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Respondentliste – sendes til tjenesteyder
Dansk navn; som
defineret af
datamodellen

Engelsk navn: modtages af
tjenesteyderen

Beskrivelse

akuipnummer
interview_id

Akuipnumber
InterviewIdentifier

hmipnumber
akt_refuge
akt_maaned
Surveyyear
Panel_nr
IP
Koen
password
Alder
Civst

PersonIdentifier
ReferenceWeekNumber
YearMonth
Surveyyear
Panel
MainInterviewee
Persongendercode
password
PersonAgeCode
MaritalStatusCode

Et unikt nummer for den enkelte kerne IP
Et unikt nummer for den enkelte kerne IP og
interviewomgang
Et unikt nummer for husstandsmedlemmer
Referenceuge
Referencemåned
Referenceår
Paneloplysninger
identifikation af kerne ip; 1=kerne IP
Køn
Password til CAWI
Personens alder
Civilstand

Variabler til genbrug/brug af register
hfudd_status
hfudd_status

Findes der en uddannelse i uddannelsesregistret;
1=ja, 0=Nej
AAR_TIDL
year_earlier
År for senest gennemførte interview
MND_TIDL_TXT month_earlier
Måned for senest gennemførte interview
B2STAAR_tidl
startyear_earlier
År for arbejdets start (fra genbrug)
B2STMND_tidl
startmonth_earlier
Måned for arbejdets start (fra genbrug)
B2NAVN_TIDL* companyname_earlier
Virksomhedens navn (fra genbrug)
B2STIL_TIDL*
occupation_earlier
Stilling (fra genbrug)
BCnavn_tidl *
companyname_secjob_earlier
Virksomhedens navn for bijob (fra genbrug)
BGnavn_tidl*
companyname_unempjob_earlier Tidligere virksomheds navn (fra genbrug)
BGstil_tidl *
occupation_unempjob_earlier
Tidligere stilling (fra genbrug)
Adresseoplysninger
personnavn
PersonFullName
co_navn
CareOffName
standardadresse
StreetName
lokaladresse
DistrictSubdivisionIdentifier
Landsby
VillageName
post_nummer
PostCodeIdentifier
post_distrikt
DistrictName
*Uoplyst bliver leveret som 0

Navneoplysninger
Eventuelt Co navn
Gadenavn
Lokaladresse
Bynavn
Postnummer
Postdistirkt
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Meta data – modtages af tjenesteyder
Variabel navn
SurveyYear
GeneratedDate

Beskrivelse
Referenceår
Hvornår er interviewet blevet oprettet i
interviewleverandørs system
DeliveredDate
Hvornår blev det færdige interview leveret til DST
InterviewIdentifier
Et unikt nummer for det enkelte kerne IP og
interviewomgang
AKUipnumber
Et uniktnummer for den enkelte kerne IP
Referenceweeknumber
Referenceuge
akt_maaned
Referencemåned
Panel
Panel nummer
Martialstatuscode
Civilstand
Persongendercode
Køn
Personage
Alder
Personnavn
Navn på kerneAKUip
AAR_TIDL
År for senest gennemførte interview
MND_TIDL
Måned for senest gennemførte interview
B2STAAR_tidl
År for arbejdets start (fra genbrug)
B2STMND_tidl
Måned for arbejdets start (fra genbrug)
B2NAVN_TIDL
Virksomhedens navn (fra genbrug)
B2STIL_TIDL
Stilling (fra genbrug)
BCnavn_tidl
Virksomhedens navn for bijob (fra genbrug)
BGnavn_tidl
Tidligere virksomheds navn (fra genbrug)
BGstil_tidl
Tidligere stilling (fra genbrug)
HFUDD_Status
Findes der en uddannelse i uddannelsesregistret;
Leveres med typen Ja / Nej
Refugestart
Dato for mandagen i referenceugen
refugeslut
Dato for søndagen i referenceugen
InterviewerIdentifier
Ident på interviewer
InterviewerOrganization
Navn på tjenesteydere
Dataindsamlingsmetode
Datainsamlingsmetode (CAWIAKU eller
CATIAKU)
InterviewStatusKode_2016k1 Statuskode (se statuskoder for spæcifikation)
InterviewKanal
InterviewStatusDato
InterviewStatusTid
StartDato
StartTid
SlutDato
SlutTid
IntvLgd

Indsamlet via e-boks eller andre kanaler
Dato for angivelse af statuskode
Tidspunkt for angivelse af statuskode
Dato for interviewstart
Tidspunkt for interviewstart
Dato for interviewslut
Tidspunkt for interviewslut
Samlet tid for interview i sekunder

Kommer fra
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Fra respliste
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
Genereres af Tj.Ydere
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Intro Modul – stilles til alle
Stilles til samtlige
IntroV1
IntroV2

Stilles til samtlige
B1HVEM
IMS1.
Besvares dette interview af XX*?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1HVEM er blank

*XX=IP’s navn
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1HVEM=2
B1PROX
IMS2.
Har du én af følgende relationer til XX*?
Ægtefælle/samlever ..............................

1

Far/mor eller dennes sambo
(”papmor/papfar”) ...............................

2

Andet ....................................................

3

Ingen. Jeg kender ikke/har ikke
længere en relation til XX* ..................

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_PROXY fremkommer hvis B1PROX=4
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1PROX er blank

*XX=IP’s navn
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Arbejde M1 v3– stilles til alle

Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
Hvis B1HVEM=1 vises IntroM1a
Hvis B1PROX=1,2,3 vises IntroM1b
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
B1ARB
Stilles til personer i alderen 26-89 år og (B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3)
M1S1a. Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX**?
Vi er interesseret i alt arbejde, der giver en indtægt, både som selvstændig og som lønmodtager,
også selv om det blot drejer sig om én enkelt time.
Stilles til personer i alderen 15-25 år og (B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3)
M1S1b Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX**?

Vi er interesseret i alt arbejde, som du har tjent penge på. Det kan være fuldtidsjob,
studie-/fritidsjob, feriejob, tilkaldevikar etc.
Også selv om det blot drejer sig om én enkelt time i denne uge.
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1ARB er blank
Infotekst INFOHA_B1ARBJA fremkommer hvis (IP’s alder=15-25 år) og (B1ARB=JA)
Infotekst INFOHA_B1ARBNEJ fremkommer hvis (IP’s alder=15-25 år) og (B1ARB=NEJ)
Infotekst Info B1ARB fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Kalender med markering af ref.ugen vises
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
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___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1ARB=2
B1MIDL
M1S2. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde, som du

var væk fra pga. sygdom, orlov eller efter aftale med arbejdsgiver, og som du vil vende
tilbage til, eller har du fået et job som du ikke er startet på endnu?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1MIDL er blank.
Infotekst INFOHA_B1MIDL fremkommer hvis (IP’s alder=15-25 år) og (B1MIDL=JA)
Infotekst Info B1MIDL fremkommer ved at trykke på [info ikon]

___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1MIDL=2
B1UDENL
M1S3.
Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? (Øvrigt ulønnet
arbejde, såsom frivilligt arbejde, indgår ikke her).
Ja .........................................................

1

Nej .......................................................
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1UDENL er blank.
Infotekst INFOHA_B1UDENL fremkommer hvis (B1UDENL=1)

8

B1ARBSID
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og (B1ARB=1 eller B1UDENL=1)
M1S4a.
Var du på arbejde i den nævnte uge?
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CAWIAKU og (B1ARB=1 eller B1UDENL=1)
M1S4b.
Var du på arbejde i den markerede uge?
Ja, arbejdede mindst en time ...........................................................

1

Nej, var midlertidig fraværende .......................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B1ARBSID er blank.
Kalender med markering af ref.ugen vises
Infotekst INFOHA_B1ARBSID fremkommer hvis (IP’s alder=15-25 år) og
(B1ARBSID=NEJ). Hvis man svarer JA i INFOHA_B1ARBSID skal man følge den normale
rute og dvs. til FRAVAER. Hvis man svarer NEJ i INFOHA_B1ARBSID skal B1ARB,
B1MIDL og B1UDENL automatisk rettes til Nej, B1ARBSID=Empty, og følgende tekst
kommer op ” Da du ikke er i et ansættelsesforhold, bliver du stillet videre til spørgsmål,

der omhandler ubeskæftigede.” og IP stilles videre til modul M39
Info B1ARBSID fremkommer ved at trykke på [info ikon]
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__________________________________________________________________________________________________________________

Fravær M2 v3 – stilles til personer med fravær
Stilles til B1MIDL=1 eller B1ARBSID=2
Intro M2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1MIDL=1 eller B1ARBSID=2
FRAVAER
M2S1. Hvad var årsagen til, at du ikke var på arbejde i den uge?

Kun et svar

Ferie, fridag .............................................................................

1

Afspadsering, arbejdstidsaftale mv. ...........................................

2

Egen sygdom, ulykke eller midlertidigt handikap... .................

3

Barselsorlov ....................................................................................

4

Jobrelateret uddannelse ................................................................

5

Forældreorlov .................................................................................

6

Lav-sæson / stille periode .............................................................

7

Har fået et job men er ikke startet endnu ...............................

Andre årsager (fx plejeorlov, fritstillet, hjemsendt med løn) .........

8
9

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis FRAVAER er blank.
Kalender med markering af ref.ugen vises.
Kun et svar tilladt.
Infotekst Info FRAVAER -2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2
Infotekst Info FRAVAER -4 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4
Infotekst Info FRAVAER -6 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 6
Hvis FRAVAER=8 skal B1ARB, B1MIDL og B1UDENL automatisk rettes til Nej,
B1ARBSID=Empty, FRAVAER=Empty .Og IP stilles videre til modul M33
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til FRAVAER=1,4,6
ANTFRAVTIM2
M2S2 Hvor mange dage var du fraværende pga. ferie, fridag eller orlov? (Halve dage tæller 0,5)
Skriv antal dage (0,5-7,0 [halve og hele dage])
_______________________
Det ved jeg ikke.......................................................................

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ANTFRAVTIM2 er blank
Stilles til FRAVAER=3
EGENFRAVTIM2
M2S3 Hvor mange dage i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** var du fraværende
pga. egen sygdom, tilskadekomst eller midlertidigt handicap? (Halve dage tæller 0,5)
Skriv antal dage (0,5-7,0 [halve og hele dage])
_______________________
Det ved jeg ikke.......................................................................

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis EGENFRAVTIM2 er blank

Stilles til FRAVAER=6
LOENOR
M2S4. Får du løn (eller anden betaling) mens du er på forældreorlov?
Ja………………………………………………………
1
Nej…………………………………………………….
2
Ved ikke………………………………………………
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis LOENOR er blank
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Stilles til LOENOR=2 eller 3
TIDOR
M2S5. Hvor lang tid varer din forældreorlov?
Højst 3 måneder…………………………………………
Mere end 3 måneder…………………………………….
Ved ikke…………………………………………………

1
2
3

(dem der svarer LOENOR=1 eller TIDOR=1 er beskæftigede, de øvrige svar er ikke beskæftigede)
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIDOR er blank.
Hvis TIDOR =2,3 skal B1ARB, B1MIDL og B1UDENL automatisk rettes til Nej,
B1ARBSID=Empty, FRAVAER=Empty, ANTFRAVTIM2=Empty,
LOENOR=Empty, TIDOR=Empty. Og IP stilles videre til modul M39

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til FRAVAER=7
SASON
M2S6. Udfører du nogle arbejdsopgaver (fx opsyn) i lav-sæsonen?
Ja…………………………………………………………… 1
Nej…………………………………………………………. 2
Ved ikke……………………………………………………. 3

(dem der svarer SASON=1 er beskæftigede, de øvrige svar er ikke beskæftigede)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis SASON er blank.
Hvis SASON=2,3 skal B1ARB, B1MIDL og B1UDENL automatisk rettes til Nej,
B1ARBSID=Empty, FRAVAER=Empty, SASON=Empty. Og IP stilles videre til modul

M39
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Stilles til FRAVAER=9
FRAVCOVID
M2S7. Var du hjemsendt med løn pga. COVID-19?
Ja ..................................................................................................

1

Nej ……………………………………………………………...

2

Stilles til FRAVCOVID=2
TIDFRAV
M2S8. Hvor lang tid varer dit fravær?
3 måneder eller kortere tid………………………………… 1
Mere end 3 måneder……………………………………….. 2
Ved ikke……………………………………………………. 3

(dem der svarer TIDFRAV=1 er bekæftigede, de øvrige svar er ikke beskæftigede)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIDFRAV er blank.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis FRAVCOVID er blank.
Hvis TIDFRAV=2,3 skal B1ARB, B1MIDL og B1UDENL automatisk rettes til Nej,
B1ARBSID=Empty, FRAVAER=Empty, FRAVCOVID=Empty, TIDFRAV=Empty. Og IP

stilles videre til modul M39
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DIBranche M3 v3 – stilles til alle beskæftigede, der tidligere har
deltaget (undtaget proxy)
Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og
((B2navn_tidl≠ uoplyst og B1HVEM=1) eller (B2stil_tidl≠ uoplyst og B1HVEM=1))
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og
((B2navn_tidl≠ uoplyst og B1HVEM=1) eller (B2stil_tidl≠ uoplyst og B1HVEM=1))
B2SKIFT
M3S1. Har du skiftet arbejdsplads, siden sidst du deltog i undersøgelsen i (indsæt MND_tidl
AAR_tidl)?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2SKIFT er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2SKIFT=2 og B2navn_tidl≠ uoplyst

B2VIRKGEN
M3S2. I (indsæt MND_tidl AAR_tidl) oplyste du, at din arbejdsplads var (indsæt B2navn_tidl).
Arbejder du stadigvæk der?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2VIRKGEN er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Virksomhed M4 v4 – stilles til alle beskæftigede, der ikke tidligere har
deltaget + dem, der har skiftet job + proxy
Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
Intro M4
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
B2NAVN
M4S1. Vælg firmanavnet på dit arbejdssted ved at skrive en del af navnet og vælge det på søgelisten,
der fremkommer.
Vær opmærksom på, at samme firma kan være registreret med flere forskellige firmanavne på samme
adresse. Vælg det, der bedst beskriver dit arbejdsområde.
Hvis firmanavnet på dit arbejdssted ikke fremgår af søgelisten, skal du blot skrive navnet så præcist som
muligt _______________________________________
Opsætningsinfo:
I B2NAVN vises en foldbar liste med virksomhedsnavne.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2NAVN er blank
Hvis B2NAVN=valgt fra listen leveres følgende variable:
B2VIRKDKOB leveres som branchekode
B2VIRKDKOBTEKST leveres som branchetekst
B2VIRSEKKOB leveres som sektorkode
Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
B2ARBKOM
M4S2.
I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? (Hvis du ikke arbejder i Danmark, vælg
UDLANDET)
*__________________________
Opsætningsinfo:
*Liste med kommunenavne fremkommer.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2ARBKOM er blank
Infotekst INFOHA_B2ARBKOM fremkommer hvis (DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og
B2ARBKOM=930)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2ARBKOM=920
B2LAND
M4S3. I hvilket land ligger din arbejdsplads?
______________________
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Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2LAND er blank
Dropdown med landeliste

Stilles til B2ARBKOM≠920
M4S4

Notér adressen på dit arbejdssted

B2GADE Gadenavn
_________________________________________
B2HUSNR Husnummer
____________
B2HUSNRB Husnummer2 (Husnr. til, bogstaver, sal, side/dør, o.l.) ____________
B2POST Postnummer
____________*
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_POST fremkommer hvis B2POST er <0800 eller >9990

Opsætningsinfo (kun for DST):
FS-filter for variabel B2POST, B2GADE og B2HUSNR
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og B2VIRKGEN=1
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Branche M5 v2 – stilles til alle beskæftigede, der ikke tidligere har
deltaget + dem, der har skiftet job + proxy
Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
B2HVAD
M5S1. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i?

(Vær konkret: Skriv fiskefabrik fremfor fabrik,
medicinalvirksomhed fremfor industrivirksomhed,
dametøjforretning fremfor blot forretning etc.)

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B2HVAD fremkommer ved at trykke på [info-ikon].
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2HVAD er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
B2HVADA
M5S2.
Hvad laver man på den arbejdsplads, hvor du arbejder?
(Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes.
Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.)
_____________________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst Info B2HVADA fremkommer ved at trykke på [info-ikon].
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2HVADA er blank

B2VirkD
Hård advarsel DSTHA_B2VirkD
Blød advarsel DSTBA_B2VirkD
B2BranFra
Hård advarsel DSTHA_B2BranFra
B2BranOk
Hård advarsel DSTHA_B2BranOk
B2VirSek
Hård advarsel DSTHA_B2VirSek

__________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1
ANTALBESK
M5S5. Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt?
(Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages)

1-9……………………………………
10-19 ................................................................
20-49 ................................................................
50-249..........................................
250 eller flere…………………………..
Ved ikke, men 10 eller flere ansatte…...

1
2
3
4
5
6

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ANTALBESK er blank
________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ANTALBESK=1
ANTALA
M5S6. Vælg det præcise antal ansatte
(Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages)
1 ……………………………………
2 ……………………………………
3 …....................................................................
4 ………….............................................
5……………………… ..……………..
6……………………... …..……………
7……………………... …..……………
8……………………... …..……………
9……………………... …..……………
Ved ikke……………………………….

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opsætningsinfo:
Variablen skal leveres som en numerisk variabel med værdien 1-10

_____________________________________________________________________________________________________________________
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StartÅr M6 v1 – stilles til alle beskæftigede, der ikke tidligere har
deltaget + dem, der har skiftet job + proxy +personer, med uoplyst tidl
start år
Stilles til ((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og B2STAAR_TIDL=uoplyst eller ved ikke) eller
((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2SKIFT=1)
eller (B2VIRKGEN=2 )))
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og B2STAAR_TIDL=uoplyst eller ved ikke) eller
((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2SKIFT=1)
eller (B2VIRKGEN=2 )))
B2STAAR
M6S1.
Hvilket årstal begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads?
Årstal _________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_FORUNG fremkommer hvis B2STAAR< (Surveyyear-IP alder)+13
Infotekst INFOHA_AARSENT fremkommer hvis B2STAAR>Surveyyear
Infotekst INFOHA_STAAR fremkommer hvis B2STAAR=blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og B2STAAR_TIDL=uoplyst eller ved ikke) eller
((B1ARBISD=1,2 eller B1MIDL=1) og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2SKIFT=1)
eller (B2VIRKGEN=2 ))) og (Surveyyear – B2STAAR < 3)
B2STMND
M6S2.
Hvilken måned begyndte du på dit nuværende arbejde? Hvis du ikke kan huske det, går du
videre til næste spørgsmål.
Januar…………………………………..
Februar…………………………………
Marts……………………………….......
April……………………………………
Maj……………………………………..
Juni……………………………………..
Juli…………………………………......
August………………………………….
September………………………….......
Oktober…………………………….......
November……………………………...
December………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opsætningsinfo:
Variablen skal leveres som en numerisk variabel med værdien 1-12
Infotekst INFOHA_MNDSENT fremkommer hvis B2STAAR=Surveyyear og
B2STMND> Referenceweeknumber
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Status M7 v1 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B1ARBSID=1,2 eller B1MIDL=1
Stilles til (B1ARBSID=1,2 eller B1MIDL=1 og ((B2navn_tidl=uoplyst) eller (B1PROX=1,2,3) eller
(B2SKIFT=1) eller (B2VIRKGEN=2))
Intro M7
Stilles til B2SKIFT =2 og B2VIRKGEN =1
Intro M7a
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1ARBSID=1,2 eller B1MIDL=1
B2STATUS
M7S1
Arbejder du som:
Lønmodtager……………………………........

1

Selvstændig …………………………………...

2

Medarbejdende ægtefælle …………………….

3

Ulønnet medarbejder i et familiemedlems
virksomhed eller landbrug ……………………

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2STATUS er blank.
Infotekst Info B2STATUS-2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2.

Hård advarsel DSTHA_ B2STATUS
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Ansættelse M8 v2 – stilles til lønmodtagere
Stilles til B2STATUS=1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1
B2ELEV
M8S1 Er du ansat som:
Lærling/elev ……………………….................

1

Forskningsassistent/Ph.d studerende,
praktikant………………………………….....

2

Vikar/afløser……………………………….…

3

Ingen af ovenstående …………………………

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2ELEV er blank.
Infotekst Info B2ELEV-1 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 1.
Infotekst Info B2ELEV-2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2ELEV=3
B2VIK
M8S2 Er du ansat igennem et vikarbureau?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B2VIK fremkommer ved at trykke på [info ikon]
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til B2ELEV=3
B2VIKAASARG
M8S3 Hvad er grunden til, at du arbejder som vikar?
Kunne ikke få fast beskæftigelse .........

1

Har selv ønsket det.................................

2

___________________________________________________________
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Lønaftale M9 v1 – stilles til lønmodtagere, selvstændige og
medarbejdende ægtefælle
Stilles til B2STATUS=1,2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=3
B2LONAFT
M9S1 Har du en lønaftale?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2LONAFT er blank.

Hård advarsel DSTHA_ B2LONAFT

B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
LONTID
M9S2 Hvem bestemmer hvornår din arbejdsdag starter og slutter?
Det gør jeg udelukkende selv ….…..

1

Det gør jeg hovedsageligt selv, men
inden for rammerne af en
arbejdstidsaftale……………………..

2

Det gør udelukkende min arbejdsgiver

3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis LONTID er blank
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Stilles til B2STATUS=2
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B2ANSAT
M9S3 Har du ansatte i din virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2ANSAT er blank.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=2
ANTKUN
M9S4
Hvor mange kunder har din virksomhed udført opgaver for eller handlet med i løbet

af de seneste 12 måneder?

Ingen ………………………….…..

1

1 …………………………………..

2

2-9………………………………...

3

10 eller flere………………………

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ANTKUN er blank
________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ANTKUN=3,4
SAMKUN
M9S45 Er mindst 75 procent af din indkomst som selvstændig i løbet af de seneste 12

måneder kommet fra den samme kunde?

Ja ................................................................1
Nej ................................................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis SAMKUN er blank
________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til B2STATUS=2
SELVTID
M9S6 Hvem bestemmer hvornår din arbejdsdag starter og slutter?
Det gør jeg selv ................................

1

Det gør mine kunder eller en
tredjepart…….

2

Andre parter eller ydre
omstændigheder (såsom
vejret)……………………………..

3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis SELVTID er blank
________________________________________________________________________________________________________________
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Fast/Midlertidigt M10 v2 – stilles til samtlige lønmodtagere
Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B2STATUS=1 og B2ELEV=4, uoplyst) eller B2LONAFT=1
B2MIDLT
M10S1 Har du midlertidig eller fast ansættelse?
(Med midlertidig ansættelse menes, at den i din arbejdskontrakt er defineret som tidsbegrænset)
Midlertidig ..........................................

1

Fast ......................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2MIDLT er blank
Infotekst Info B2MIDLT fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 1
Infotekst Info B2MIDLT2 fremkommer hvis (IP’s alder=15-18 år) og (B2MIDLT=2).
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2MIDLT=1
AARSAG
M10S2 Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt?

Kunne ikke få fast beskæftigelse .....

1

Har selv ønsket det ...............................

2

Ansat på prøve med mulighed for senere
fastansættelse.................................

3

Ansat som lærling/elev
…………………….

4

Er i et praktikforløb eller som
forskningsassistent (Ph.d stud)
mv………………………

5

Mit job eksisterer ikke som fastansættelse (eksempelvis
projektansættelse)…………………..

6

Andre grunde………………………..

7

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis AARSAG er blank
Infotekst Info AARSAG-1 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 1.
Infotekst Info AARSAG-3 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4.
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Stilles til B2MIDLT=1 eller B2ELEV=1,2,3
VARIGHED
M10S3 Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode?

Under 1 måned ................................

1

1 til mindre end 3 måneder ..............

2

3 til mindre end 6 måneder ..............

3

6 til mindre end 12 måneder ............

4

12 til mindre end 18 måneder ..........

5

18 til mindre end 24 måneder ..........

6

24 til mindre end 36 måneder ..........

7

3 år eller mere ................................

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis VARIGHED er blank.
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DIStilling M11 v3
-stilles til alle beskæftigede, der tidligere har deltaget (undtaget proxy)
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og B2stil_tidl ≠ uoplyst og ((B2SKIFT=2 og B2VIRKGEN=1) eller
(B2SKIFT=2 og B2VIRKGEN=uoplyst)) og B1HVEM=1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og B2stil_tidl ≠ uoplyst og ((B2SKIFT=2 og B2VIRKGEN=1) eller
(B2SKIFT=2 og B2VIRKGEN=uoplyst))og B1HVEM=1
B2STILGEN
M11S1. I (indsæt MND_tidl AAR_tidl) oplyste du at din stilling var (indsæt B2stil_tidl). Har du stadig
samme stilling?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2STILGEN er blank.

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilling M12 v2
-stilles til alle beskæftigede, der ikke tidligere har deltaget samt proxy
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og ((B2stil_tidl = uoplyst) eller (B2SKIFT=1) eller (B2SKIFT=2 og
B2VIRKGEN=2)eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2STILGEN=2))
Intro M12
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og ((B2stil_tidl = uoplyst) eller (B2SKIFT=1) eller (B2SKIFT=2 og
B2VIRKGEN=2)eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2STILGEN=2))

B2STIL
M12S1. Hvad er din stillingsbetegnelse / titel?

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2STIL er blank
Infotekst Info B2STIL fremkommer ved at trykke på [info ikon]

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og ((B2stil_tidl = uoplyst) eller (B2SKIFT=1) eller (B2SKIFT=2 og
B2VIRKGEN=2)eller (B1PROX=1,2,3) eller (B2STILGEN=2))

B2STILA
M12S2. Beskriv de konkrete hoved-arbejdsopgaver i din stilling
(Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i)
_____________________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B2STILA er blank
Infotekst Info B2STILA fremkommer ved at trykke på [info ikon]

B2StilD
Hård advarsel DSTHA_B2StilD
Blød advarsel DSTBA_B2StilD1
Blød advarsel DSTBA_B2StilD2
B2StilFra
Hård advarsel DSTHA_B2StilFra
B2StilOk
Hård advarsel DSTHA_B2StilOk
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Ledelse M13 v3 – stilles til alle lønmodtagere
Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1

B2PERSLED
M13S1. Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B2PERSLED fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Infotekst INFOHA_B2PERSLED fremkommer hvis (IP’s alder=15-25 år) og (B2PERSLED=1)
____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2PERSLED=1,2
B3TOPLEDERE
Stilles til B2PERSLED=1
M13S2a Bruger du mere end halvdelen af din arbejdstid på ledelsesarbejde? (Kan både være

personaleledelse og andet ledelsesarbejde)

Stilles til B2PERSLED=2
M13S2b Selvom du ikke har personaleledelse som arbejdsopgave, bruger du så mere end

halvdelen af din arbejdstid på andet ledelsesarbejde?

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

1

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

2

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B3TOPLEDERE=1
B3TOP1
M13S3 Har du ledelsesansvar over for andre ledere på din arbejdsplads?
Ja .........................................................

1

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

2

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Fuldtid/deltid M14 v3 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
Intro M14
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
B4HELDEL
M14S1
Er du beskæftiget på:
Fuldtid ..........................................................................................

1

Deltid ............................................................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B4HELDEL er blank

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B4HELDEL=2
HVORFOR
M14S2
Hvad er årsagen til, at du arbejder på deltid? (Kun et svar)
Kombinerer arbejde med uddannelse ..............................................
Passer børn eller andre familiemedlemmer ................................
Sygdom, handicap, flexjob ..............................................................
Andre personlige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid) .........

Andre familiemæssige grunde…………………………
Kan ikke få job på fuld tid ................................................................
Andre grunde ...................................................................................

1
2
3
4
5

6
7

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis HVORFOR er blank
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Stilles til HVORFOR=2
PASNING
M14S3 Hvad er årsagen til at du ikke benytter (eller kun i begrænset omfang benytter) de
tilgængelige pasningsmuligheder for dine børn eller syge/handikappede eller ældre
familiemedlemmer? (hvis der er flere årsager så angiv den væsentligeste årsag)
Pasningstilbuddene er for dyre .............

1

Pasningstilbuddene er ikke gode nok
/ pasningstilbuddene jeg har brug for
er ikke tilgængelige .............................

2

Jeg ønsker selv at passe……………..

3

Anden årsag…………………………

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis PASNING er blank
________________________________________________________________________________________________________________
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BeskHovedbesk M15 v1 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS =1,2,3,4
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS =1,2,3,4
B4HBESK
M15S1. Vi vil nu spørge dig om, hvad du selv hovedsagelig betragter dig som (fx beskæftiget,
studerende, pensionist mv.)?
I erhvervsarbejde (herunder selvstændig, medarbejdende
ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i
familievirksomhed) ......................................................................

1

Værnepligtig.....................................................................................

2*1

Arbejdsløs ........................................................................................

3

Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde ......................................

4

Pensionist (pga. alder) .....................................................................

5

Førtidspensionist .............................................................................

6

På efterløn eller fleksydelse ............................................................

7*2

Langtidssyg ......................................................................................

8

Skoleelev, studerende, kursist .........................................................

9

Ude af erhverv i øvrigt ....................................................................

10

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B4HBESK er blank
Infotekst Info B4HBESK-4 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4
1
Infotekst INFOHA_VÆRNP fremkommer hvis IP’s alder > 30 år
2
Infotekst INFOHA_EFTERL fremkommer hvis IP’s alder < 60 år
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Arbejdstid M16 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
Intro M16
_____________________________________________________________________________________________________________________

KONTRATIM
Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
M16S1. Har du enten en skriftlig kontrakt eller en mundtlig aftale med din arbejdsgiver vedrørende
din arbejdstid?
Ja…………………….............................................................
1
Nej……………………..……..………………………………

2

Det ved jeg ikke.......................................................................
3
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis KONTRATIM er blank
Stilles til KONTRATIM = 1
FASTTIM
M16S2. Indeholder kontrakten eller aftalen et fast antal timer, som du skal arbejde?
Ja…………………….............................................................
Nej……………………..……..………………………………

1
2

Det ved jeg ikke.......................................................................
3
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis FASTTIM er blank
Stilles til FASTTIM = 1
TIMEAFT
M16S3 Hvor mange timer ugentligt er det?
Skriv antal timer (1,0-95,0 [halve og hele timer])
_______________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIMEAFT er blank
Infotekst Info TIMEAFT fremkommer ved at trykke på [info ikon]
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Stilles til TIMEAFT in (1,0-95,0)
TIMENORM
M16S 4 Arbejder du normalvis dette timeantal ugentligt?
Ja…………………….............................................................
Nej……………………..……..………………………………
Det ved jeg ikke.......................................................................

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIMENORM er blank

Stilles til B2STATUS=2,3,4 eller KONTRATIM = 2,3 eller FASTTIM = 2,3 eller TIMEAFT = 98 eller
TIMENORM = 2,3
TIMENORMTO
M16S 5 Hvor mange timer arbejder du normalvist ugentligt?
Skriv antal timer (1,0-95,0 [halve og hele timer])
_______________________
Timerne varierer fra uge til uge………………………
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Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIMENORMTO er blank

Stilles til TIMENORMTO=97
TIMENORMGNS
M16S6 Kan du give et bud på et gennemsnitligt antal timer du har arbejdet per uge, baseret på de
seneste 4 – 12 uger?
Skriv antal timer (1,0-95,0 [halve og hele timer])
_______________________
Det er ikke muligt at komme med et bud……………………
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Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIMENORMGNS er blank
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SPISEPAUSER
Stilles til (B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og (TIMENORM=1 eller TIMENORMTO in (1.0-95.0) eller
TIMENORMGNS in (1.0-95.0))
M16S7a. De XX* timer, er det med eller uden betalte spisepauser?

Stilles til B2STATUS=2,3,4 og (TIMENORM=1 eller TIMENORMTO in (1.0-95.0) eller
TIMENORMGNS in (1.0-95.0))
M16S7b.
Er spisepauser medregnet i de XX* timer?
Med betalte spisepauser ......................
Uden betalte spisepauser .....................

1
2

Opsætningsinfo:
*XX= timer hentes fra TIMEAFT
Infotekst Info SPISEPAUSER fremkommer ved at trykke på [info ikon]
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Kont.Fuldtid/deltid MC1 v2 – stilles til inkonsistente svar på normal arbejdstid og
Fuldtid/deltid
Stilles til (((TIMENORM=1 OG TIMEAFT <32) eller TIMENORMTO<32 eller TIMENORMGNS<32 )og
B4HELDEL=1) eller
(((TIMENORM=1 OG TIMEAFT >32) eller TIMENORMTO>32 eller TIMENORMGNS>32 ) og
B4HELDEL=2)
Intro MC1_1 fremkommer hvis (((TIMENORM=1 OG TIMEAFT <32) eller TIMENORMTO<32 eller
TIMENORMGNS<32 )og B4HELDEL=1)
Intro MC1_2 fremkommer hvis
(((TIMENORM=1 OG TIMEAFT >32) eller TIMENORMTO>32 eller TIMENORMGNS>32 ) og
B4HELDEL=2)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ((TIMENORM=1 og TIMEAFT <32) eller TIMENORMTO<32 eller TIMENORMGNS<32 )og
B4HELDEL=1 )
MC1FULD
MC1S1
Du har oplyst, at du er fultidsbeskæftiget og normalt arbejder XX* timer om ugen.
Stemmer det, at du arbejder fuldtid?
Ja, jeg arbejder fuldtid ...................................................................

1

Nej, jeg arbejder deltid .................................................................

2

Opsætningsinfo:

*XX=timer hentes fra TIMEAFT hvis TIMENORM=1 eller
TIMENORMTO =1,0-95,0 eller TIMENORMGNS hvis TIMENORMTO=97
Hvis MC1FULD=2 skal B4HELDEL konverteres til 2.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1FULD er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ((TIMENORM=1 og TIMEAFT >32) eller TIMENORMTO>32 eller TIMENORMGNS>32) og
B4HELDEL=2
MC1DEL
MC1S2

Du har oplyst, at du er deltidsbeskæftiget og normalt arbejder XX* timer om ugen. Stemmer
det, at du arbejder deltid?

Ja, jeg arbejder deltid ....................................................................

1

Nej, jeg arbejder fuldtid ...............................................................

2

Opsætningsinfo:

*XX=timer hentes fra TIMEAFT hvis TIMENORM=1 eller
TIMENORMTO =1,0-95,0 eller TIMENORMGNS hvis TIMENORMTO=97
Hvis MC1DEL=2 skal B4HELDEL konverteres til 1, og svar i HVORFOR og PASNING skal slettes.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1DEL er blank
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_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (((TIMENORM=1 OG TIMEAFT <32) eller TIMENORMTO<32 eller TIMENORMGNS<32) og
B4HELDEL=1) eller
(((TIMENORM=1 OG TIMEAFT >32) eller TIMENORMTO>32 eller TIMENORMGNS>32) og
B4HELDEL=2)
MC1NO
MC1S3

Du har oplyst, at din normale arbejdstid er XX* timer. Stemmer dette?

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

1

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

2

Opsætningsinfo:

*XX=timer hentes fra TIMEAFT hvis TIMENORM=1 eller
TIMENORMTO =1,0-95,0 eller TIMENORMGNS hvis TIMENORMTO=97

_____________________________________________________________________________________________________________________
Infotekst
INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1NO er blank

Stilles til MC1NO=2
MC1TIMNO
MC1S4
Angiv det korrekte antal timer Skriv antal timer (1,0-95,0 [halve og hele timer]) ___________

Opsætningsinfo:
MC1TIMNO er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i TIMEAFT hvis

TIMENORM=1 eller
TIMENORMTO =1,0-95,0 eller TIMENORMGNS hvis TIMENORMTO=97

Infotekst INFOHA_NORMTID fremkommer hvis MC1TIMNO<1:.
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis MC1TIMNO>97:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1TIMNO er blank

Stilles til MC1FULD=2
MC1HVORFOR
MC1S5
Hvad er årsagen til, at du arbejder på deltid? (Kun et svar)
Kombinerer arbejde med uddannelse ..............................................

1
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Passer børn eller andre familiemedlemmer ................................

2

Sygdom, handicap, flexjob ..............................................................
Andre personlige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid) .........

3
4
5

Andre familiemæssige grunde…………………………
Kan ikke få job på fuld tid ................................................................
Andre grunde ...................................................................................

6
7

Opsætningsinfo:
MC1HVORFOR er en auxiliary variabel. Den skal erstatte den tomme information i HVORFOR.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1DEL er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til MC1HVORFOR =2

MC1AARS
MC1S6 Hvad er årsagen til at du ikke benytter (eller kun i begrænset omfang benytter) de
tilgængelige pasningsmuligheder for dine børn eller syge/handikappede eller ældre
familiemedlemmer? (hvis der er flere årsager så angiv den væsentligeste årsag)
Pasningstilbuddene er for dyre .............

1

Pasningstilbuddene er ikke gode nok
/ pasningstilbuddene jeg har brug for
er ikke tilgængelige .............................

2

Jeg ønsker selv at passe……………..

3

Anden årsag…………………………

4

Opsætningsinfo:
MC1AARS er en auxiliary variabel. Den skal erstatte den tomme information i PASNING.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC1AARS er blank
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Overarbejde og faktisk arbejdstid M17 v1 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS =1,2,3,4
Stilles til TIMEAFT in (1-95)
BETALARB
M17S1 Havde du i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** nogle overarbejdstimer,
udover det kontrakt-/aftalebestemte timetal? Det kan enten være betalte eller ubetalte
overarbejdstimer – eller timer, som du kan afspadsere senere.
Ja…………………….............................................................
Nej……………………..……..………………………………

1
2

Det ved jeg ikke.......................................................................
8
Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BETALARB er blank

Stilles til (B2STATUS =2,3,4) eller (KONTRATIM=2,3 eller FASTTIM=2,3))
BETALARBTO
M17S2 Havde du i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** nogle dage, hvor du
arbejdede mere end normalvis?
Ja…………………….............................................................
1
Nej……………………..……..………………………………

2

Det ved jeg ikke.......................................................................
8
Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BETALARBTO er blank
Stilles til BETALARB = 1 eller BETALARBTO = 1
ANTALBETTIM
M17S3 Hvor mange timer i alt arbejdede du over i den pågældende uge? Læg overarbejdstimer for
alle dage sammen, også selvom de blive afspadseret på et senere tidspunkt.
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Skriv antal timer (0,5-95,0 [halve og hele timer])
_______________________
Det ved jeg ikke.......................................................................

98

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ANTALBETTIM er blank

Stilles til B2STATUS = 1,2,3,4
Stilles til SPISEPAUSER=1
FAKARBTID
M17S4a Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den
XX**? (Timerne angives med spisepauser)

Stilles til SPISEPAUSER=2 eller (B2STATUS=1,2,3,4 og SPISEPAUSER=uoplyst)
M17S4b Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den
XX**? (Timerne angives uden spisepauser)
Skriv antal timer (0-95,0 [halve og hele timer])
_______________________

Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis FAKARBTID >95
Infotekst INFOHA_fakTID fremkommer hvis FAKARBTID =0,5
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis FAKARBTID er blank
Hvis IP ikke retter 0,5 til 0 eller 1 skal 0,5 automatisk rettet til 1,0

41

Stilles til ((B2STATUS=1eller B2LONAFT=1) og 0,5<=ANTALBETTIM<=95,0)
M17S5 Du har oplyst, at du har haft *xx overarbejdstimer. Du bedes nu fordele dine *XX
overarbejdstimer (i hele og halve timer):

Gerne flere svar

B8GDTGR

B8GDTIM
Fordel **XX timer

Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif ..............................
Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif ....................................
Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif .....................................
Ja, jeg vil afspadsere til 1 til 1 tarif ...............................................
Ja, andet ..........................................................................................
Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse ..............................
Ved ikke om - eller hvordan timerne - vil blive godtgjort ..............

1
2
3
4

_____
_____
_____
_____

5

_____

6

_____

7

_____

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis M17S5 er blank og
*XX= 0,5<=ANTALBETTIM<=95,0
Infotekst Info B8GDTGR-1 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 1
Infotekst Info B8GDTGR-2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2
Infotekst Info B8GDTGR-3 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 3
Infotekst Info B8GDTGR-4 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4
**XX=Dynamisk nedtælling på timer, som de bliver fordelt. Eks. XX=8 timer. Påføres 3 timer er XX=5. XX
skal være 0 når man forlader spm. [NEGATIV VÆRDI SKAL VÆRE TILLADT]
Infotekst INFOHA_OVERT fremkommer hvis summen i B8GDTIM ≠ ANTALBETTIM
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Kont.Faktisktid MC2 v3– stilles til inkonsistente svar på faktisk arbejdstid og fravær
Stilles til (B1ARBSID=1 og FAKARBTID=0) eller ((B1ARBSID=2 eller B1MIDL=1) og 0<FAKARBTID)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1ARBSID=1 og FAKARBTID=0
MC2TIM
MC2S1

Du har oplyst, at du var på arbejde i den nævnte uge, men at du faktisk arbejdede 0
timer. Kan du bekræfte, at du arbejdede 0 timer?

Ja, arbejdede 0 timer .....................................................................

1

Nej, arbejdede mere end 0 timer ..................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2TIM er blank
_________________________________________________________________________________

Stilles til (B1ARBSID=2 eller B1MIDL=1) og 0< FAKARBTID
MC2TIM2
MC2S2
Du har oplyst, at du ikke var på arbejde i den nævnte uge, men at du faktisk arbejdede
mere end 0 timer. Kan du bekræfte, at du arbejdede mere end 0 timer?
Ja, arbejdede mere end 0 timer ......................................................

1

Nej, arbejdede ikke .......................................................................

2

Opsætningsinfo:

Auxiliary variabel.
Hvis MC2TIM2=2 skal FAKARBTID sættes til 0.
Hvis MC2TIM2=1 skal B1ARB sættes til 1 og B1ARBSID sættes til 1. Slet evt. information i B1MIDL,
B1UDENL, FRAVAER, ANTFRAVTIM2 og EGENFRAVTIM2, LOENOR, TIDOR., SASON, FRAVCOVID og
TIDFRAV
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2TIM2 er blank
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Stilles til MC2TIM=1
MC2FRAVAER
MC2S3. Hvad var årsagen til, at du ikke var på arbejde i den uge?

Ferie, fridag .............................................................................

1

Afspadsering, arbejdstidsaftale mv. a .........................................

2

Egen sygdom, ulykke eller midlertidigt handikap... .................

3

Barselsorlov ....................................................................................

4

Jobrelateret uddannelse .................................................................

5

Forældreorlov .................................................................................

6

Lav-sæson .......................................................................................

7

Har fået et job men er ikke startet endnu ...............................

Andre årsager .................................................................................

8
9

Kun et svar
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2FRAVAER er blank
Kalender med markering af ref.ugen vises.
Kun et svar tilladt.
Info FRAVAER-2 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2
Info FRAVAER-4 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4
Info FRAVAER-6 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 6
MC2FRAVAER er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i FRAVAER og
B1ARBSID=2.
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til MC2FRAVAER=1,4,6
MC2ANTFRAVTIM2
MC2S4 Hvor mange dage var du fraværende pga. ferie, fridag eller orlov? (Halve dage tæller 0,5)
Skriv antal dage (0,5-7,0 [halve og hele dage])
_______________________
Det ved jeg ikke.......................................................................

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2ANTFRAVTIM2 er blank
MC2ANTFRAVTIM2 er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i ANTFRAVTIM2
og B1ARBSID=2.

Stilles til MC2FRAVAER=3
MC2EGENFRAVTIM2
MC2S5 Hvor mange dage i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** var du fraværende
pga. egen sygdom, tilskadekomst eller midlertidigt handicap? (Halve dage tæller 0,5)
Skriv antal dage (0,5-7,0 [halve og hele dage])
_______________________
Det ved jeg ikke.......................................................................

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2EGENFRAVTIM2 er blank
MC2EGENFRAVTIM2 er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i
EGENFRAVTIM2 og B1ARBSID=2.

Stilles til MC2FRAVAER=6
MC2LOENOR
MC2S6 Får du løn (eller anden betaling) mens du er på forældreorlov?
Ja………………………………………………………
1
Nej…………………………………………………….
2
Ved ikke………………………………………………
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2LOENOR er blank

MC2LOENOR er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i LOENOR og
B1ARBSID=2.
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Stilles til MC2LOENOR=2 eller 3
MC2TIDOR
MC2S7Hvor lang tid varer din forældreorlov?
Højst 3 måneder………………………………………….
Mere end 3 måneder……………………………………
Ved ikke…………………………………………………

1
2
3

(dem der svarer MC2LOENOR=1 eller MCTIDOR=1 er beskæftigede, de øvrige svar er ikke
beskæftigede)
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2TIDOR er blank

MC2TIDOR er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i TIDOR og
B1ARBSID=2.

Stilles til MC2FRAVAER=7
MC2SASON
MC2S8Udfører du nogle arbejdsopgaver (fx opsyn) i lav-sæsonen?
Ja
1
Nej
2
Ved ikke
3

(dem der svarer MCSASON=1 er beskæftigede, de øvrige svar er ikke beskæftigede)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2SASON er blank

MC2SASON er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i SASON og
B1ARBSID=2.

Stilles til MC2FRAVAER=9
MC2FRAVCOVID
MC2S9. Var du hjemsendt med løn pga. COVID-19?
Ja ..................................................................................................

1

Nej ……………………………………………………………...

2
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Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2FRAVCOVIDer blank
MC2FRAVCOVIDer en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i FRAVCOVID
og B1ARBSID=2.

Stilles til MC2FRAVCOVID=2

MC2TIDFRAV
MC2S10Hvor lang tid varer dit fravær?
3 måneder eller kortere tid
Mere end 3 måneder
Ved ikke

1
2
3

(dem der svarer MCTIDFRAV=1 er bekæftigede, de øvrige svar er ikke beskæftigede)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2TIDFRAV er blank

MC2TIDFRAV er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i TIDFRAV og
B1ARBSID=2.

Stilles til MC2TIM=2

MC2ARB
MC2S11 Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med
søndag d. XX * i dette job?
Antal timer_________________________ *
Opsætningsinfo:
MC2ARB er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i FAKARBTID.
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis MC2ARB >95
Infotekst INFOHA_0_TIMER fremkommer hvis MC2ARB =0
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC2ARB er blank

Delvis fravær M18 v1 – stilles til alle beskæftigede
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Stilles til B2STATUS=1,2,3,4

I scenariet, hvor der er ferie-/helligdage den pågældende uge:
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og B1ARBSID=1

DELFRAV
M18S1. Havde du i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** (inkl.
HELLIGDAG) nogle halve eller hele dage, hvor du ikke arbejdede, enten pga. ferie, fridag,
orlov, sygdom, midlertidigt handikap eller andre omstændigheder?
Ja…………………….............................................................

1

Nej……………………..……..………………………………

2

Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Hvis referenceuge = 13 så HELLIGDAG = skærtorsdag og langfredag
Hvis referenceuge = 14 så HELLIGDAG = 2. påskedag
Hvis referenceuge = 17 så HELLIGDAG = store bededag
Hvis referenceuge = 19 så HELLIGDAG = Kristi himmelfartsdag
Hvis referenceuge = 21 så HELLIGDAG = 2. pinsedag
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis DELFRAV er blank

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og B1ARSID=1
I scenariet, hvor der er ikke ferie-/helligdage den pågældende uge:

DELFRAVIK
M18S2. Havde du i ugen fra mandag den XX* til og med søndag den XX** nogle halve eller
hele dage, hvor du ikke arbejdede, enten pga. ferie, fridag, orlov, sygdom, midlertidigt
handikap eller andre omstændigheder?
Ja…………………….............................................................

1

Nej……………………..……..………………………………

2

Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis DELFRAVIK er blank
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Stilles til DELFRAV= 1 eller DELFRAVIK=1
DELFRAVAAR
M18S3. Du har oplyst, at du har haft halve eller hele fraværsdage i ugen fra mandag den XX* til
og med søndag den XX**. Du bedes nu fordele dit fravær i halve og hele dage (halve dage tæller
0,5):
Gerne flere svar
FRAVAERGR

ferie, fridag eller orlov? .............................................................
sygdom, tilskadekomst eller midlertidigt handicap ....................
andre omstændigheder ................................................................

1
2
3

FRAVAERDAG
Fordel **XX dage
_____
_____
_____

Opsætningsinfo:
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis DELFRAVAAR er blank
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Arb.ordninger M19 v3 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
Intro M19
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4

B9AFTEN
M19S1 Arbejdede du nogen gange om aftenen i perioden fra den XX* til den XX**?
Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i den angivne 4-ugers periode)
………………………………
Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for den angivne 4ugers periode ,
men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)………………
Nej, ikke inden for den angivne 4-ugers periode
……...............................

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B9AFTEN fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9AFTEN er blank
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
__________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4

B9NAT
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CAWIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S2a Arbejdede du nogen gange om natten i perioden fra den XX* til den XX**?
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S2b Om natten?
Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i den angivne 4-ugers periode)
………………………………
Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for den angivne 4ugers periode ,
men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) ……………
Nej, ikke inden for den angivne 4-ugers periode
……...............................

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B9NAT fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9NAT er blank

B9AFTEN og B9NAT skal præsenteres på samme side i WEB
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
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Stilles til B2STATUS=1,2,3,4

B9LOERD
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CAWIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S3a Arbejdede du nogen gange på lørdage i perioden fra den XX* til den XX**?
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S3b På lørdage
Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for den
angivne 4-ugers periode )
……………………………………………
Ja, af og til (dvs. én lørdag inden for den angivne 4-ugers
periode ) …
Nej, ikke inden for den angivne 4-ugers periode
……...............................

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9LOERD er blank
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
B9SOEND
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE= CAWIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S4a Arbejdede du nogen gange på søndage i perioden fra den XX* til den XX**?
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE= CATIAKU og B2STATUS=1,2,3,4
M19S4b På søndage?
Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for den
angivne 4-ugers periode )
……………………………........................
Ja, af og til (dvs. én søndag inden for den angivne 4-ugers
periode ) …..
Nej, ikke inden for den angivne 4-ugers periode
……...............................

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9SOEND er blank
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
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Stilles til B2STATUS=1,2,3,4

B9HJEM
M19S5

Arbejdede du nogen gange hjemme i perioden fra den XX* til den XX**?
Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i den angivne 4-ugers periode)
…………………………………
Ja, af og til (dvs. mindst 1 gang inden for den angivne 4ugers periode ,
men mindre end halvdelen af arbejdsdagene).........................
Nej, ikke inden for den angivne 4-ugers periode
……...............................

1
2
3

Opsætningsinfo:
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
Infotekst Info B9HJEM fremkommer ved at trykke på [info ikon].
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9HJEM er blank

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Flexordning M20 v4 – stilles til alle lønmodtagere
Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1
B9SKIFT
M20S1 Arbejdede du på skiftehold i disse 4 uger - fra den XX* til den XX*?

Ja ……………………………………..................................

1

Nej …......................................................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B9SKIFT fremkommer ved at trykke på [info ikon]
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis B9SKIFT er blank

Stilles til B2STATUS=1eller B2LONAFT=1

B9FEFLX
M20S2 Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter, eller har du flekstid?
Har faste tider ......................................
1
Har flekstid ..........................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info B9FEFLX fremkommer ved at trykke på [info ikon]
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Rekrutteringsmetode M21 v2 – stilles til alle lønmodtagere og selvstændige der har været
ansat i max. 1 år
Intro M23
Stilles til (B2STATUS=1,2 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR_TIDL*12+
B2STMND_TIDL )≤ 12))
eller ((B2STATUS=1,2 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR*12+
B2STMND) ≤ 12))
_____________________________________________________________________________________________________________________

BBAF
Stilles til (B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR_TIDL*12+
B2STMND_TIDL )≤ 12))
eller ((B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR*12+ B2STMND)
≤ 12))
og DATAINDSAMLINGSMETODE=CAWIAKU
M21S1a Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende
arbejdsgiver? Hvis du har fundet jobbet via jobnet, skal du også trykke ja.
Stilles til (B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR_TIDL*12+
B2STMND_TIDL )≤ 12))
eller ((B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR*12+ B2STMND)
≤ 12))
og DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU
M21S1b Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende
arbejdsgiver? (Hvis IP fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering)
Stilles til (B2STATUS=2 og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR_TIDL*12+ B2STMND_TIDL )≤
12))
eller (B2STATUS=2 og ((Surveyyear*12+akt_maaned)-(B2STAAR*12+ B2STMND) ≤ 12))
M21S1c

Var jobcenteret aktivt involveret i at hjælpe dig med at få etableret dig som selvstændig?

Ja .........................................................
Nej .......................................................

1
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BBAF er blank
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Rekrutteringsmetode M22 v1 – stilles til alle lønmodtagere der har været ansat i max. 7 år
samt selvstændige der har svaret nej i BBAF
Stilles til ((B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear – B2STAAR < 8) eller (SurveyyearB2STAAR_TIDL<8))) eller (B2STATUS=2 og BBAF=2))

FUNDJOB
Stilles til ((B2STATUS=1 eller B2LONAFT=1) og ((Surveyyear – B2STAAR < 8) eller (SurveyyearB2STAAR_TIDL<8))
M22S1a
Hvordan fandt du stillingen (hvilken af følgende metoder var den vigtigste)?
Stilles til B2STATUS=2 og BBAF=2
M22S1b
Hvordan startede du dit nuværende job (hvilken af følgende metoder var den
vigtigste)?
Via jobannonce (såvel svar på annonce som at man selv
har indrykket annonce)
Gennem bekendte ................................................................
Blev formidlet via kommunen, a-kassen, Jobcentret ..............
Blev kontaktet af arbejdsgiver ................................................
Kontaktede selv virksomheden uopfordret .............................

1

2
3
7
6

Vikarbureau eller lignende .....................................................
4
Gennem kontakter fra uddannelsesinstitution,
praktikforløb eller tidligere arbejdsplads…………………
5
Fået opgave/kontrakt via offentligt udbud………………..
Andre metoder

8

9

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis FUNDJOB er blank.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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BIjob M23 v3 – stilles til alle beskæftigede
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
BCBIJOB
M23S1

Har du et eller flere bijob, dvs. ekstrajob ved siden af din hovedbeskæftigelse?
1
Ja, et bijob ................................................................
Ja, mere end et
2
bijob………………………..
3
Nej ................................................................

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCBIJOB er blank.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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BiDIbrancheM24 v3 – stilles til personer med bijob der tidligere har deltaget
Stilles til (BCBIJOB=1,2 og B1HVEM=1 og BCnavn_tidl ≠uoplyst)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (BCBIJOB=1,2 og B1HVEM=1 og BCnavn_tidl ≠uoplyst)
BCVIRKGEN
M24S1 I (indsæt MND_tidl AAR_tidl) oplyste du, at din arbejdsplads for dit bijob var (indsæt
BCnavn_tidl). Arbejder du stadigvæk der?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCVIRKGEN er blank.
_____________________________________________________________________________________________________________________

57

BiBranche M25 v5 – stilles til personer med bijob men som ikke tidligere har deltaget
Intro M25
Stilles til (BCBIJOB=1,2 og BCVIRKGEN ≠ 1)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (BCBIJOB=1,2 og BCVIRKGEN ≠ 1)
BCNAVN
M25S1. Vælg firmanavnet på arbejdsstedet for dit bijob ved at skrive en del af navnet og vælge det på
søgelisten, der fremkommer.
Vær opmærksom på, at samme firma kan være registreret med flere forskellige firmanavne på samme
adresse. Vælg det, der bedst beskriver dit arbejdsområde.
Hvis firmanavnet på dit arbejdssted ikke fremgår af søgelisten, skal du blot skrive navnet så præcist som
muligt _______________________________________

Opsætningsinfo:
I BCNAVN vises en foldbar liste med virksomhedsnavne.
Infotekst Info BCNAVN fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCNAVN er blank
Hvis BCNAVN=valgt fra listen leveres følgende variable:
BCVIRKDKOB leveres som branchekode
BCVIRKDKOBTEKST leveres som tekst
BCVIRSEKKOB leveres som sektorkode

Stilles til (BCBIJOB=1,2 og BCVIRKGEN ≠ 1)
M25S2

Notér adressen på arbejdsstedet for dit bijob.

BCGADE Gadenavn
BCHUSNR Husnummer
BCPOST Postnummer

_________________________________________
____________
____________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_POST fremkommer hvis BCPOST er <0800 eller >9990

Opsætningsinfo (kun for DST):
FS-filter for variabel BCPOST, BCGADE og BCHUSNR
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og BCVIRKGEN=1
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___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (BCBIJOB=1,2 og BCVIRKGEN ≠ 1)
BCVIRK
M25S3

Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i?

(Vær konkret: Skriv fiskefabrik fremfor fabrik,
medicinalvirksomhed fremfor industrivirksomhed,
dametøjforretning fremfor blot forretning etc.)
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCVIRK er blank
Infotekst Info BCVIRK fremkommer ved at trykke på [info ikon]
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (BCBIJOB=1,2 og BCVIRKGEN ≠ 1)
BCHVAD
M25S4
Hvad laver man på den arbejdsplads, hvor du arbejder?
(Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes.
Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCHVAD er blank.
Infotekst Info BCHVAD fremkommer ved at trykke på [info ikon]

BCVirkD
Hård advarsel DSTHA_BCVirkD
Blød advarsel DSTBA_BCVirkD
BCBranFra
Hård advarsel DSTHA_BCBranFra
BCBranOk
Hård advarsel DSTHA_BCBranOk
BCVirSek
Hård advarsel DSTHA_BCVirSek
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BiStatus M26 v1 – stilles til samtlige personer med bijob
Stilles til BCBIJOB=1,2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BCBIJOB=1,2
BCSTATUS
M26S1

Arbejder du der som:
Lønmodtager .......................................

1

Selvstændig ..........................................

2

Medarbejdende ægtefælle ...................

3

Ulønnet medarbejder i et
familiemedlems virksomhed eller
landbrug ...............................................

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCSTATUS er blank.
Infotekst Info BCSTATUS-2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2.

Hård advarsel DSTHA_ BCSTATUS

Stilles til BCSTATUS=3
BCLONAFT
M26S2

Har du en lønaftale?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCLONAFT er blank.

Hård advarsel DSTHA_ BCLONAFT
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Stilles til BCSTATUS=2
BCANSAT
M26S3

Har du ansatte i din virksomhed, ud over evt. medhjælpende familiemedlemmer?
Ja ................................................................
1
Nej ................................................................
2

_

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCANSAT er blank.
_
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Binormaltid M27 v1 – stilles til samtlige personer med bijob
Stilles til BCBIJOB=1,2
Intro M27
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BCBIJOB=1,2
BITIMENORMTO
M27S1 Hvor mange timer arbejder du normalvist ugentligt i dit bijob?
Hvis din normale arbejdstid varierer meget eller er svær at opgøre, forsøg da efter bedste evne at tage et gennemsnit på
antal timer over dine sidste fire arbejdsuger.
Fx uge 8 = 32 timer, uge 9=34 timer, uge 10=37 timer og uge 11=37 timer. I alt 140 timer/4 uger= 35 timer.

Skriv antal timer (1,0-95,0 [halve og hele timer])
_______________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BITIMENORMTO er blank
Infotekst INFOHA_NORMBI fremkommer hvis BITIMENORMTO <1.[Auxiliary slette info i tidligere
BCbesvarelser] og BCBESK=3.
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis BITIMENORMTO>95
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BITIMENORMTO er blank
”VED IKKE =98”
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BitidM28 v1 – stilles til samtlige personer med bijob
Stilles til BCBIJOB=1,2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BCBIJOB=1,2
BIFAKARBTID
M28S1 Hvor mange timer arbejdede du faktisk i dit bijob i ugen fra mandag den XX* til og med
søndag den XX**?
Din faktiske arbejdstid kan variere fra din aftalte og/eller normale arbejdstid på grund af eksempelvis:
-

Overarbejde
Ferie
Sygefravær
Skiftende arbejdstid pga. flekstid, afspadsering m.m.

Husk at medregne eventuelt hjemmearbejde i din faktiske arbejdstid.

Skriv antal timer (0-95,0 [halve og hele timer]) _______________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis BIFAKARBTID>95
X* = Dato for mandagen i referenceugen
XX** = Dato for søndagen i referenceugen
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BIFAKARBTID er blank

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BCSTATUS=1 eller BCLONAFT=1
BIKONTRATIM
M28S2. Har du enten en skriftlig kontrakt eller en mundtlig aftale med din arbejdsgiver vedrørende
din arbejdstid i dit bijob?
Ja…………………….............................................................
1
Nej……………………..……..………………………………

2

Det ved jeg ikke.......................................................................
3
Stilles til BIKONTRATIM=1
BITIMAFT
M28S3
Hvad er din aftalte arbejdstid i antal timer pr. uge? Hvis dette er svært at opgøre
så angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge. (1,0-95,0 [halve og hele timer]).
____________________
(evt. gennemsnit)

*

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_AFTBI fremkommer hvis BITIMAFT<1
Infotekst INFOHA_TIMER fremkommer hvis BITIMAFT>95
Infotekst Info BCTIMAFT fremkommer ved at trykke på [info ikon]
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BCTIMAFT er blank
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BeskJobsøgning M29v5 – stilles til alle beskæftigede

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
Intro M29
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
BDSOEGE
M29S1
Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - søgt at få et andet job eller et ekstra
job? Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages.

Ja, andet job .........................................

1

Ja, et ekstra job ....................................

2

Ja, på begge måder ...............................

3

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

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDSOEGE er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BDSOEGE=4
BDHASGT
M29S2
Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - søgt at få flere timer i dit nuværende
job?
Ja ................................................................ 1
Nej ................................................................ 2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDHASGT er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
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Stilles til BDHASGT=2
BDFLTIM
M29S3
Selvom du ikke har søgt arbejde inden for den angivne 4-ugers periode – dvs. fra den XX
til den XX - vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job,
ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job.
Ja, i et ekstra job ................................................................
1
Ja, i et andet job................................................................
2
Ja, men kun i nuværende hovedjob
eller bijob ................................................................
3
Ja, og det uanset hvordan ................................4
Nej ................................................................ 5

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDFLTIM er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)

Stilles til BDFLTIM=5
BDMITIM
M29S4

Vil du arbejde færre timer om ugen, dvs. mindre end du gør nu?
Ja ................................................................

1

Nej ................................................................ 2
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BeskTypejobsøgning M30 v2 – stilles til alle beskæftigede der søger andet job
Stilles til BDSOEGE=1,2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BDSOEGE=1,2,3
BDBAGGR
M30S1
Hvad er hovedårsagen til, at du søger andet arbejde? Vælg kun den vigtigste
begrundelse.

Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre…………

1

Nuværende job er midlertidigt …………….……………..

2

Søger bijob..........................................................................

3

Ønsker bedre arbejdsforhold
(fx bedre løn, arbejdstider, transporttid eller
lignende)……………...
Søger et job med flere arbejdstimer ……………………...

4
5

Søger et job med færre arbejdstimer ……………………..

6

Andre grunde …………………………………………….

7

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDBAGGR er blank.

Stilles til BDSOEGE=1,2,3
TIDBRUGT
M30S2 Hvor længe har du søgt arbejde?
Mindre end en måned ..............................................

1

1-2 måneder ………………………………………

2

3-5 måneder ………………………………………

3
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6-11 måneder ……………………………………..

4

12-17 måneder .........................................................

5

18-23 måneder .........................................................

6

24-47 måneder .........................................................

7

4 år eller derover ......................................................

8

Stilles til BDSOEGE=1,2,3
BDKONTAKT
M30S3
Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - haft kontakt med Jobcentret for at få
arbejde?
Ja ..........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDKONTAKT er blank.

Stilles til BDSOEGE=1,2,3
BDSTATUS
M30S4 Søger du arbejde som lønmodtager, eller vil du etablere dig som selvstændig?
Lønmodtager ........................................

1

Selvstændig ..........................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info BDSTATUS-2 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDSTATUS er blank.
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BeskTimeønskeogJobcenter M31 v1 – stilles til beskæftigede der søger andet job/flere timer
Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4 og (BDSOEGE=1,2,3 eller BDHASGT=1 eller BDFLTIM=1,2,3,4 eller
BDMITIM=1)
BDTIMER
M31S1

Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Dette inkluderer dit hovedjob og
eventuelle bijob.

Antal timer __________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_MERARB fremkommer, hvis BDTIMER<1
Infotekst INFOHA_OENSK fremkommer, hvis BDTIMER>97
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=1,2,3,4
BDAFAR
M31S1 Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende?
Ja................................……………….

1

Nej................................………… ........

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDAFAR er blank.
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BeskVarsel M32 v2 – stilles til beskæftigede der søger job
Stilles til BDSOEGE=1,2,3 eller BDHASGT=1 eller BDFLTIM=1,2,3,4
___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BDSOEGE=1,2,3 eller BDHASGT=1 eller BDFLTIM=1,2,3,4
BDVARSEL
Stilles til BDSOEGE=1,3 og BDSTATUS=1, ved ikke
M32S1a Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde?
Stilles til BDSOEGE=2 og BDSTATUS=1, ved ikke
M32S1b Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt bijob ?
Stilles til BDSOEGE=1,2,3 og BDSTATUS=2
M32S1c Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik mulighed for at begynde som
selvstændig?
Stilles til BDHASGT=1 eller BDFLTIM=1,2,3,4
M32S1d Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden?
Inden for 2 uger, dvs. inden
d. *XX ………………………………………...

1

Senere …………………………………………………
2
Opsætningsinfo:
*XX=14 dage efter referenceugens slut
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BDVARSEL er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BDVARSEL=2
HVORFSEN
M32S2 Hvorfor kan du først begynde senere?

Skal afslutte skole eller
uddannelse......................................................
Pga. sygdom/handicap …………………..
Pga. børnepasning (herunder
barselsorlov/forældreorlov) eller pasning af
familiemedlemmer med særlige
behov…………………...

1
2

3

……………………………….

Pga. andre familiemæssige årsager……
Pga. andre personlige årsager
………………………………...

4

5
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Andre årsager

6

…………………………………………..
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis HVORFSEN er blank
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UbeskJobsøgning M33 v4 – stilles til samtlige ubeskæftigede
Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3

Intro M33
___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3
BESOEGER
M33S1 Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - søgt arbejde?
Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse.
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BESOEGER er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=2
BEHARARB
M33S2 Er det fordi du allerede har fået arbejde?

Ja .....................................................
1
Nej ...................................................
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEHARARB er blank.

Stilles til BEHARARB=1
BESTART
M33S3 Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde?
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Er allerede
startet…………………………….
Inden for 3 måneder .........................
Senere
……………………………….

1
2
3

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BESTART er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________
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SøgerEj M34 v2 – stilles beskæftigede, samt ubeskæftigede der ikke har søgt arbejde og ikke har
et arbejde at påbegynde
Stilles til BEHARARB=2 eller HVORFSEN=3 eller HVORFOR=2
___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BEHARARB=2
AARSAGIKS
M34S1 Hvorfor har du ikke søgt arbejde?

Ingen job som passer mig var
ledige………………………………………………………
…
Under uddannelse eller starter uddannelse
……………………………………..
Egen sygdom eller handikap……………………..

1
2
3

Passer børn eller andre
familiemedlemmer………….…………..
Andre familiemæssige
årsager……………………………………………

4

Andre personlige årsager ……………………….

6

Afventer/forventer genansættelse
…………………………………..
Andre grunde ………

7

5

8

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis AARSAGIKS er blank

_______________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til AARSAGIKS=4,5 eller HVORFSEN=3 eller HVORFOR=2
BEBEDRP
M34S2 Hvad er årsagen til at du ikke benytter (eller kun i begrænset omfang benytter) de
tilgængelige pasningsmuligheder for dine børn eller syge/handikappede eller ældre
familiemedlemmer? (hvis der er flere årsager så angiv den væsentligeste årsag)
Pasningstilbuddene er for dyre .............

1

Pasningstilbuddene er ikke gode nok
/ pasningstilbuddene jeg har brug for
er ikke tilgængelige .............................

2

Jeg ønsker selv at passe……………..

3

Anden årsag…………………………

4

_____________________________________________________________________________________________________________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEBEDRP er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til AARSAGIKS=7
BETILSA
M34S4

Har du en aftale om, at kunne vende tilbage til et tidligere job?
Ja .........................................................
Nej .......................................................

1
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BETILSA er blank

74

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BETILSA=1
BEFRAV
M34S5

Hvor længe har du været væk fra dit arbejde?
Op til 3 måneder……………

1

Mere end 3 måneder…………

2

*

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEFRAV er blank
Infotekst INFOHA_TREMDR fremkommer hvis BEFRAV=1
I bunden af Infoteksten, er en knap man skal trykke på - ”Næste”
Samtlige besvarelser undtaget Intromodulets besvarelser skal slettes. Følgende variable pre-udfyldes:
B1ARB=2, B1MIDL=1, FRAVER=9, TIDFRAV=1 &
FRAVCOVID=888888. Personen ledes ind i modul M3 eller M4 afhængigt af opfyldelse af indgangsfilter

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BEHARARB=2
BEVILHA
M34S6 Selvom du ikke har søgt arbejde inden for den angivne 4-ugers periode, vil du så gerne have
et arbejde?
Ja ..........................................................
Nej.........................................................

1
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEVILHA er blank

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til BEVILHA=2

AARSAGIKS2

M34S7

Hvad er årsagen til, at du ikke ønsker at arbejde?

Under uddannelse eller starter uddannelse
…………………………………………………………
Egen sygdom eller handicap
……………………………………..
Passer børn eller andre
familiemedlemmer……………………..
Andre personlige årsager………….…………..

1
2
3
4

Andre familiemæssige
årsager……………………………………………

5

Er på eller søger førtidspension
…………………………………..
Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller
alderspension…..

6
7
8

Andre
årsager………………………………………………….……
…
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis AARSAGIKS2 er blank

Stilles til AARSAGIKS2=3
PASIKVIL
M34S8 Hvad er årsagen til at du ikke benytter (eller kun i begrænset omfang benytter) de
tilgængelige pasningsmuligheder for dine børn eller syge/handikappede eller ældre
familiemedlemmer? (hvis der er flere årsager så angiv den væsentligeste årsag)
Pasningstilbuddene er for dyre .............

1
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Pasningstilbuddene er ikke gode nok
/ pasningstilbuddene jeg har brug for
er ikke tilgængelige .............................

2

Jeg ønsker selv at passe……………..

3

Anden årsag…………………………

4
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UbeskTypejobsøgning M35 v2 – stilles til ubeskæftigede der søger arbejde eller har et arbejde
der skal påbegyndes senere
Stilles til BESOEGER=1 eller BEHARARB=1
___________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=1 eller BEHARARB=1
BESTATUS
Stilles til BESOEGER=1
M35S1a Søgte du arbejde som lønmodtager, eller ønskede du at etablere dig som selvstændig?
Stilles til BEHARARB=1
M35S1b Skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig i dit nye job?
Lønmodtager.......................................

1

Selvstændig.........................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BESTATUS er blank

Stilles til BESOEGER=1 eller BEHARARB=1
BEHELDEL
Stilles til BESOEGER=1
M35S2a Søgte du fuld- eller deltidsarbejde?
Stilles til BEHARARB=1
M35S2b Det arbejde, du har fået: Er der tale om fuldtids- eller deltidsarbejde?
Fuldtid...................................................
1
Deltid...................................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info BEHELDEL_M41S2a fremkommer ved at trykke på [info ikon]. Denne infoknap vedrører
kun spørgsmål M41S2a
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEHELDEL er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=1 eller BEHARARB=1
BEEVTHD
Stilles til BEHELDEL=1
M35S3a Ville du evt. tage et deltidsarbejde?
Stilles til BEHELDEL=2
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M35S3b Ville du evt. tage et fuldtidsarbejde?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2

Stilles til BESOEGER=1 eller BESTART =1,2
TIDBRUGTUB
Stilles til BESOEGER=1
M35S4a
Hvor længe har du søgt arbejde?
Stilles til BESTART =1,2
M35S4b
Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job?
Mindre end en måned ..........................

1

1 - 2 måneder .....................................

2

3 - 5 måneder .....................................

3

6 - 11 måneder .....................................

4

12 - 17 måneder ...................................

5

18 - 23 måneder ...................................

6

24 - 47 måneder....................................

7

4 år eller derover .................................

8

_____________________________________________________________________________________________________________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis TIDBRUGTUBer blank

Stilles til BESOEGER=1eller BEHARARB=1
BEAFSOEG
M35S5
Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende?
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Ja................................……………….
1
Nej................................………… ........
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEAFSOEG er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=1
BEKONTAKT
M35S6 Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - haft kontakt med Jobcentret for at få
arbejde?
Ja ..........................................................
Nej ........................................................

1
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEKONTAKT er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
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UbeskJobsøgLøn M37v2 – stilles til ubeskæftigede der søger arbejde
Stilles til BESOEGER=1 og BESTATUS=1,2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=1 og BESTATUS=1,2
SOEGMET
M37S1 Har du brugt nogle af følgende jobsøgningsmetoder til at lede efter arbejde?
Gerne flere svar
Indrykket en jobannonce eller svaret på stillingsopslag ...............
1
Læst stillingsopslag .........................................................................
Har lavet eller opdateret mit CV og lagt det ud online ...................
Har kontaktet arbejdssgivere direkte (uopfordrede ansøgning
eller via arrangementer såsom jobmesser, netværksmøder eller
lign.)
Kontaktet familie eller bekendte .....................................................
Kontaktet kommune, a-kasse eller jobcenter ................................
Kontaktet privat arbejdsformidling. ..............................................
Været til samtale og/eller prøve ......................................................
Søgt om tilladelse, licenser, lån mv. ...............................................
Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr ..............................
Nej, ingen af ovenstående

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nej, har ikke gjort noget for at få job...............................................
12*
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_ETSVAR fremkommer hvis (SOEGMET=11,12) og SOEGMET=1-10
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis SOEGMET=blank
Infotekst INFOHA_JOBS fremkommer hvis BESOEGER=1 og BESTATUS=1,2 og SOEGMET=12
[Hvis personen vælger svarmulighed 1 ved INFOHA_JOBS skal personen besvare dette spm. (SOEGMET)
igen. Hvis personen vælger svarmulighed 2 sendes personen tilbage til BESOEGER, og tidligere
besvarelser i modul 35, 36 og 37 slettes..]
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UbeskVarselM438v1 – stilles til ubeskæftigede der søger arbejde eller har et arbejde der skal
påbegyndes senere eller ønsker et arbejde
Stilles til BESOEGER=1 eller BEVILHA=1 eller BEHARARB=1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BESOEGER=1 eller BEVILHA=1 eller BEHARARB=1
BEVARSEL
Stilles til BESOEGER=1
M38S1a Hvornår ville du kunne begynde at arbejde (igen), hvis du fik arbejde eller mulighed for at
begynde som selvstændig?
Stilles til BEVILHA =1
M38S1b Hvornår ville du eventuelt kunne starte på et nyt arbejde?
Stilles til BEHARARB = 1
M38S1c Hvornår kan du starte på dit nye arbejde?
Inden for 2 uger dvs. inden
d. XX * ................................................

1

Senere ..................................................

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEVARSEL er blank
*XX=14 dage efter referenceugens slut
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BEVARSEL=2
HVORFSENUB
M38S2 Hvorfor kan du først begynde senere?

Skal afslutte skole eller
uddannelse......................................................
Pga. sygdom/handicap …………………..
Pga. børnepasning (herunder barselsorlov/forældreorlov)
eller pasning af familiemedlemmer med særlige
behov…………………...

1
2

3

……………………………….

Pga. andre familiemæssige årsager……

4

Pga. andre personlige årsager
………………………………...

5

Andre årsager……………………………………….

6
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Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis HVORFSENUB er blank.

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til HVORFSENUB=6
HVORFCOVID
M38S3 Er COVID-19 helt eller delvist årsag til, at du først kan begynde senere?

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

1

Nej …………………..

2

Stilles til HVORFSENUB=3
BEBEDRPUB
M38S24 Hvad er årsagen til at du ikke benytter (eller kun i begrænset omfang benytter) de
tilgængelige pasningsmuligheder for dine børn eller syge/handikappede eller ældre
familiemedlemmer? (hvis der er flere årsager så angiv den væsentligeste årsag)
Pasningstilbuddene er for dyre .............

1

Pasningstilbuddene er ikke gode nok
/ pasningstilbuddene jeg har brug for
er ikke tilgængelige .............................

2

Jeg ønsker selv at passe……………..

3

Anden årsag…………………………

4

_____________________________________________________________________________________________________________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEBEDRPUB er blank
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UbeskHovedbesk M39 v1 – stilles til samtlige ubeskæftigede
Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3

BEHBESK
M39S1

Vi vil nu spørge dig om, hvad du selv hovedsagelig betragter dig som (fx arbejdsløs,
studerende, pensionist mv.)?

Værnepligtig ....................................................................................
Arbejdsløs .......................................................................................
Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde .......................................
Pensionist (pga. alder) .....................................................................
Førtidspensionist .............................................................................
På Efterløn eller fleksydelse ............................................................
Langtidssyg ......................................................................................
Skoleelev, studerende, kursist .........................................................
Ude af erhverv i øvrigt ....................................................................

1*1
2
3
4
5
6*2
7
8
9

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BEHBESK er blank
Info BEHBESK-3 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 3
*1Infotekst INFOHA_VÆRNP fremkommer hvis IP’s alder>30 år ved svarkategori 1
*2Infotekst INFOHA_EFTERL fremkommer hvis IP’s alder<60 år ved svarkategori 6
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EtårHovedbesk M40 v1 – stilles til alle ubeskæftigede og selvstændige samt lønmodtagere der
har været ansat i max 1 år og lønmodtagere der er ansat på deltid.
Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3
eller B2STATUS=2,3,4,
eller B2STATUS =1 og B4HELDEL=2,
eller B2STATUS=1 og B4HELDEL=1 og ((SURVEYYEAR*12+AKT_MAANED)(B2STAAR*12+B2STMND)<=12)
eller B2VIRKGEN=1 OG B2STATUS=1 og B4HELDEL=1 og ((SURVEYYEAR*12+AKT_MAANED)(B2STAAR_TIDL*12+B2STMND_TIDL)<=12)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B2STATUS=2,3,4,
eller B2STATUS =1 og B4HELDEL=2,
eller B2STATUS=1 og B4HELDEL=1 og ((SURVEYYEAR*12+AKT_MAANED)(B2STAAR*12+B2STMND)<=12)
eller B2VIRKGEN=1 OG B2STATUS=1 og B4HELDEL=1 og ((SURVEYYEAR*12+AKT_MAANED)(B2STAAR_TIDL*12+B2STMND_TIDL)<=12)
ETARHBESA
M40S1a
Hvad betragtede du dig hovedsagligt som for et år siden?
I erhvervsarbejde – i samme arbejde som du havde i ugen fra
mandag den XX* til og med søndag den XX**............................

1

I erhvervsarbejde – i andet arbejde end du havde i ugen fra
mandag den XX* til og med søndag den XX**............................

2

Værnepligtig ....................................................................................

4*1

Arbejdsløs .......................................................................................

5

Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde .......................................

6

Pensionist (pga. alder) .....................................................................

7

Førtidspensionist .............................................................................

8

På efterløns- eller fleksydelse ..........................................................

9*2

Langtidssyg ......................................................................................

10

På kontanthjælp (ikke som ledig) ....................................................

11

Skoleelev, studerende, kursist .........................................................

12

Ude af erhverv i øvrigt ................................................................

13

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ETARHBESA er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________
Infotekst
Info ETARHBESB-6 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 6
*1Infotekst INFOHA_VÆRNP fremkommer hvis IP’s alder>30 år ved svarkategori 4
85
*2Infotekst INFOHA_EFTERL fremkommer hvis IP’s alder<60 år ved svarkategori 9
Kalender med markering af ref.ugen vises
XX* =Dato for mandagen i referenceugen
XX** =Dato for søndagen i referenceugen

Stilles til B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3
ETARHBESB
M40S1b
Hvad betragtede du dig hovedsagligt som for et år siden?
I erhvervsarbejde – men arbejder ikke for nuværende

3

Værnepligtig ....................................................................................

4*1

Arbejdsløs .......................................................................................

5

Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde .......................................

6

Pensionist (pga. alder) .....................................................................

7

Førtidspensionist .............................................................................

8

På efterløns- eller fleksydelse ..........................................................

9*2

Langtidssyg ......................................................................................

10

På kontanthjælp (ikke som ledig) ....................................................

11

Skoleelev, studerende, kursist .........................................................

12

Ude af erhverv i øvrigt ................................................................

13

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis ETARHBESB er blank
Infotekst Info ETARHBESB-6 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 6
*1Infotekst INFOHA_VÆRNP fremkommer hvis IP’s alder>30 år ved svarkategori 4
*2Infotekst INFOHA_EFTERL fremkommer hvis IP’s alder<60 år ved svarkategori 9
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EtårArb M41 v1 – stilles til alle der havde anden arbejde for et år siden
Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFSTATUS
M41S1 Arbejdede du som:
Lønmodtager .......................................
1
Selvstændig .........................................
2
Medhjælpende ægtefælle .....................
3
Ulønnet medarbejder i et
familiemedlems virksomhed eller
landbrug ...............................................

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFSTATUS er blank
Infotekst Info BFSTATUS-2 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2

Hård advarsel DSTHA_ BFSTATUS
_________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BFSTATUS=3
BFLONAFT
M41S2 Havde du en lønaftale?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFLONAFT er blank
Hård advarsel DSTHA_ BFLONAFT
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til BFSTATUS=2
BFANSAT
M41S3 Havde du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFANSAT er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EtårBranche M42 v5 – stilles til alle der havde andet arbejde for et år siden
Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFNAVN
M42S1. Vælg firmanavnet på dit tidligere arbejdssted ved at skrive en del af navnet og vælge det på
søgelisten, der fremkommer.
Vær opmærksom på, at samme firma kan være registreret med flere forskellige firmanavne på samme
adresse. vælg det, der bedst beskriver dit arbejdsområde.
Hvis firmanavnet på dit tidligere arbejdssted ikke fremgår af søgelisten, skal du blot skrive navnet så præcist
som muligt _______________________________________

Opsætningsinfo:
I BFNAVN vises en foldbar liste med virksomhedsnavne.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFNAVN er blank
Hvis BFNAVN=valgt fra listen leveres følgende variable:
BFHVORDKOB leveres som branchekode
BFHVORDKOBTEKST leveres som branchetekst
BFVIRSEKKOB leveres som sektorkode

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
M42S2. Notér adressen på dit tidligere arbejdssted
BFGADE Gadenavn
BFHUSNR Husnummer
BFPOST Postnummer

_________________________________________
____________
____________*

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_POST fremkommer hvis B2POST er <0800 eller >9990
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFHVAD
M42S3 Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i?

(Vær konkret: Skriv fiskefabrik fremfor fabrik,
medicinalvirksomhed fremfor industrivirksomhed,
dametøjforretning fremfor blot forretning etc.)

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFHVAD er blank
Infotekst Info BFHVAD fremkommer ved at trykke på [info-ikon].
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_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFHVADA
M42S4 Hvad lavede man på den arbejdsplads, hvor du arbejdede?
(Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes.
Fx fremstillede haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFHVADA er blank
Infotekst Info BFHVADA fremkommer ved at trykke på [info-ikon].
_____________________________________________________________________________________________________________________

BfHvorD
Hård advarsel DSTHA_ BfHvorD
Blød advarsel DSTBA_ BfHvorD
BFVirSek
Hård advarsel DSTHA_BFVirSek
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EtårStilling M43 v1 – stilles til alle der havde andet arbejde for et år siden
Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFSTIL
M43S1 Hvad var din stillingsbetegnelse / titel i dit tidligere job?
(Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent,
salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot
selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv
eventuelt hvad arbejdet består i )

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFSTIL er blank
Info BFSTIL vises ved at trykke på [info ikon]

Stilles til ETARHBESA=2 eller ETARHBESB=3
BFSTIL2
M43S2 Beskriv de konkrete arbejdsopgaver i din tidligere stilling
(Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge)
_____________________________________________________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFSTIL2 er blank
Info BFSTIL2 vises ved at trykke på [info ikon]
_____________________________________________________________________________________________________________________

BFStilD
Hård advarsel DSTHA_B2StilD
Blød advarsel DSTBA_B2StilD1
Blød advarsel DSTBA_B2StilD2
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til ETARHBESB=3 og (B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller
TIDFRAV=2,3)
BFSIDSTE
M43S3 Var dette job dit seneste job?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BFSIDSTE er blank
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DISenesteARB M44 v2 – stilles til ubeskæftigede der har deltaget tidligere, ikke proxy
Stilles til (B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3) og
(BFSIDSTE = 2,ved ikke og BGnavn_tidl ≠ uoplyst og B1HVEM=1 )
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til
(B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3)og (BFSIDSTE =
2,ved ikke og BGnavn_tidl ≠ uoplyst og B1HVEM=1 )
BGVIRKGEN
M44S1 I (indsæt MND_tidl AAR_tidl) oplyste du at din seneste arbejdsplads var (indsæt

BGnavn_tidl). Er dette korrekt?

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

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGVIRKGEN er blank
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TidlARB M45 v2 – stilles til ubeskæftigede der ikke har deltaget tidligere og til proxy
Stilles til
(B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3) og
(ETARHBESA=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 eller ETARHBESB=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) og (BGnavn_tidl =
uoplyst eller B1PROX=1,2,3)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til
(B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3) og
(ETARHBESA=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 eller ETARHBESB=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) og (BGnavn_tidl =
uoplyst eller B1PROX=1,2,3)
BGERFAR
M45S1 Har du tidligere haft arbejde?

Nej, har aldrig haft arbejde

1

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

Ja, har haft feriejob eller andre
småjob

2

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

Ja, har tidligere haft fast arbejde...

3

Ved ikke

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGERFAR er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

BFSTATUS BGERFAR BGVIRKGEN
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Holdop M46 v2 – Stilles til ubeskæftigede med et seneste job der ikke er ens med eventuelt
tidligere indsamlet job
Stilles til BFSIDSTE=2 og (BGnavn_tidl = uoplyst eller B1PROX=1,2,3),
eller BFSIDSTE=1,
eller BGVIRKGEN =2
eller BGERFAR=2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BFSIDSTE=2 og (BGnavn_tidl = uoplyst eller B1PROX=1,2,3 ),
eller BFSIDSTE=1,
eller BGVIRKGEN =2
eller BGERFAR=2,3
Stilles til BFSIDSTE=2 og (BGnavn_tidl = uoplyst eller B1PROX=1,2,3),
eller BGERFAR=2,3,
eller BGVIRKGEN=2
M46S1a. Hvornår holdt du op med at arbejde i dit seneste job?
Stilles til BFSIDSTE=1
M46S1b Hvornår holdt du op med at arbejde?
BGOPHA
Angiv årstal:__________
Stilles til dem der er holdt op inden for de seneste 2 år
Stilles til (surveyyear – BGOPHA <3)
BGOPHMDR
Angiv måned __________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_FOEDAAR fremkommer hvis Surveyyear-IP’s alder<=BGOPHA
Infotekst INFOHA_AARSENT fremkommer hvis BGOPHA>Surveyyear
Infotekst INFOHA_MDR fremkommer hvis BGOPHMDR<1 eller >12
[Ønske om drop-down liste med år og måneder].
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ÅrsagtilStop M47 v1 – stilles til alle ubeskæftigede der har haft et arbejde indenfor de seneste 7
år og som ikke har genbrug
Stilles til ((Surveyyear*12+akt_maaned) - (BGOPHA *12+ BGOPHMDR)) < 84
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til ((Surveyyear*12+akt_maaned) - (BGOPHA *12+ BGOPHMDR)) < 84
BGARSAG
M47S1 Hvad var hovedårsagen til, at du holdt op med at arbejde?
Kun et svar
Blev afskediget/stillingen nedlagt/virksomheden lukket .............
1
Arbejdet var midlertidigt …………………………
2
Passer børn eller voksne handicappede .........................................
3
Andre familiemæssige grunde .......................................................
4
Påbegyndt uddannelse eller kursus ..............................................
5
Sygdom, uarbejdsdygtighed ..........................................................
6
Efterløn eller pensionist (førtidspension, folkepension) ...............
7
Andre personlige grunde (fx ønskede ikke at arbejde mere)
.......................................................................................................

8

Andre grunde ................................................................................
9

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGARSAG er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BGARSAG=1,9 og BGOPHA ≥2020
BGCOVID
M47S2

Var det på grund af COVID-19 pandemien?
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Ja ..................................................................................................

1

Nej…………………………………… …………………………

2
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SenesteArb M48 v5 – stilles til alle ubeskæftigede der har haft et arbejde indenfor de seneste 7 år
og som ikke har genbrug
Stilles til (((Surveyyear*12+akt_maaned)- BGOPHA *12+ BGOPHMDR < 84)
og BFSIDSTE ≠ 1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (((Surveyyear*12+akt_maaned)- BGOPHA *12+ BGOPHMDR < 84)
og BFSIDSTE ≠ 1
BGSTATUS
M48S1 Var du i dit seneste job beskæftiget som:
Lønmodtager .......................................

3

Selvstændig ..........................................

1

Medarbejdende ægtefælle ....................

5

Ulønnet medarbejder i et
familiemedlems virksomhed eller
landbrug ...............................................

4

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGSTATUS er blank
Infotekst Info BGSTATUS-2 vises ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 2

Hård advarsel DSTHA_ BGSTATUS
__________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BGSTATUS=3
BGLONAFT
M48S2 Havde du en lønaftale?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGLONAFT er blank

Hård advarsel DSTHA_ BGLONAFT
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_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BGSTATUS=2
BGANSAT
M48S3

Havde du ansatte i din virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGANSAT er blank

Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4
BGNAVN
M48S4. Vælg firmanavnet på dit seneste arbejdssted ved at skrive en del af navnet og vælge det på
søgelisten, der fremkommer.
Vær opmærksom på, at samme firma kan være registreret med flere forskellige firmanavne på samme
adresse. Vælg det, der bedst beskriver dit arbejdsområde.
Hvis firmanavnet på dit seneste arbejdssted ikke fremgår af søgelisten, skal du blot skrive navnet så præcist
som muligt _______________________________________
Opsætningsinfo:
I BGNAVN vises en foldbar liste med virksomhedsnavne.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGNAVN er blank
Hvis BGNAVN=valgt fra listen leveres følgende variable:
BGVIRKDKOB leveres som branchekode
BGVIRKDKOBTEKST leveres som branchetekst
BGVIRSEKKOB leveres som sektorkode
Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4
M48S5.

Notér adressen på dit seneste arbejdssted

BGGADE Gadenavn
BGHUSNR Husnummer
BGPOST Postnummer

_________________________________________
____________
____________*

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_POST fremkommer hvis BGPOST er <0800 eller >9990
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Opsætningsinfo (kun for DST):
FS-filter for variabel BGPOST, BGGADE og BGHUSNR
Stilles til DATAINDSAMLINGSMETODE=CATIAKU og BGVIRKGEN=1

Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4
BGHVAD
M48S6. Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i?

(Vær konkret: Skriv fiskefabrik fremfor fabrik,
medicinalvirksomhed fremfor industrivirksomhed,
dametøjforretning fremfor blot forretning etc.)
___________________________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGHVAD er blank
Infotekst Info BGHVAD fremkommer ved at trykke på [info ikon]
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4

BGHVADA
M48S7 Hvad lavede man på den arbejdsplads, hvor du arbejdede?
(Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes.
Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGHVADA er blank
Infotekst Info BGHVADA fremkommer ved at trykke på [info ikon]

BGVirkD
Hård advarsel DSTHA_BGVirkD
Blød advarsel DSTBA_BGVirkD
BGBranFra
Hård advarsel DSTHA_BGBranFra
BGBranOk
Hård advarsel DSTHA_BGBranOk
BGVirSek
Hård advarsel DSTHA_BGVirSek
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SenesteStilling M49v1 – stilles til alle ubeskæftigede der har haft et arbejde indenfor de seneste 7
år og som ikke har genbrug
Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4 og ((BGNAVN_TIDL = UOPLYST) eller (BGNAVN_TIDL ≠ UOPLYST og
BGVIRKGEN=2) eller (BGSTIL_TIDL = UOPLYST) eller (B1PROX=1,2,3))
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4 og ((BGNAVN_TIDL = UOPLYST) eller (BGNAVN_TIDL ≠ UOPLYST og
BGVIRKGEN=2) eller (BGSTIL_TIDL = UOPLYST) eller (B1PROX=1,2,3))

BGSTIL
M49S1 Hvad var din stillingsbetegnelse / titel i dit seneste job?
(Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent,
salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot
selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv
eventuelt hvad arbejdet består i )

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGSTIL er blank
Infotekst Info BGSTIL fremkommer ved at trykke på [info ikon]

Stilles til BGSTATUS=1,2,3,4 og ((BGNAVN_TIDL = UOPLYST) eller (BGNAVN_TIDL ≠ UOPLYST og
BGVIRKGEN=2) eller (BGSTIL_TIDL = UOPLYST) eller (B1PROX=1,2,3))
BGSTIL2
M49S2 Beskriv de konkrete arbejdsopgaver i din seneste stilling
(Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge)

__________________________________________________
Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BGSTIL2 er blank
Infotekst Info BGSTIL2 fremkommer ved at trykke på [info ikon]

101

BGStilD
Hård advarsel DSTHA_BGStilD
Blød advarsel DSTBA_BGStilD1
Blød advarsel DSTBA_BGStilD2
BGStilFra
Hård advarsel DSTHA_BGStilFra
BGStilOk
Hård advarsel DSTHA_BGStilOk
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Kurser M50 v3 – stilles til alle
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
Intro M62
_____________________________________________________________________________________________________________________

BICOURA
M50S1

Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - været på nogen kurser i forbindelse
med arbejde eller evt. arbejdsløshed?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BICOURA er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)

Stilles BICOURA=2
BICOURA12
M50S1
Har du inden for de seneste 12 måneder været på nogen kurser i forbindelse med
arbejde eller evt. arbejdsløshed?
Ja .........................................................
1
Nej .......................................................
2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
BICOURB
M50S2

Har du inden for den angivne 4-ugers periode gået til noget i din fritid, hvor du modtog
undervisning af en lærer, instruktør eller træner?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BICOURA er blank.
XX* = dato=(Refugestart-21dage)
XX** =dato=(Refugeslut)

103

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til BICOURB=2
BICOURB12
M50S2
Har du inden for de seneste 12 måneder gået til noget i din fritid, hvor du modtog
undervisning af en lærer, instruktør eller træner?
Ja .........................................................

1

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

2

_____________________________________________________________________________________________________________________
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IgangUdd M51 v1 – stilles til alle
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Intro M51
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
BHEDUCS
M51S1 Har du i disse 4 uger - fra den XX* til den XX* - været under uddannelse?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:

Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BHEDUCS er blank
Infotekst Info_BHEDUCS fremkommer hvis BHEDUCS=JA og BICOURA=JA.
XX*
= dato=(Refugestart-21dage)
_____________________________________________________________________________________________________________________
XX** =dato=(Refugeslut)

Stilles til BHEDUCS=2
BHEDUCS12
M51S2 Har du inden for de seneste 12 måneder været under uddannelse?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:

Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BHEDUCS12 er blank
Infotekst Info_BHEDUCS12 fremkommer hvis BHEDUCS12=JA og BICOURA12=JA.
XX* = dato=(Refugestart-344dage)
XX** =dato=(Refugeslut)
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Kont.Igangve udd. MC3 v3 – stilles til personer, der har en uddannelsesoplysning,
og svarer nej til igangværende uddannelse
Stilles til (B4HBESK=9 eller BEHBESK=8) og BHEDUCS=2 eller
til (B2ELEV=1 eller 2 eller AARSAG=4,5) og BHEDUCS=2
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (B2ELEV=1 eller 2 eller AARSAG=4,5) og BHEDUCS=2
MC3ELEV
MC3S1
Du har oplyst, at du er lærling, elev eller phd.studerende, men at du samtidigt ikke er
under uddannelse. Stemmer det, at du er lærling, elev etc.?
Ja, jeg er lærling, elev eller phd.studerende ..................................

1

Nej, jeg er intet af ovenstående ....................................................

2

Opsætningsinfo:
Hvis MC3ELEV=1 skal BHEDUCS konverteres til 1 og BHEDUCS12=Empty.
Hvis MC3ELEV=2 skal B2ELEV konverteres til 4.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC3ELEV er blank
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til MC3ELEV=2
MC3MIDLT
MC3S2 Har du midlertidig eller fast ansættelse?
(Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset)
Midlertidig ..........................................

1

Fast ......................................................

2

Opsætningsinfo:
Hvis MC3MIDLT =1 skal B2MIDLT konverteres til 1.
Hvis MC3MIDLT =2 skal B2MIDLT konverteres til 2 og AARSAG=blank og B3VARIGH=blank.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC3MIDLT er blank
Infotekst Info B2MIDLT fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 1.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Stilles til MC3MIDLT=1
MC3AARSAG
MC3S3 Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt?
Kunne ikke få fast beskæftigelse .........

2

Har selv ønsket det.................................

3

Ansat på prøve………………………….

4

Opsætningsinfo:
MC3AARSAG er en auxiliary variabel. Den skal erstatte informationen i AARSAG.
Svarkategori 1 er bevidst fjernet.
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC3AARSAG er blank
Infotekst Info B2AARSAG-4 fremkommer ved at trykke på [info ikon] ved svarkategori 4.

Stilles til (B4HBESK=9 eller BEHBESK=8) og BHEDUCS=2
MC3UDFER
MC3S4 Selvom du ikke har været på en uddannelse inden for den angivne 4-ugers periode, har du
så et uddannelsesforløb, som du midlertidigt er væk fra pga. ferie, læseferie, opgaveskrivning
osv.?
Ja ..........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC3UDFER er blank
Hvis MC3UDFER=1 skal BHEDUCS konverteres til 1 og BHEDUCS12=Empty..
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til MC3UDFER=2
MC3INDSKREV
MC3S5 Er du tilmeldt en uddannelse, som du først skal starte på senere?
Ja ..........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis MC3INDSKREV er blank
Hvis MC3INDSKREV=1 skal BHEDUCS konverteres til 1 og BHEDUCS12=Empty.
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IgangNiveau M52 v3 – stilles til alle der er i gang med uddannelse
Stilles til BHEDUCS=1,
eller MC3UDFER=1,
ellerMC3INDSKREV=1
eller MC3ELEV=1 eller BHEDUCS12=1)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til (BHEDUCS=1,
eller MC3UDFER=1,
ellerMC3INDSKREV=1
eller MC3ELEV=1eller BHEDUCS12=1)
IGANGUDD
M52S1

Hvilken uddannelse er/var du i gang med?

1. – 6. klasse ..................................................................................

1

7. – 8. klasse/produktionsskole .....................................................

2

Særlig ungdomsuddannelse
(STU/FGU)……….………………………….

3

9. – 10. klasse ................................................................................

4

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX samt . Adgang til
teknika, Adgangseksamen Ingeniøruddannelsen
Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør )……………………………….

5

Erhvervsuddannelse…………………………………………………..

6

Erhvervsuddannelse med EUX (kombination af erhvervsuddannelse
og gymnasial eksamen)…………………………. …………………..

7

Videregående uddannelse …………………………………………….. 8

Stilles til IGANGUDD=8
IGANGTYPE
M52S2 Hvilken type af videregående uddannelse? (Bemærk at hvis du er i gang med

bachelordelen af et 5-årigt studie skal du svare, at du er i gang med en mellemlang videregående
uddannelse da denne del af uddannelsen betragtes som en separat uddannelse.)
Kort videregående uddannelse (typisk 2 års varighed. Bemærk at

1

kurser, fx i forbindelse med arbejde eller andet ikke er en
uddannelse)...................... ..........................................................
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Mellemlang videregående uddannelse / Bachelor (typisk 3-3½ års
varighed) .......................................................................................

2

Lang videregående uddannelse (typisk 5 års
varighed)……….………………………….

3

Forskeruddannelse (Phd., post doc mv. – typisk længere end 5 års
varighed) .......................................................................................

4

Stilles til IGANGUDD =6,7,8
M52S3

BHVAAR3
BHVMND3
Hvor mange år og måneder varer denne uddannelse normalt?
Antal år ____

Antal måneder ________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_UDDLANG fremkommer hvis BHVAAR3 >10
Infotekst INFOHA_UDDKURS fremkommer hvis BHVAAR3 <1. Kan enten bekræfte og gå videre i
skema eller vælge at gå til BHEDUCS og rette til BHEDUCS=2.
BHVAAR3 [Drop down] skala 0-10
BHHVMND3 [Drop down] skala 0-11

BhLgvSkIsced_v2
Hård advarsel DSTHA_BhLgvSkIsced_v2
BhLgvSkKodeKval
Hård advarsel DSTHA_BhLgvSkKodeKval
BhLgvSkKodeOk
Hård advarsel DSTHA_BhLgvSkKodeOk
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AfsluttetUdd M53 v1 – stilles til alle
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

BHSK2AA
Stilles til personer i alderen 15-20 år og (B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3)
M53S1a Har du afsluttet folkeskolen eller en anden uddannelse inden for de seneste 2 år, dvs. efter
XX. XX. XXXX*?
Stilles til personer i alderen 21-74 år og (B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3)
M53S1b Har du afsluttet en uddannelse inden for de seneste 2 år, dvs. efter XX. XX. XXXX*?
Ja .........................................................

1

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

2

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BHSK2AA er blank
* XX. XX. XXXX =Refugeslut – 2 år

_____________________________________________________________________________________________________________________

AFSLUTUDD
Stilles til BHSK2AA=1
M53S2a Hvilken uddannelse har du afsluttet inden for de seneste 2 år?
Stilles til BHSK2AA=2 og HFUDD_STATUS=0
M53S2a Hvad er din højest fuldførte uddannelse?
1. – 6. klasse ..................................................................................

1

7. – 8. klasse/produktionsskole .....................................................

2

Særlig ungdomsuddannelse
(STU/FGU)……….………………………….

3

9. – 10. klasse ................................................................................

4

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX samt Adgang til
teknika, Adgangseksamen, Ingeniøruddannelsen
Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør ) …………………..

5

110

Erhvervsuddannelse…………………………………………………..

6

Erhvervsuddannelse med EUX (kombination af erhvervsuddannelse
og gymnasial eksamen)…………………………. …………………..

7

Videregående uddannelse …………………………………………….. 8

Stilles til AFSLUTUDD=6-8
AFSLUTTYPE
M53S3

Hvilken type af videregående uddannelse? (Bemærk at hvis du er i gang med

bachelordelen af et 5-årigt studie skal du svare, at du er i gang med en mellemlang videregående
uddannelse da denne del af uddannelsen betragtes som en separat uddannelse.)
Kort videregående uddannelse (typisk 2 års varighed. Bemærk at
kurser, fx i forbindelse med arbejde eller andet ikke er en
uddannelse)...................... ..........................................................

1

Mellemlang videregående uddannelse / Bachelor (typisk 3-3½ års
varighed) .......................................................................................

2

Lang videregående uddannelse (typisk 5 års
varighed)……….………………………….

3

Forskeruddannelse (Phd., post doc mv. – typisk længere end 5 års
varighed) .......................................................................................

4

Stilles til AFSLUTUDD=6,7,8
AFSLOMRAADE
M53S4 Hvilket område handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din uddannelse
kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)
Uddannelse og undervisning .........................................................

1

Kunst og humaniora……….……………………………………..

2

Samfundsvidenskab, journalistik og information..........................

3

Erhvervsøkonomi, administration og jura……………………………..

4

Naturvidenskab, matematik og
statistik……………..…………………….………………………..

5

Informations- og kommunikationsteknologi…………………..

6

Ingeniør, fremstilling og
byggeri…………………………………………………..

7
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Landbrug, skovbrug, fiskeri og dyrlæge ……………………………..

8

Sundhed og velfærd…………………………………………………… 9
Service…………………………………………………………………

10

Stilles til AFSLOMRAADE=1
AFSLUNDEROMR1
M53S5 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Uddannelse ....................................................................................

1

Tværfaglige forløb der indebærer uddannelse...............................

2

Stilles til ½AFSLOMRAADE=2
AFSLUNDEROMR2
M53S6 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Kunst .............................................................................................

1

Humaniora (på nær sprog).............................................................

2

Sprog…………………………………………………………….

3

Tværfaglige forløb der indebærer kunst og humaniora .................

4

Andet .............................................................................................

5

Stilles til AFSLOMRAADE=3
AFSLUNDEROMR3
M53S7 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)
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Samfunds- og adfærdsvidenskab ...................................................

1

Journalistik og information ...........................................................

2

Tværfaglige forløb der indebærer samfundsvidenskab, journalistik
og information………………………………………………………

3

Andet .............................................................................................

4

Stilles til AFSLOMRAADE=4
AFSLUNDEROMR4
M53S8 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Erhvervsøkonomi og administration .............................................

1

Jura ................................................................................................

2

Tværfaglige forløb der indebærer erhvervsøkonomi, administration
og jura………………………………………………………

3

Andet .............................................................................................

4

Stilles til AFSLOMRAADE=5
AFSLUNDEROMR5
M53S9 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Biologi og tilsvarende uddannelse ................................................

1

Miljø-orienteret uddannelse ..........................................................

2

Fysik og tilsvarende uddannelse…………………………………

3

Matematik og statistik ...................................................................

4
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Tværfaglige forløb der indebærer naturvidenskab, matematik og
statistik……………………………………………..

5

Andet ………………………………………………………………

6

Stilles til AFSLOMRAADE=6
AFSLUNDEROMR6
M53S10 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Informations- og kommunkationsteknologi ..................................

1

Tværfaglige forløb der indebærer
Informations- og kommunikationsteknologi .................................

2

Stilles til AFSLOMRAADE=7
AFSLUNDEROMR7
M53S11 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Ingeniør .........................................................................................

1

Fremstilling og bearbejdelse .........................................................

2

Arkitektur og byggeri…………………………………………….

3

Tværfaglige forløb der indebærer ingeniørarbejde, fremstilling og
byggeri...........................................................................................

4

Andet .............................................................................................

5

Stilles til AFSLOMRAADE=8
AFSLUNDEROMR8
M53S12 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)
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Landbrug .......................................................................................

1

Skovbrug .......................................................................................

2

Fiskeri…………………………………………………………….

3

Dyrlæge .........................................................................................

4

Tværfaglige forløb der indebærer landbrug, skovbrug, fiskeri og
dyrlæge ..........................................................................................

5

Andet …………………………………………………………….

6

Stilles til AFSLOMRAADE=9
AFSLUNDEROMR9
M53S13 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Sundhed .........................................................................................

1

Velfærd..........................................................................................

2

Tværfaglige forløb der sundhed og velfærd…………………………

3

Andet .............................................................................................

4

Stilles til AFSLOMRAADE=10
AFSLUNDEROMR10
M53S14 Hvilket underområde handler din uddannelse primært om? (såfremt du mener, at din
uddannelse kan passe ind i flere kategorier så vælg den kategori den passer bedst i)

Personlig service ...........................................................................

1

115

Hygiejne og erhvervssundhedsservice ..........................................

2

Sikkerhedsservice………………………………………………….

3

Transportservice ............................................................................

4

Tværfaglige forløb der indebærer diverse services .......................

5

Andet …………………………………………………………….

6

__________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til AFSLUTUDD=6,7,8
BHVAAR
BHVMND
M53S15 Hvor mange år og måneder varer denne uddannelse normalt?
Antal år ____

Antal måneder ________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BHVAAR er blank
Infotekst INFOHA_UDDKURS fremkommer hvis BHVAAR <1
BHVAAR [Drop down] skala 0-10
BHVMND [Drop down] skala 0-11
___________________________________________________________________________________
Stilles til AFSLUTUDD=1-8
BHAAR
BHMND
M53S16 Hvornår har du afsluttet denne uddannelse?
Årstal_____

Måned_____

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_SVAR fremkommer hvis BHAAR er blank
BHAAR [Drop down] skala – [IP’s fødselsår – Surveyyear]
BHMND[Drop down] skala 1-12

BhSkoleNyISCED_v2
Hård advarsel DSTHA_BhSkoleNyISCED_v2
BhSkoleNyKodeKval
Hård advarsel DSTHA_BhSkoleNyKodeKval
BhSkoleNyKodeOk
Hård advarsel DSTHA_BhSkoleNyKodeOk
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HATWORKFILTER
Stilles til alder=20-34 og HFUDD_STATUS=1 og BHSK2AA=2
M53S17
Har du færdiggjort en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse og/eller en videregående
uddannelse ?
Ja................................……………….

1

Nej................................………… ........

2

Stilles til alder=20-34 og (HATWORKFILTER=1 eller AFSLUTUDD=5,6,7,8)
Intro M53S18
HATWORK1

M53S18
Var du som del af din højest fuldførte uddannelse i praktik eller lignende i
minimum én måned? (Både betalte og ubetalte praktikforløb skal tælles med. Arbejde ved siden af
studiet skal ikke tælles med)
Ja................................……………….

1

Nej................................………… ........

2

Stilles HATWORK1=1
HATWORK2
M53S19
Hvor hvor mange måneder varede dit praktikforløb? (såfremt du havde flere end et

praktikforløb læg dem da sammen)
1-6
måneder................................………
……….
7 måneder eller
mere................................………… ......

1
2

Stilles HATWORK1=1
HATWORK3
M53S20
Blev du aflønnet, eller modtog du på anden måde betaling eller økonomisk
kompensation i forbindelse med et praktikforløb? (SU skal ikke medregnes)
Ja................................……………….

1
2

Nej................................………… ........
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Bopæl og helbred M54 v2 – stilles til alle
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
Intro M54
Stilles til B1HVEM=1

GENHEALTH
M54S1 Hvordan vil du selv vurdere dit helbred?
Meget godt ....................................................................................

1

Godt ...............................................................................................

2

Hverken godt eller skidt………………..…………………………

3

Dårligt ...........................................................................................

4

Meget dårligt………. ....................................................................

5

Stilles til B1HVEM=1

GALI
M54S2 Er du begrænset i at udføre almindelige aktiviteter pga. helbredsproblemer? (almindelige
aktiviteter er alt man normalt gør i sin hverdag uanset om det vedrører arbejde, fritidsaktiviteter,
sociale- og familiemæssige relationer eller andet)
Meget begrænset ...........................................................................

1

Begrænset ......................................................................................

2

Slet ikke begrænset…….………………..…………………………

3

Opsætningsinfo:
INFO_GALI vises ved at trykke på [info ikon]
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Årsag til migration samt ophold i DK M55 v2 – stilles til migranter samt danskere der har
været bosat i udlandet
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3

MIGREASFILTER
M55S1

Stilles til countrybIPr_reg=2
Er du født i Danmark?
Ja…………………………………………………………………………………….

2

Nej………………………………………………………………………………….

3

stilles til 15<=alder<=74 og MIGREASFILTER=2
MIGREAS _Q1
M55S2

Hvad var dine årsager til at flytte til Danmark? (gerne flere svarmuligheder)
Beskæftigelse…………………………………………………………………………….………1
Familiemæssige årsager heriblandt for at blive gift…………………………………..

2

For at studere………………………………………………………………………………….

3

Jeg ankom som flygtning og/eller for at søge
asyl…………….………………………………………………………………………………

4

For at gå på pension………………………………………………………………………….

5
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Andre årsager………………………………………………………………………………..

6

Stilles til mere end et svar i MIGREAS_Q1
MIGREAS_Q2
M55S3

Hvad var den primære årsag til, at du flyttede til Danmark?
Svarmulighederne skal så være de, der blev svaret i MIGREAS_Q1

Stilles til MIGREAS_Q2=beskæftigelse eller MIGREAS_Q1=1 og kun et svar
MIGREAS_Q3
M55S4

Havde du allerede et job eller et jobtilbud i Danmark inden du flyttede?
Ja……………………………………………..
Nej………………………………………….

1
2

stilles til countrybIPr_reg=1 eller MIGREASFILTER=1
YEARESIDA
M55S5
Har du nogensinde været bosat i udlandet i et år eller længere? (der skal være tale om en
uafbrudt periode på mindst et år, og du skal have haft din adresse i udlandet i hele perioden)
Ja……………………………………………..
Nej………………………………………….

1
2

stilles YEARESIDA=1
YEARESIDB
M55S6
Hvor mange år har du været bosat i Danmark siden du sidst flyttede din adresse tilbage til
Danmark? (såfremt du har været bosat i Danmark i under et år, skriv venligst 0)
120

___________________

Opsætningsinfo:
Infotekst INFOHA_YEARESIDB fremkommer ved at trykke på [info-ikon].

stilles til MIGREASFILTER=2

YEARESIDC
M55S7
Hvor mange år har du været bosat i Danmark? (Der er tale om antal år fra seneste gang du
flyttede adresse til Danmark. Såfremt det er under et år siden, skriv venligst 0)
___________________

stilles til YEARESIDB=0 eller YEARESIDC=0

YEARESIDD
M55S8
Har du til hensigt at blive boende i Danmark i et år eller længere

Ja……………………………………………..
Nej………………………………………….

1
2

Stilles til YEARESIDB 0-10 eller YEARESIDC 0-10
COUNTRPR
Hvilket land boede du i da du senest var bosat i udlandet?
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_________________
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AHM21 M56 v2 – stilles til dem, der har afsluttet en uddannelse (panel 4 og alder 15-74 år)
Stilles til Panel=4 og 15<=alder<=74 og (HFUDD_STATUS=1 eller
AFSLUTUDD=1,2,3,4,5,6,7,8)
HATCNTR_Q1:
Er din højest fuldførte uddannelse taget i Danmark?
Ja ...........................................................................................

1

Nej
…………………………………………………………….
..

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info HATCNTR_Q1 fremkommer ved at trykke på [info-ikon].

Stilles til hatcntr_q1=2
HATCNTR_Q2
Hvilket land er din højest fuldførte uddannelse taget i?
[________________]
Opsætningsinfo:
Dropdown med landeliste

hatcntr_q1=2
ESTQUAL_Q1:
Har du søgt om at få din uddannelse officielt vurderet med henblik på at få den anerkendt i
Danmark?
Ja ...........................................................................................
1
Nej
…………………………………………………………….
..

2

Opsætningsinfo:
ESTQUAL_Q1 vises ved at trykke på [info ikon]
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Stilles til estqual_q1=1
ESTQUAL_Q2a:
Er din uddannelse blevet anerkendt i Danmark?
Ja ...........................................................................................
Nej
…………………………………………………………….
..
Ansøgning stadig under
behandling…………………………….

1

2
3

Stilles til estqual_q1=2
ESTQUAL_Q2b:
Hvorfor har du ikke søgt om at få din uddannelse officielt vurderet med henblik på at få den
anerkendt i Danmark?
Ikke nødvendigt ...................................................................

1

Vidste ikke det var en
mulighed……………………………………………...

2

For besværligt eller dyrt…………………………….

3

Ikke muligt at søge om
anerkendelsesvurdering……………………..

4

Andre
årsager…………………………………………………

5

Stilles til Panel=4 og 15<=alder<=74
HATPAR_Q1
Hvad er din fars højest fuldførte uddannelse?
Ingen uddannelse

1

Grundskole/Folkeskole………………………………………… 2
……..
Gymnasial uddannelse eller Erhvervsuddannelse ………..
3
Videregående uddannelse
……………………………………………..

4
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Stilles til Panel=4 og 15<=alder<=74
HATPAR_Q2
Hvad er din mors højest fuldførte uddannelse?
Ingen uddannelse

1

Grundskole/Folkeskole………………………………………… 2
……..
Gymnasial uddannelse eller Erhvervsuddannelse ………..
3
Videregående uddannelse
……………………………………………..

4

Stilles til Panel=4 og 15<=alder<=74 og B2STATUS=1,2,3,4
JOBSATISF
I hvilken grad er du overordnet set tilfreds med dit job?
I høj grad tilfreds ...................................................................

1

I nogen grad tilfreds ...............................................................

2

I ringe grad
tilfreds……….……………………………………………………………
Slet ikke tilfreds .....................................................................

3
4

Stilles til Panel=4 og 15<=alder74<= og countrybIPr_reg=2 og B2STATUS=1,2,3,4
SKILLEQ_Q1
Var du i beskæftigelse inden du flyttede til Danmark?
Ja ...........................................................................................

1

Nej
…………………………………………………………….
..

2

Stilles til SKILLEQ_Q1=1
INTRO AHM2

SKILLEQ_Q2
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Hvordan vil du sammenligne færdighedskravene i dit nuværende job med færdighedskravene i det
seneste job du havde inden du flyttede til Danmark?

Mit nuværende job kræver højere grad af færdigheder ........

1

Mit nuværende job kræver lavere grad af færdigheder
…………………………………………………………….
De to jobs kræver samme grad af
færdigheder…………………

2
3

Stilles til Panel=4 og 15<=alder<=74 og B2STATUS=1,2,3,4
DISCRIMI_Q1
Har du været udsat for diskrimination på din nuværende arbejdsplads (eksempelvis pga alder, køn,
etnicitet, handikap eller andre årsager)?

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

1

Nej………………………….
…………………………………………………………….

2

Stilles til DISCRIMI_Q1=1
DISCRIMI_Q2
Hvad var den primære årsag til, at du blev udsat for diskrimination?

Alder .....................................................................................

1

Køn………………….

2

Etnicitet…………………………………………………

3

Handikap…………………………………………………

4

Anden
årsag………………………………………………………

5

Stilles til (B1UDENL=2 eller FRAVAER=8 eller TIDOR=2,3 eller SASON=2,3 eller TIDFRAV=2,3)
og countrybIPr_reg=2 og Panel=4 og 15<=alder<=74
JOBOBSTA_Q1
Har du på noget tidspunkt haft et arbejde mens du har boet i Danmark?

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

1
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Nej…………………………...

2

Stilles til JOBOBSTA_Q1=2, ved ikke
JOBOBSTA_Q2
Har du på noget tidspunkt søgt arbejde her i Danmark?

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

1

Nej………………………….

2

Stilles til (B2STATUS=1,2,3,4 eller JOBOBSTA_Q1=1, ved ikke)) og countrybIPr_reg=2 og
Panel=4 og 15<=alder<=74 og (HFUDD_STATUS=1 eller AFSLUTUDD=1,2,3,4,5,6,7,8)
JOBOBSTA_Q3a
Har du haft problemer med at finde et job her i Danmark, der passer til dit uddannelsesniveau?

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

1

Nej………………………….

2

Stilles til (B2STATUS=1,2,3,4 eller JOBOBSTA_Q1=1, ved ikke) og countrybIPr_reg=2 og
Panel=4 og 15<=alder<=74 og (HFUDD_STATUS=0 og AFSLUTUDD=EMPTY)
JOBOBSTA_Q3b
Har du haft problemer med at få et job her i Danmark?

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

1

Nej………………………….

2

127

Stilles til (Jobobsta_Q1=2 og Jobobsta_Q2 = 1 og (HFUDD_STATUS=1 eller
AFSLUTUDD=1,2,3,4,5,6,7,8) eller Jobobsta_Q3a =1
JOBOBSTA_Q4a
Hvad tror du var den primære årsag til, at du havde problemer med at finde et job der passer til dit
uddannelsesniveau?

Utilstrækkelige sprogfærdigheder ........................................

1

Kunne ikke få anderkendt uddannelse taget i
udlandet…………………….……………………………

2

Begrænset tilladelse til at arbejde relateret til
statsborgerskab eller
opholdstilladelse…………………………………………

3

Diskrimination på grund af udenlandsk
oprindelse…………….

4

Ingen ledige jobs passede til mig …………………….
5
Anden
årsag……………………………………………………
6

Stilles til (Jobobsta_Q1=2 og Jobobsta_Q2 = 1 og (HFUDD_STATUS=1 eller
AFSLUTUDD=1,2,3,4,5,6,7,8)) og Jobobsta_Q3b=1)
JOBOBSTA_Q4b
Hvad tror du var den primære årsag til, at du havde problemer med at finde et job?

Utilstrækkelige sprogfærdigheder ........................................

1
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Begrænset tilladelse til at arbejde relateret til
statsborgerskab eller
opholdstilladelse………………………………………….

3

Diskrimination på grund af udenlandsk
oprindelse…………………………………………………
4
Ingen ledige jobs passede til mig
……………………………………………………..

5

Anden
årsag……………………………………………………

6
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Stilles til (B2STATUS=1,2,3,4 eller Jobobsta_Q1=1) og countrybIPr_reg=2 og Panel=4 og 15 <=
alder <= 74
DURFIJOB_Q1
Hvor lang tid tog det dig at finde dit første lønnede job i Danmark? Bemærk at den tid du eventuelt brugte på
at finde et job inden du flyttede til Danmark ikke skal regnes med.

Under tre måneder ................................................................

1

Tre måneder til mindre end seks
måneder…………………………….……………………
……………………………...

2

Seks måneder til mindre end 12
måneder……………………………….

3

12 måneder til mindre end to
år……………………………………………..

4

To år til mindre end tre
år………………………………………………………

5

Tre år til mindre end fire
år……………………………………………………

6

Fire år eller
mere………………………………………………………

7

Jeg havde allerede fundet mit job inden jeg flyttede til
Danmark…………………………………………………

8

Stilles til countrybIPr_reg=2 og Panel=4 og 15 <= alder <= 74
Prknlang_Q1
På hvilket niveau talte du dansk umiddelbart inden du flyttede til Danmark?

Det er mit modersmål ...........................................................

1

130

På højt
niveau…………………………….………………………

2

På mellemniveau……………………………….

3

På
begynderniveau…………………………………………

4

Kunne næsten ikke eller slet ikke tale
dansk………………………………………………………

5

Jeg flyttede til Danmark som helt lille inden jeg havde
lært at tale noget
sprog……………………………………………………

6

Opsætningsinfo:
Hvis Prknlang_Q1=1 skal Langhost_Q1 ikke stilles, men derimod kodes til Langhost_Q1=1
Hvis Prknlang_Q1=2 skal Langhost_Q1 ikke stilles, men derimod kodes til Langhost_Q1=2

Stilles til countrybIPr_reg=2 og Panel=4 og 15 <= alder <= 74
Langhost_Q1
På hvilket niveau taler du dansk i dag?

Det er mit modersmål ...........................................................

1

På højt
niveau…………………………….………………………
…………………………...

2

På mellemniveau……………………………….

3

På
begynderniveau…………………………………………
…..

4

Kunne næsten ikke eller slet ikke tale dansk
………………………………………………………

5
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Stilles til countrybIPr_reg=2 og Panel=4 og 15<=alder<=74 og Prknlang_Q1=3,4,5, 6,N/A
Langcour_Q1
Har du modtaget dansk sprogundervisning her i Danmark?

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

1

Nej………………………….
…………………………………………………………….

2

Stilles til Langcour_Q1=1
Langcour_Q2
Var det?

Almindelig sprogundervisning .............................................

1

Arbejdsrelateret sprogundervisning
………………………………………

2

Opsætningsinfo:
Infotekst Info LANGCOUR_Q2 fremkommer ved at trykke på [info-ikon].

Stilles til Langcour_Q1=2
Langcour_Q3
Var dette fordi?

Sprogundervisning var ikke tilgængeligt eller var for dyrt ..

1

Mine danskkundskaber var tilstrækkelige i
forvejen……………………………………………………

2

Anden
årsag………………………………………………………

3
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Forældres fødselsland M57 v1
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til 15<=alder<=74 og countrybfar_reg=2

COBFATH
M57S1I hvilket land er din far født?
______________________ (dropdown landeliste)

Opsætningsinfo:
Infotekst Info COBFATH fremkommer ved at trykke på [info-ikon].

Stilles til 15<=alder<=74 og countrybmor_reg=2

COBMOTH
M57S2 I hvilket land er din mor født?
______________________ (dropdown landeliste)

Opsætningsinfo:
Infotekst Info COBMOTH fremkommer ved at trykke på [info-ikon].

Kommentar M58 v1 – stilles til alle
Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
_____________________________________________________________________________________________________________________

Stilles til B1HVEM=1 eller B1PROX=1,2,3
BJKOM
M58S1 Har du nogle kommentarer til undersøgelsen, må du gerne anføre dem hér:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tak fordi du ville deltage i Arbejdskraftundersøgelsen
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SLUT

134

