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ANNEX 4 Written instructions to interviewers (Danish) 
 

AD HOC MODUL OM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV – AKU 2. KVT . 2005 
 

Spørgsmålene stilles til 15-68 årige. Nogle af spørgsmålene stilles til alle i denne aldersgruppe, 
nogle kun til beskæftigede og nogle kun til folk med hjemmeboende børn.  
 
Spørgsmålene ligger som en samlet blok – før jobsøgningsspørgsmålene for de beskæftigede og før 
situationen for et år siden for de ubeskæftigede.  
 
1. Har De hjemmeboende børn under 15 år? 
 
- Ja (Gå til spm. 2) 
- Nej (Gå til spm. 10) 
 
Dette spørgsmål stilles til alle 15-68 årige.  
 
Spørgsmålet gælder både egne børn, adoptivbørn, og ægtefælles børn. Børnene skal dog bo i 
husstanden.   
 
2. Hvordan passes Deres børn normalt, når De er på arbejde? 
 
- Betalt børnepasning (fx institution, dagpleje, barnepige) 
- Af partneren/ægtefællen  
- Af familie, naboer eller venner (uden betaling) 
- Ingen børnepasning anvendes 
 
(Gå til spm. 3) 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede med hjemmeboende børn.  
 
De skal angive, hvordan børnene typisk bliver passet. Hvis de anvender forskellige typer 
børnepasning skal de angive den, der blev anvendt i referenceugen. Hvis de anvendte forskellige 
typer børnepasning i referenceugen, skal de angive den, hvor barnet blev passet i flest timer.  
 
Kategorien Ingen børnepasning anvendes skal bruges, hvis respondenten arbejder hjemme og 
samtidig passer børnene eller hvis børnene passer hinanden. Bemærk dog, at hvis det er en bror eller 
søster på 15 år eller derover, der passer sine yngre søskende, skal det placeres i Af familie, naboer 
eller venner (uden betaling). 
 
3. Har De indenfor de sidste 12 måneder taget fridage eller forkortet Deres arbejdstid, fordi den 
pasningsordning, De normalt anvender, ikke var til rådighed? 
 
- Ja (Gå til spm. 4) 
- Nej (Gå til spm. 5) 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede med børn.  
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Her tænkes fx på hvis institutionen var lukket, dagplejeren på ferie el. lign. 
 
Spørgsmålet stilles også til dem, der har svaret, at der ikke anvendes nogen børnepasning. Det kan 
virke mærkeligt, men det skyldes, at kategorien Ingen børnepasning anvendes også inkluderer, at 
børnene passer hinanden. Hvis der fx er en på 14 år i husstanden, der passer sin yngre bror eller 
søster og den 14-årige skal på lejrskole, kan der være pasningsproblemer.  
 
4.Var De nødt til at tage fri, fordi De ikke kunne finde alternative pasningsmuligheder? 
 
- Ja, manglede alternative pasningsmuligheder i dagtimerne (ml. 7-19) 
- Ja, manglede alternative pasningsmuligheder på specielle tidspunkter (aften, nat, weekend) 
- Ja, de alternative pasningsmuligheder var for dyre 
- Ja, de alternative pasningsmuligheder var af for dårlig kvalitet 
- Nej, ville gerne have fri 
 
(Gå til spm.5) 
 
Spørgsmålet stilles til beskæftigede med børn, der har taget fri på grund af, at den pasningsordning, 
de normalt anvender, ikke var til rådighed.  
 
Bemærk, at spørgsmålet går på alternative pasningsmuligheder - om de havde problemer med at 
finde en anden løsning – fx hvis daginstitutionen var lukket og de derefter har forsøgt at få 
bedsteforældrene til at passe børnene, men disse ikke kunne, fordi de skulle noget andet. Der ønskes 
altså en afklaring af hvorfor de tog fri. Kunne de ikke finde en alternativ løsning? Var de ikke 
tilfredse med den alternative løsning, der var tilgængelig? Var den for dyr? For dårlig? Nej, ville 
gerne have fri skal bruges, hvis de godt kunne have fundet en anden løsning, men gerne ville holde 
fri for at være sammen med børnene. 
 
5. Har De været på forældreorlov/børnepasningsorlov indenfor de seneste 12 måneder? 
 
- Ja (Gå til spm. 6)  
- Nej (Gå til spm. 9) 
  
Spørgsmålet stilles til alle med hjemmeboende børn under 15 år.  
 
Vær opmærksom på, at forældreorlov/børnepasningsorlov ikke er det samme som almindelig 
barselsorlov. Indtil 2002 var der særlige orlovsregler for forældreorlov/børnepasningsorlov, men i 
2002 blev det en del af den fleksible barselsorlov. Denne del af orloven er ikke knyttet til 
tidspunktet umiddelbart efter fødslen, men kan udskydes og skal blot tages inden barnet fylder 9 år. 
Forældre til børn, der er født efter 2002 vil måske ikke være bekendt med betegnelserne 
”forældreorlov/børnepasningsorlov”, da denne mulighed nu er en del af barselsorloven. I skal derfor 
være sikre på, at de forstår, at der er tale om den del af barselsorloven, der kan udskydes.  
 
Der er ikke sat et filter på, så dem der i starten har sagt, at de er på forældreorlov/børnepasnings- 
orlov ikke får spørgsmålet. Hvis de er på forældreorlov/børnepasningsorlov nu, skal der naturligvis 
svares Ja til dette spørgsmål. De efterfølgende spørgsmål skal så formuleres i nutid.   
 
6. Tog De forældreorlov/børnepasningsorlov på fuld tid eller deltid?  
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- Fuld tid  
- Deltid 
 
(Gå til spm. 7) 
 
Spørgsmålet stilles til dem, der har været på forældreorlov/børnepasningsorlov indenfor de sidste 12 
måneder. 
 
Hvis man var ansat på deltid, da man tog forældreorlov/børnepasningsorlov giver det sig selv, at 
man tog orloven på deltid, men fuldtidsansatte har også mulighed for at holde orlov på deltid – og 
så blot arbejde de resterende timer om ugen.  
 
7. Tog De hele forældreorloven/børnepasningsorloven på én gang eller var den delt op i flere 
perioder? 
 
- Tog den i en samlet blok 
- Tog den over flere perioder indenfor det seneste år 
 
(Gå til spm. 8) 
 
Spørgsmålet stilles til dem, der har været på forældreorlov/børnepasningsorlov indenfor de sidste 12 
måneder. 
 
Man kan få en ordning hvor man holder orloven ”drypvis” – altså tager orlov i kortere perioder og 
imellem disse er på arbejde. Svarkategorien Tog den over flere perioder indenfor det seneste år skal 
kun anvendes, hvis man indenfor det seneste år har taget forældreorlov/børnepasningsorlov i flere 
afbrudte perioder. Hvis man for mere end et år siden har taget noget af orloven, men indenfor det 
seneste år kun har taget én periode, skal det placeres i Tog den i en samlet blok. 
 
8. Modtog De økonomisk kompensation under forældreorloven/børnepasningsorloven (fx løn, 
dagpenge el. lign)? 
 
- Ja 
- Nej 
 
(Gå til spm. 10) 
 
Spørgsmålet stilles til dem, der har været på forældreorlov/børnepasningsorlov indenfor de sidste 12 
måneder. 
 
Det er ligegyldigt om det var staten eller arbejdsgiveren, der ydede den økonomiske kompensation. 
Hvis de kun modtog økonomisk kompensation under noget af orloven, skal der stadig svares Ja. De 
fleste vil formentlig have fået en eller anden form for ydelse, men det kan forekomme, at man har 
ret til at holde orloven, men ikke har ret til (mere) økonomisk kompensation. Nej skal bruges, hvis 
de slet ikke har modtaget nogen form for kompensation under den orlov, de har holdt indenfor det 
seneste år.  
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9. Hvad er den primære årsag til, at De ikke har været på forældreorlov/børnepasningsorlov 
indenfor de sidste 12 måneder? 
 
- Havde ikke ret til det 
- Ingen økonomisk kompensation eller for store økonomiske omkostninger ved det 
- Ordningen er ikke fleksibel nok 
- Det har negative konsekvenser for mine sociale ydelser (fx pension) 
- Det har negative konsekvenser for mit karriereforløb 
- Ville helst arbejde (af andre grunde end ovennævnte) 
- Andre grunde til ikke at have taget orloven 
 
(Gå til spm. 10) 
 
Spørgsmålet stilles til dem med hjemmeboende børn under 15 år, der ikke har været på 
forældreorlov indenfor de sidste 12 måneder. 
 
Man er interesseret i respondentens personlige grund til ikke at have været på orlov. Der kan altså 
ikke svares, at det var fordi ægtefællen var på forældreorlov. I så fald skal der spørges til, hvorfor 
husstanden har besluttet, at det var den anden, der skulle på orlov. Hvorfor ønskede respondenten 
ikke selv at tage orloven? 
 
Havde ikke ret til det bruges, hvis de ikke juridisk har haft ret til det. Det kan fx være fordi børnene 
er mere end 9 år eller fordi de allerede har brugt forældreorloven. 
 
10. Har De mulighed for at møde senere eller tage tidligere fri for at få familielivet til at hænge 
sammen? 
 
- Ja, normalt muligt 
- Ja, men kun sjældent 
- Nej 
 
(Gå til spm. 11) 
 
Spørgsmålet stilles til alle beskæftigede. 
 
For respondenter, der ikke har børn eller familieforpligtelser vil spørgsmålet være hypotetisk, da de 
måske aldrig har haft brug for denne mulighed. De skal i så fald svare udfra hvordan de generelt 
opfatter deres mulighedfor dette. 
 
Det behøver ikke at være en formel del af ansættelsen. Uformelle aftaler med arbejdsgiveren tæller 
også med.  
 
Møde- eller sluttidspunktet skal variere mindst 1 time fra det normale tidspunkt, før det skal tælle 
med.  
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11. Har De mulighed for at planlægge Deres arbejdstid, så De kan holde fri hele dage af 
familiemæssige grunde (uden at bruge ferie eller orlov)?  
 
- Ja, normalt muligt 
- Ja, men kun sjældent 
- Nej 
 
(Gå til spm. 12) 
 
Spørgsmålet stilles til alle beskæftigede. 
 
Respondenter, der ikke har familiemæssige forpligtelser skal svare udfra, hvad de tror, at deres 
mulighed er.  
 
Både formelle og uformelle aftaler med arbejdsgiveren skal tælles med.  
 
12. Har De haft fri fra arbejde indenfor de sidste 12 måneder på grund af familiemedlemmers 
sygdom eller andre nødsituationer, der relaterer sig til Deres familieliv? 
 
- Ja, med hel eller delvis kompensation/løn – fx. barns første sygedag eller plejeorlov 
- Ja, men uden kompensation/løn 
- Ja, men brugte egen tid (fx flexoverskud) 
- Nej 
 
(Gå til spm. 13) 
 
Spørgsmålet stilles til alle beskæftigede. 
 
Der kan både være tale om forudsete og uforudsete hændelser - fx sygdom, ulykker, operationer. 
 
Egen sygdom skal ikke tælles med.  
 
13. Passer De regelmæssigt andre børn under 15 år (end eventuelt egne børn)? 
 
- Ja 
- Nej 
 
(Gå til spm. 14) 
 
Spørgsmålet stilles til alle 15-68 årige. 
 
Hvis man har pasning af børn som erhverv eller arbejder frivilligt for en organisation skal det ikke 
tælles med. Der spørges til om man hjælper nogen, man kender med deres pasningsforpligtelser – 
det kan være fx ens børn (der selv har børn), naboer eller venner. 
 
Pasningen kan indebære forskellige opgaver: hjælp med lektier, lege, højtlæsning, udflugter, at se 
efter dem o.s.v.  
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14. Passer De regelmæssigt syge, handicappede eller ældre på 15 år eller derover? 
 
- Ja 
- Nej  
 
(Gå til spm. 15) 
 
Spørgsmålet stilles til alle 15-68 årige. 
 
Betalt og frivilligt arbejde skal ikke tælles med. 
 
Spørgsmålet dækker ikke kun familiemedlemmer, men også venner.  
 
Dem, der passes kan godt bo i samme husstand som respondenten.  
 
Pasningen kan fx inkludere: Hjælp til påklædning og bad, hjælp til at gå, hjælp med finansielle 
sager, rengøring mv.  
 
15. Beskæftigede: Ønsker De at ændre forholdet mellem Deres arbejdstid og 
pasningsforpligtelser, så De fx arbejder mere og bruger mindre tid på pasning, eller arbejder 
mindre og bruger mere tid på pasning? 
 
- Ønsker at arbejde mere og reducere pasningstid (Gå til spm. 16) 
- Ønsker at arbejde mindre for at have mere tid til pasning (Gå videre i alm. AKU) 
- Nej (Gå videre i alm. AKU) 
 
Dette spørgsmål stilles til beskæftigede, der har angivet at have børn eller pasningsforpligtelser 
overfor andre børn eller syge/gamle. 
 
De skal kun tænke på, hvad de godt kunne tænke sig. Ikke over, hvad der er realistisk i deres 
situation. 
 
Hvis man både ønsker at arbejde mere OG bruge mere tid på pasning, eller både ønsker at arbejde 
mindre OG bruge mindre tid på pasning, skal der svares Nej. I så fald er det ikke forholdet mellem 
pasning og arbejde, man ønsker at ændre.  
 
15. Ubeskæftigede: Ønsker De at begrænse tiden brugt på pasning, så De kan arbejde? 
 
- Ja 
- Nej 
 
Dette spørgsmål stilles til ubeskæftigede, der har angivet at have børn eller pasningsforpligtelser 
overfor andre børn eller syge/gamle.  
 
Spørgsmålet går på deres ønsker, ikke hvad der er realistisk. 
 
Hvis man både ønsker at arbejde OG bruge mere tid på pasning, skal der svares Nej. I så fald er det 
ikke forholdet mellem pasning og arbejde, man ønsker at ændre.  
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16. Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke arbejder (mere), selvom De gerne ville? 
 
- Mangler pasningsmuligheder i dagtimerne (ml. 7 og 19) 
- Mangler pasningsmuligheder på specielle tidspunkter (fx aften, nat eller i weekender) 
- Pasningsmulighederne er for dyre 
- Pasningsmulighederne er ikke af tilstrækkelig kvalitet 
- Har ikke noget med pasningsmuligheder at gøre 
 
(Gå videre i alm. AKU) 
 
Spørgsmålet stilles til personer, der har angivet, at de gerne vil arbejde eller arbejde mere. 
 
Formålet med spørgsmålet er at afklare om det er konkrete problemer med pasningsmulighederne, 
der afholder en fra at arbejde i den grad, man gerne ville. Har ikke noget med pasningsmuligheder 
at gøre kan fx bruges, hvis man i familien har valgt, at det er partneren, der skal forfølge sin 
karriere og denne beslutning ikke har haft noget at gøre med, at pasningsmulighederne ikke er 
tilgængelige eller gode nok, men at man af princip mener, at forældre bør passe deres egne børn.  
 
Der er tale om den nuværende grund til, at man ikke arbejder eller arbejder mere. Der kan sagtens 
have været en anden grund, da man gik ned i tid eller besluttede ikke at arbejde. 
 


