AKU <<ioNr>>
Til <<navn>>
<<adresse>> <<bolignr>>
<<postnr>> <<poststed>>

Hei,
Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker å intervjue deg om arbeid og arbeidsledighet. I undersøkelsen vil vi stille
deg noen spørsmål om din tilknytning til arbeidsmarkedet. Uansett om du for tiden jobber eller ikke, er vi
interessert i dine svar.
Vi kommer snart til å ringe deg
En av våre intervjuere vil i løpet av kort tid ringe deg for å gjennomføre intervjuet. Du kan også ta kontakt
med oss for å avtale når vi skal ringe deg.
Et av målene til undersøkelsen er å se på utviklingen på arbeidsmarkedet over tid, derfor kommer vi til å
kontakte deg 8 ganger i løpet av 2 år. Intervjuet tar i gjennomsnitt fem minutter. Alle som stod registrert i din
husholdning da du ble trukket ut, og som er i alderen 15-89, vil bli kontaktet for et eget intervju kun én
gang, om ca. 3 måneder. Skulle det være endringer i husholdningen din innen den tid, ønsker vi fortsatt å
intervjue dem.
Dine svar er viktige
Du er én av 24 000 personer som er trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret til å delta i
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Undersøkelsen følger et utvalg av hele befolkningen og gir viktig
informasjon om blant annet sysselsetting og arbeidsledighet. Resultatene er nødvendige for å forstå
utviklingen i arbeidsmarkedet og hvordan den påvirker norsk økonomi. Lignende undersøkelser
gjennomføres i andre land, og gjør at vi kan se det norske arbeidsmarkedet i sammenheng med for eksempel
Norden og EU.
Du kan lese mer om undersøkelsen og hvordan du deltar på ssb.no/arbeidskraft
Opplysningene dine er sikre hos oss
Informasjonen fra Arbeidskraftundersøkelsen blir så mye brukt og er ansett som så viktig at alle er
pliktige til å svare. Undersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 21. juni 2019.
Statistisk sentralbyrås medarbeidere har taushetsplikt. Dine enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.
Tusen takk for at du deltar!
Kontakt oss
E-post: svar@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08
Svartjenesten er åpen kl. 09-21 mandag til torsdag.

Med vennlig hilsen
Geir Axelsen
administrerende direktør

Hei,
Statistisk sentralbyrå (SSB) ønskjer å intervjue deg om arbeid og arbeidsløyse. Vi kjem til å stille deg
spørsmål om tilknytinga di til arbeidsmarknaden. Uansett om du for tida jobbar eller ikkje, er vi interesserte
i svara dine.
Vi kjem snart til å ringje deg
Ein av intervjuarane våre vil i løpet av kort tid ringje deg for å gjere intervjuet. Du kan også ta kontakt med
oss for å avtale når vi skal ringje deg.
Eit av måla til undersøkinga er å sjå på utviklinga på arbeidsmarknaden over tid, derfor kjem vi til å
kontakta deg 8 gonger i løpet av 2 år. Intervjuet tek om lag fem minutt. Alle som stod registrert i hushaldet
ditt då du vart trekt ut, og som er i alderen 15-89, vil bli kontakta for eit eige intervju berre éin gong, om ca.
3 månader. Skulle det vera endringar i hushaldet ditt innan den tida, ønskjer vi framleis å intervjua dei.
Svara dine er viktige
Du er éin av 24 000 personar som er trekt ut tilfeldig frå Folkeregisteret til å delta i
Arbeidskraftundersøkinga. Undersøkinga følgjer eit utval av heile befolkninga og gir viktig informasjon om
blant anna sysselsetjing og arbeidsløyse. Resultata er nødvendige for å forstå utviklinga i arbeidsmarknaden
og korleis den påverkar norsk økonomi. Liknande undersøkingar blir gjennomførte i andre land, og gjer at vi
kan sjå den norske arbeidsmarknaden i samanheng med for eksempel Norden og EU.
Du kan lese meir om undersøkinga og korleis du deltek på ssb.no/arbeidskraft
Opplysningane dine er sikre hos oss
Informasjonen frå Arbeidskraftundersøkinga blir så mykje brukt og er rekna som så viktig at alle er
pliktige til å svare. Undersøkinga blir gjennomført med heimel i statistikkloven av 21. juni 2019. Statistisk
sentralbyrå sine medarbeidarar har teieplikt. Dine enkeltsvar vil aldri verte offentleggjort.
Tusen takk for at du deltek!
Kontakt oss
E-post: svar@ssb.no
Telefon: 62 88 56 08
Svartenesta er open kl. 09-21 måndag til torsdag.

Med venleg helsing
Geir Axelsen
administrerande direktør

