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Instruks til Ad Hoc Modul 2010 

Forening af arbejds- og familieliv 
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Spørgsmålene stilles til over 15 årige. Nogle af spørgsmålene stilles  

 til alle,  

 nogle kun til ikke beskæftigede/beskæftigede på deltid og  

 nogle kun til folk med hjemmeboende børn.  

 

Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om dine muligheder for at forene dit 

arbejdsliv og dit familieliv. 
  

Pasning af børn ol. 

BKBRN 

151. Har du hjemmeboende børn under 15 år?  

 

Ja  .........................................................  

•
 

 

1 

 

Gå til spm. 152 

Nej  .......................................................  

•
 

 

2 

 

Gå til spm. 154b 

 

Dette spørgsmål stilles til alle over 15 år.  

Spørgsmålet gælder både egne børn, adoptivbørn, og ægtefælles børn. Børnene skal dog bo i husstanden.   
_____________________________________________________________ 
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BKBRNALD 

152. Hvad er dit yngste barns alder? 

  

 ..............................................................  

•
 

0-14 

 

Gå til spm. 153 

 

Her er det meget vigtigt at få sat et tal, for ellers kan man ikke bruge filtrene senere.  

Filtret gør, at der er tale om det yngste hjemmeboende barn. 

 

Et barn på 8 måneder er 0 år gammelt. 

_________________________________________________________________________________ 

BKCHILDCAR   

153. Hvor mange timer om ugen tilbringer dit yngste barn i daginstitutionen, i betalt dagpleje eller i SFO? 

under 10 timer 

•
 

 

1 

 

10 - 20 timer 

•
 

 

2 

 

20 - 30 timer 

•
 

3 Gå til spm. 154a 

30 - 40 timer 

•
 

4  

+ 40 timer 

•
 

5  

Benytter ikke børnepasning 

•
 

6  

Spørgsmålet stilles til alle over 15 år, hvis yngste barn er mellem 0 og 14 år. 

 

Hvis timer i børnepasningen varierer fra uge til uge, så skal de angive de timer barnet tilbragte i 

daginstitutionen i referenceugen.  

 

Kategorien Benytter ikke børnepasning skal bruges, hvis respondenten arbejder hjemme og samtidig passer 

børnene eller hvis børnene passer hinanden.   
 

 

Definitioner 

”daginstitution” 

= vuggestue, børnehave ol. 

__________________________________________________________________________________ 

BKREGCARE 

 

154. a.       Udover hjemmeboende børn, er der andre personer du passer regelmæssigt? 

  b.      Er der andre personer du passer regelmæssigt? 

 

fx  

 ikke hjemmeboende børn under 15 år, 

 plejekrævende syge,  

 handicappede,  

 ældre slægtninge,  

 venner på 15 år og derover? 
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Ja, børn under 15 år 

•
 

1 Hvis spm. 87=1,2 og  

((spm. 89≠3) og (spm. 

154=1,2,3 eller spm. 151=1)) 

gå til spm. 155a 

 

Hvis spm. 24=2 og 

((spm. 25≠2) og (spm. 

154=1,2,3 eller spm. 151=1)) 

gå til spm. 155b 

 

Hvis spm. 91=1,3 gå til spm. 

157a  

 

Hvis spm. 27=1,3  

gå til spm. 157b 

 

Hvis spm. 91=2 gå til spm. 

158a  

 

Hvis spm. 27=2  

gå til spm. 158b 

 

Hvis (spm. 16 =1) eller (spm. 

16=3 og spm. 18=1) gå til 

spm. 159  

 

Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1 

Ja, der er plejekrævende slægtninge/venner på 

15 år og derover •
 

2 

Ja, både børn under 15 år og plejekrævende 

slægtninge •
 

3 

Nej 

•
 

4 

Spørgsmålet stilles til alle over 15 år  

 

Definitioner 

”Regelmæssigt” 

= hver dag eller hver uge 

 

”at pleje” 

=at hjælpe med at tage tøj på,  

=med at væske sig,  

=at hjælpe med papirarbejde eller  

=at hjælpe i husholdningen 

≠MEN IKKE betalt eller frivillig arbejde 

 

”andre personer” 

= egne/ægtefælles ikke hjemmeboende børn eller  

=helt andre hjemme- eller ikke hjemmeboende børn  

=andre 

____________________________________________________________________________ 

BKIMPFACILintro 

155.  

a. Er pasning af børn, handicappede eller ældre grund til at du ikke arbejder? 

b. Er pasning af børn, handicappede eller ældre grund til at du ikke arbejder mere? 
Ja 

•
 

1 Hvis spm. 155 a=1 

gå til spm. 156a 

Hvis spm. 155b=1 

gå til spm. 156b 

 

Nej 

 •
 

2 Hvis (spm. 16 =1) eller (spm. 16=3 

og spm. 18=1) gå til spm. 159  

 

Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1 
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Spørgsmålet stilles kun til ikke- eller deltidsbeskæftigede. 

____________________________________________________________________________ 

BKIMPFACIL 

156.   

a. Hvad er problemet i pasningen, at du ikke arbejder? 

b. Hvad er problemet i pasningen, at du ikke arbejder mere? 
 

Egnede pasningsmuligheder for børn findes ikke 

eller er for dyre •
 

1 Hvis spm. 156a=1 gå til spm. 

157a ellers gå til spm. 157b 

 

Egnede pasningsmuligheder for syge, 

handicappede eller ældre findes ikke eller er for 

dyre 
•

 

2 Hvis spm. 156a=2 gå til spm. 

158a ellers gå til spm. 158b      

 

Egnede pasningsmuligheder for både børn og 

syge, handicappede og ældre findes ikke eller er 

for dyre 
•

 

3 Hvis spm. 156a=3 gå til spm. 

157a ellers gå til spm. 157b 

 

Pasningsmulighederne har ingen indflydelse på 

deltagelsen på arbejdsmarkedet •
 

4 Hvis (spm. 16 =1) eller (spm. 16=3 

og SPM. 18=1) gå til spm. 159  

 

Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1 

Spørgsmålet stilles kun til ikke- eller deltidsbeskæftigede 

 

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. Pasningsmulighederne har ingen indflydelse på 

deltagelsen på arbejdsmarkedet 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 

 

Definitioner 

 

”egnede” 

= minimale kvalitetsstandarder for personale eller for faciliteter  

_________________________________________________________________________________ 

BKNOWRECHI  

157.   

a. Hvad er den vigtigste grund til at du ikke arbejder (i relation til børnepasning)? 

b. Hvad er den vigtigste grund til at du ikke arbejder mere (i relation til børnepasning)? 
Ingen børnepasningsmuligheder 

•
 

1 Hvis spm. 156a=3 eller spm. 

91=2,3 gå til spm. 158a          

 

Hvis spm. 156b =3 eller spm. 

27 =2,3 gå til spm. 158b      

 

Hvis (spm. 16 =1) eller (spm. 

16=3 og spm. 18=1) gå til 

spm. 159  

 

Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1 

Børnepasningsmulighederne er for dyre 

•
 

2 

Børnepasningsmulighederne er ikke af 

tilstrækkelig god kvalitet •
 

3 

Andre grunde i relation til manglende egnede 

børnepasningsmuligheder •
 

4 
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Spørgsmålet stilles kun til ikke- eller deltidsbeskæftigede. 

__________________________________________________________________________________ 

BKNOWRECAR  

158.   

a. Hvad er den vigtigste grund til at du ikke arbejder (i relation til pasning af handicappede eller 

ældre)? 

b. Hvad er den vigtigste grund til at du ikke arbejder mere (i relation til pasning af handicappede 

eller ældre)? 
 

Ingen pasningsmuligheder 

•
 

1 Hvis (spm. 16 =1) eller (spm. 

16=3 og spm. 18=1) gå til 

spm. 159  

 

Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1 

Pasningsmulighederne er for dyre 

•
 

2 

Pasningsmulighederne er ikke af tilstrækkelig 

god kvalitet •
 

3 

Andre grunde i relation til manglende egnede 

pasningsmuligheder •
 

4 

Spørgsmålet stilles kun til ikke- eller deltidsbeskæftigede 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Arbejdstidsordninger 

 

Nu følger der nogle uddybende spørgsmål om din arbejdstidsordning. 
 

BKVARHOURS  

159. Hvilken af de følgende ordninger har du på dit arbejde? 
  

Fast arbejdstidsstart og arbejdstidsophør eller 

skiftende arbejdstid, som fastlægges 

af arbejdsgiveren 

 

FX 

•
 

1 gå til spm. 160 

 

Flekstid/arbejdstidsopsparing 

FX 
•

 

2 gå til spm. 161 

 

Fast antal arbejdstimer pr. dag med en vis 

fleksibilitet i fordelingen af timerne i 

løbet af dagen 

FX 

•
 

3 gå til spm. 160 

 

Fastsætter selv sin arbejdstid (ingen formelle 

begrænsninger) 

 

FX 

•
 

4 gå til spm. 161 

Andet 

•
 

5 gå til spm. 160 

 

”ved ikke”/nægter gå til spm. 

160 

Alle beskæftigede bliver spurgt. 

 

Både formelle og uformelle aftaler med arbejdsgiveren skal tælles med.  

 

Personer på barsel eller på orlov skal svare om deres arbejdsplads de havde før (fødslen) og hvor de 

eventuelt vil vende tilbage til. 
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Kode 5 skal kun bruges hvis 1-4 ikke passer. Her kunne være en ansat, som har en fast arbejdsstart men en 

variabel arbejdsophør, dvs. man slutter, når arbejde er færdigt. Et andet eksempel er en lærer som selv 

bestemmer hvornår han forbereder sig til undervisningen. 
______________________________________________________________________________________ 

BKPOSSTEND  

160. Har du mulighed for at møde en time senere eller tage en time tidligere fri for at få familielivet til 

at hænge sammen? 
Almindeligvis muligt 

 •
 

1 gå til spm. 161  

Sjældent muligt 

 •
 

2  

Ikke muligt 

 •
 

3 ”ved ikke”/nægter gå til spm. 

161 

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 ud fra hvordan de generelt opfatter deres 

mulighed for 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.  

 

Personer som svarede 2 og 4 i BKVARHOURS bliver ikke spurgt her, fordi deres svar forudsætter, at de kan 

variere arbejdstider. Til gengæld er personer med kode 3 i BKVARHOURS med i filtret, fordi der er behov 

for at få mere detaljeret viden om den heterogene gruppe.   

 

1=Gælder også hvis antallet af dagene med varieret arbejdstid er begrænset 

2= NØDSITUATION 

3= FX LÆRERE som ellers må aflyse undervisning eller buschauffør som skal have erstatning 
 

Definitioner 

 

” for at få familielivet til at hænge sammen” 

= pga. børn eller andre som er afhængige af IP 

= Her tænkes fx på hvis institutionen var lukket, dagplejeren på ferie el. 

lign._________________________________________________________________________________ 
 

BKPOSORGWT  

161. Har du mulighed for at holde fri hele dage uden at bruge ferie eller orlov for at få familielivet til 

at hænge sammen? 
 

Almindeligvis muligt 

 •
 

1 Hvis spm. 152 IN (0-8) 

og ((spm. 1=1 eller spm. 2=1) 

eller ((spm. 117 =2 eller spm. 

127 = 1) og (2010- spm. 

128<= spm. 152+1))) 

gå til spm. 162   

ellers BJ1  

Sjældent muligt 

 •
 

2 

Ikke muligt 

•
 

3 

Spørgsmålet stilles til alle beskæftigede.  
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1= Gælder også hvis antallet af dagene man holder fri er begrænset 

2= NØDSITUATION 

3= FX LÆRERE som ellers må aflyse undervisning eller buschauffør som skal have erstatning 

 
Definitioner 

 

” for at få familielivet til at hænge sammen” 

= pga. børn eller andre som er afhængige af IP 

= Her tænkes fx på hvis institutionen var lukket, dagplejeren på ferie el. lign. 

 

”holde fri hele dage” 

≠ uden at bruge feriedage, omsorgsdage, sygedage ol. 

=uvigtigt, om dagene er betalte eller ikke 
______________________________________________________________________________ 

Afbrydelse af arbejdsliv  

BKREDWORK  

162. Arbejdede du på nedsat tid i mindst en måned for at kunne passe yngste barn i husstanden? 

(udover barselsorlov)  
Ja 

•
 

1 Gå til spm. 163 

Nej 

 •
 

2  

Definitioner 

 

en måned 

≈ 4 uger 

 

”nedsat tid” 

< mindre end normaltid 

= både arbejde på fx 4 dage og kortere arbejdsdage 

 

Skriv 1 også hvis IP fortsat arbejder på nedsat tid, selvom det ikke var planen i starten. 

________________________________________________________________________________ 

BKSTOPWorkintro 

163. Stoppede du med at arbejde i mindst en måned for at kunne passe yngste barn i husstanden? 

(udover barselsorlov)? 

 
Ja 

•
 

1 gå til spm. 164  

Nej 

 •
 

2 gå til spm. 165  

Definitioner 

en måned 

≈ 4 uger 

 

Skriv 1 også hvis IP fortsat ikke arbejder, selvom det ikke var planen i starten. 

 

BKSTOPWORK b 

164. I hvor lang tid har du været væk fra dit arbejde? 
Det var i en periode på 
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under 3 måneder 

 •
 

1 gå til spm. 165   

3 - 6 måneder 

•
 

2  

6 måneder - 1 år 

•
 

3  

+ 1 år 

•
 

4  

Er endnu ikke begyndt at arbejde igen 

•
 

5  

_______________________________________________________________________________ 

BKPARLEAVEintro 

165. Har du taget forældreorlov på fuld tid i mindst en måned for at kunne passe yngste barn i 

husstanden (bortset fra barselsorlov) 
Ja 

•
 

1 gå til spm. 166  

Nej 

 •
 

2 Gå til BJ1 

Forældreorlov kan være både betalt og ubetalt. 

BKPARLEAVE b 

166. I hvor lang tid har du taget forældreorlov på fuld tid? 
Det var i en periode på 

under 3 måneder 

 •
 

1 Gå til BJ1 

 

3 - 6 måneder 

•
 

2  

6 måneder - 1 år 

•
 

3  

+ 1 år 

•
 

4  

Orloven er endnu ikke afsluttet 

 •
 

5  

 

Forældreorlov kan være både betalt og ubetalt. 
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