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Forening af arbejds- og familieliv – Eurostat ad hoc modul 
 

 
 

Blokken skal benævnes således i Blaise: 

adhocBlok "adhoc-spm 2010: Forening af arbejds- og familielivet": adhoc2010k2 

 

 

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

arbejdsliv og dit familieliv. 
 
BKBRN 

151. Har du hjemmeboende børn under 15 år?  

 

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

•
 

 

1 

 

Gå til spm. 152 

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

•
 

 

2 

 

Gå til spm. 154b 

__________________________________________________________________________________ 

 

BKBRNALD 

152. Hvad er dit yngste barns alder? 

  

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

•
 

0-14 

 

Gå til spm. 153 

__________________________________________________________________________________ 

 

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  
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__________________________________________________________________________________ 

 

154. BKREGCARE 

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? 

  
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 

__________________________________________________________________________________ 

155. BKIMPFACILintro 

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

b. Er pasning af børn, handicappede eller ældre en 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 

 

 

156. BKIMPFACIL  

a. Hvilke af følgende problemer i pasningen af børn, handicappede eller ældre er grunden til, at 

du ikke arbejder? 



60 

b. Hvilke af følgende problemer i pasningen af børn, handicappede eller ældre er grunden til, 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 

__________________________________________________________________________________ 

157. BKNOWRECHI  

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 

__________________________________________________________________________________ 

158. BKNOWRECAR  

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 

__________________________________________________________________________________ 

Arbejdstidsordninger 

_______________________________________________________________________________________ 

Nu følger der nogle uddybende spørgsmål om din arbejdstidsordning. 
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BKVARHOURS  

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

Fast arbejdstidsstart og arbejdstidsophør eller 

skiftende arbejdstid, som fastlægges 

af arbejdsgiveren 

Fx skifteholdsarbejde 

 

•
 

1 gå til spm. 160 

 

Flekstid/arbejdstidsopsparing 

 

Fx kontorarbejde 
•

 

2 gå til spm. 161 

 

Fast antal arbejdstimer pr. dag med en vis 

fleksibilitet i fordelingen af timerne i 

løbet af dagen 

fx undervisning om dagen/forberedelse på andre 

tidspunkter 

•
 

3 gå til spm. 160 

 

Fastsætter selv sin arbejdstid (ingen formelle 

begrænsninger) 

Fx kunstner 
•

 

4 gå til spm. 161 

Andet 

•
 

5 gå til spm. 160 

 

”ved ikke”/nægter gå til spm. 

160 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 

_________________________________________________________________________________ 
 

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 

______________________________________________________________________________ 

 

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  

________________________________________________________________________________ 

BKSTOPWorkintro 
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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  

BKSTOPWORK b 

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

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 

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  
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