mulig svarer. 
Mange svar sikrer et bedre resultat, og gir et bedre grunnlag for å si noe om hvilke typer av 
arbeidskontrakter som tilbys, samt arbeidstidsordninger. 
 

2. Gjennomføring av undersøkelsen 

2.1 Utvalg 

Samme som for AKU. I motsetning til AKU er tilleggsspørsmålene frivillige og stilles kun ved direkte 
intervju. 

2.2.Innsamlingsmetode 

Samme som for AKU. 

2.3 Intervjutid 

Stipulert gjennomsnittlig intervjutid for tilleggsspørsmålene er 2 minutter. 

2.4 Innsamlingsperiode 

Datainnsamlingen foregår i tråd med AKUs rotasjonsplan for 2. kvartal 2004. 
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2.5 IO-brev  

Det er ikke egne IO-brev for tilleggsundersøkelsen. IO-brev sendes kun til 1. gangs IO i tråd med 
utsendingsplanen for AKU 2. kvartal 2004. 

2.6 Belønning til IO 

Ikke aktuelt. 

2.7 Forberedelsestid 

Det er avsatt 30 minutter til lesing av instruks og prøveintervjuing. Godtgjørelsen påføres av kontoret.  

2.8 Hva skjer med dataene - registerkobling, anonymisering, sletting 

Det vil ikke bli foretatt koblinger utover ordinære for AKU.  

2.9 Frafall, avgang og flyttinger 

Frafall og avgang behandles i samsvar med AKU-instruks. 

3 Skjemaet 
Tilleggsundersøkelsen er todelt og består først av seks spørsmål knyttet til medlemskap i fagforening 
og mulighet til organisering på arbeidsplass. De resterende 18 spørsmålene kartlegger 
arbeidstidsordninger og grad av mulighet til å påvirke organisering av eget arbeid. Selv om 
tilleggsundersøkelsen har 24 spørsmål, er det svært få som skal ha de ulike spørsmålene. 

3.1 Enkeltspørsmål 
Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter" hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Det er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. 
Noen ganger kan IO trenge litt tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være litt tålmodig. 
Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet 
ikke" og "F9" for "nekting", eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.   
 
Til6  
Kategori 1, "Helt eller delvis regulert av tariffavtale/overenskomst", skal også benyttes dersom deler 
av IOs arbeidsforhold er regulert av tariffavtale/overenskomst, mens det ikke eksisterer noen avtale 
om de resterende deler av arbeidsforholdet. Dette kan eksempelvis være dersom lønnen er regulert 
gjennom tariffavtale, mens det ikke eksisterer noen fast avtale om arbeidstid, eventuelt motsatt.  
 
Kategori 3, "Kombinasjon av tariffavtale/overenskomst og privat avtale/overenskomst", skal kun 
benyttes dersom det er klart at IO har en privat avtale som dekker deler av arbeidsforholdet i tillegg til 
en tariffavtale/overenskomst. 
 
 

Lykke til med intervjuingen!  
 


