
   

Vil du delta i et forskningsprosjekt som evaluerer hovedavtalen 

i staten?   

 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å evaluere hovedavtalen 

i staten. Fafo gjennomfører prosjektet på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

hovedsammenslutningene (LO Stat, Akademikerne Stat, Unio og YS Stat). Fafo vil gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i alle statlige virksomheter.  

 

Formål 

Prosjektet evaluerer hvordan hovedavtalen praktiseres ute i de statlige virksomhetene. Vi kartlegger 

aktiviteter som informasjon, drøfting og forhandlinger og vi ønsker å vite om du synes at 

hovedavtalens intensjoner om medbestemmelse og samarbeid innfris i din virksomhet. Kort sagt: 

fungerer partssamarbeid som det skal ute i din virksomhet, har partene nok kompetanse og hvilke 

(eventuelle) uenigheter oppstår og hvordan løses disse?  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Det er Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning som gjennomfører prosjektet. Inger Marie 

Hagen er prosjektleder, i tillegg er Sissel Trygstad, Åsmund Seip, Jørgen Svalund og Kristine 

Nergaard ved Fafo er også tilknyttet prosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Mailadressen din har vi fått fra KMD (om du er leder) eller fra hovedsammenslutningen/forbundet ditt 

(om du er tillitsvalgt).  

  

Hva innebærer det for deg å delta? 

Vi vil ikke spørre om navnet på virksomheten du jobber i, geografisk plassering eller andre 

opplysninger som gjør deg direkte identifiserbar. Alle personopplysninger som du gir gjennom 

undersøkelsen vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun forskerne i forskningsgruppen som har 

tilgang til informasjonen. Hvis du velger å delta i undersøkelsen, innebærer det at du fyller ut et 

spørreskjema. Det vil ta ca 20 minutter å besvare denne. Dine svar fra undersøkelsen vil bli registrert 

elektronisk.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Når du klikker deg inn på linken under kommer du først til et 

spørsmål hvor vi ber om at du gir ditt samtykke til å delta. Hvis du velger å delta, kan du når som helst 

trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Du må da sende oss en e-post, slik at vi får slettet 

opplysningene om deg. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller 

senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om her. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 Det er kun personer som vil jobbe med spørreundersøkelsen som vil ha tilgang til innsamlede 

data fra spørreundersøkelsen (Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund).  

 Vi som analyserer innsamlede data vil ikke ha tilgang til ditt navn eller din e-post. Quenchtec 

Research Studio, som er leverandør av webløsningen som brukes i spørreundersøkelsen, har en 

koblingsnøkkel mellom e-postadressene undersøkelsene er sendt ut til og svarene. Forskerne 

har ikke tilgang til denne koblingsnøkkelen, og denne vil også bli slettet av dataleverandøren 



   

etter at undersøkelsen er gjennomført. Alt datamateriale lagres på en forskerserver der kun de 

som skal arbeide på prosjektet har tilgang.  

 

I rapporten som publiseres, vil ikke personidentifiserbare opplysninger benyttes. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.10.2020. Alle identifiserbare opplysninger vil da bli slettet og 

datamaterialet vil bli anonymisert (senest 31.12.2020).  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

Etter henvendelse fra Fafo, Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning har NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

 Inger Marie Hagen, e-post: tilbakemeldingFO@fafo.no eller tlf. 48297385. 

 Vårt personvernombud: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 

(personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig     

Inger Marie Hagen  
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