Levevilkårsundersøgelse 2011
Skema 1
Husstanden og den udtrukne person

Sådan udfylder du skemaet
Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret.
Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til spm. ...". Det angiver, hvilket spørgsmål du skal fortsætte til. Du skal springe
de mellemliggende spørgsmål over. Hvis der ikke står noget ud for svaret, skal du fortsætte til næste spørgsmål.
I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret. Der er sat kryds i rubrik 2 i spørgsmål 1,
hvorefter der er gået videre til spørgsmål 2.
Hvis du har nogle spørgsmål om skemaet, er du meget velkommen til at ringe til 39 17 31 00.

1.

Vi vil starte med at spørge om du bor alene eller sammen
med andre. De bor sammen med andre, hvis du tilhører
samme husstand.
Bor alene ...........................................................................................
Bor sammen med andre i en privat husstand ..................................

X

Bor i en fælleshusholdning, fx et plejehjem eller en militær
forlægning ........................................................................................

2.

01

Gå til spm. 3

02

Gå til spm. 2
Personer i fælleshusholdninger indgår ikke i undersøgelsen. Vi vil alligevel
bede dig returnere
skemaet til Danmarks
Statistik i vedlagte
frankerede svarkuvert.

03

Hvilke medlemmer har der været i din husstand i 2011 udover dig selv?
Personer indgår i samme husstand, hvis de deles om udgifterne til de daglige fornødenheder.
Børn og andre uden væsentlige selvstændige indtægter skal medtages, hvis de spiser med ved
måltiderne, også selv om de ikke betaler for det.
Personer, som midlertidigt ikke bor på adressen, men nyder godt af eller bidrager til den
fælles husholdning, skal også med. Det kunne fx dreje sig om personer på høj- eller
efterskole, sømænd på langfart eller værnepligtige.
Personer, der er tilflyttet eller fraflyttet husstanden siden 1. januar i år, skal også med.

Løbenr.

Køn
Navn

Alder,
Fødselsdag

1: Mænd
2: Kvinder

fx 22/12

hvis

Fødselsfødselsår
år

1

Niels Nielsen

1

23/10

1982

2

Sussi Nielsen

2

8/2

1985

3

Hans Hansen

1

4
5
6

Årsag til evt.
midlertidigt
fravær eller
til/fraflytning

ikke
kendes

Angiv kodeværdi

20

1

1.

Vi vil starte med at spørge om du bor alene eller sammen
med andre. Du bor sammen med andre, hvis de tilhører
samme husstand.

2.

Bor alene ...........................................................................................

01

Gå til spm. 3

Bor sammen med andre i en privat husstand ..................................

02

Gå til spm. 2

Bor i en fælleshusholdning, fx et plejehjem eller en militær
forlægning ........................................................................................

03

Personer i fælleshusholdninger indgår ikke i undersøgelsen. Vi vil alligevel
bede dig returnere
skemaet til Danmarks
Statistik i vedlagte
frankerede svarkuvert.

Hvilke medlemmer har der været i din husstand i 2011 udover dig selv?
Personer indgår i samme husstand, hvis de deles om udgifterne til de daglige fornødenheder.
Børn og andre uden væsentlige selvstændige indtægter skal medtages, hvis de spiser med ved
måltiderne, også selv om de ikke betaler for det.
Personer, som midlertidigt ikke bor på adressen, men nyder godt af eller bidrager til den
fælles husholdning, skal også med. Det kunne fx dreje sig om personer på høj- eller
efterskole, sømænd på langfart eller værnepligtige.

Løbenr.

Personer, der er tilflyttet eller fraflyttet husstanden siden 1. januar i år, skal også med.
Køn
Navn

1: Mænd
2: Kvinder

Alder,
Fødselsdag
fx 22/12

hvis
Fødselsfødselsår
år
ikke
kendes

Årsag til evt.
midlertidigt
fravær eller
til/fraflytning
Angiv kodeværdi

1
2
3
4
5
6
7

Kode for midlertidigt fravær eller til/fraflytning
Skal kun udfyldes hvis personen er midlertidigt fraværende
eller til/fraflyttet husstanden efter 1. januar i år.
1
2
3
4
5

Efterskole/højskole
Værnepligtig
Sømand
Ude at rejse (mere end 3 uger)
Uddannelse i udlandet

6
7
8
9

Arbejder midlertidigt andet sted
Andet, angiv årsag under bemærkninger
Tilflyttet husstanden
Fraflyttet husstanden

Bemærkninger:

1

3.

Er der nogen, der tilhørte husstanden i 2010, som ikke gør
det længere?

Løbenr.

Køn
Navn

1: Mænd
2: Kvinder

Hvor mange
måneder
Fødselsdag
hvis
Fødselsboede
fødselsår
år
han/hun i
fx 22/12
ikke
hustanden i
kendes
2010
Alder,

Hvad er årsagen
til at han/hun
ikke længere
Dato
tilhører
for evt.
husstanden
flytning
Angiv kodeværdi

1
2
3
4
Kode for ikke at tilhøre husstanden
3
4
5
6
7
9

Flyttet til anden husstand
Flyttet på plejehjem, hospital el.lign.
Flyttet til fælleshusholdning, militærforlægning, fængsel el.lign.
Flyttet til udlandet
Afgået ved døden
Andet

4.

Har du et eller flere børn under 13 år?
01

Gå til spm. 5

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

02

Gå til spm. 7

Går barnet/børnene i skole eller børnehaveklasse.
Hvis Ja. Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge?
Løbenr.

5.

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

Skolegang
Navn

Angiv
kodeværdi

Antal
timer
pr. uge

Kode for skolegang
1 Børnehaveklasse
2 Almindelig skole
3 Nej

1
2
3
4
5

Hvorledes bliver barnet/børnene passet i dagtimerne,
eller medens du er på arbejde, og det ikke er i skole?
Løbenr.

6.

1
2
3

2

Kode for pasningsform
1 Vuggestue/børnehave/
fritidsordning på skole ol.

Pasningsform
Navn
Angiv
kodeværdi

2 Dagplejemor eller lignende

Antal
timer
pr. uge

3 Privat pasningsordning mod
betaling, herunder fx pasning
i hjemmet af ung pige og
pasning i andet privathjem
mod betaling
4 Passes i hjemmet af en af
forældrene
5 Passes på anden måde
(Bedsteforældre, venner,
naboer eller andre)

4

6 Intet pasningsbehov/passer
sig selv

5

7 Andet (skriv hvilket)

Spørgsmål om din bolig

7.

Er din bolig en leje- eller en ejerbolig?
En bolig er en lejebolig, hvis der betales en fast månedlig husleje
til ejeren af boligen.

8.

Lejebolig (herunder fribolig og andelsbolig) ..................................

01

Ejerbolig ............................................................................................

02

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

05

Et kryds for hver facilitet.

9.

Ja, delt
med anden
husstand

Har din husstand adgang til toilet/bad i boligen?
Ja

Nej

Toilet ..................................................................................................

01

02

03

Bad .....................................................................................................

01

02

03

Hvem står som ejer eller lejer af boligen?
Dig og din ægtefælle/partner ..........................................................

01

Dig selv alene ....................................................................................

02

Din ægtefælle/partner alene ...........................................................

03

Anden, der tilhører husstanden .......................................................

04

Anden, der ikke tilhører husstanden ...............................................

05

10. Har du et eller flere af følgende problemer i forbindelse
med din bolig?
Et kryds for hvert underspørgsmål.

Ja

Nej

Fugtige vægge, gulve, eller fundament ..........................................

01

02

Utæt tag ............................................................................................

01

02

Råd eller svamp i vinduesrammer eller gulv ....................................

01

02

Boligen er for mørk, ikke nok dagslys .............................................

01

02

For lidt plads i boligen ......................................................................

01

02

Støj fra naboer eller udefra (trafik, forretninger, industri e.lign.)

01

02

Forurening, snavs eller andre miljømæssige problemer i nabolaget. Fx røg, støv, ubehagelige lugte eller forurenet vand ..........

01

02

Hærværk, vold eller kriminalitet i nabolaget ..................................

01

02

3

11. Hvis du bor til leje vil vi bede dig angive din månedlige
husleje her. Ellers gå videre til spm. 13
Bidrag til vedligeholdelseskonti o.lign. skal medtages, ligesom
beløbet skal være brutto, dvs. før fradrag af tilskud herunder
boligsikring.
kr.

Månedlig husleje ...............................................................................

12. Omfatter huslejen udgifter til elektricitet, varme, vand
eller kabel-TV? Hvis Ja, angiv omtrentligt beløb.
kr.

Ja, angiv beløb ..................................................................................
Nej ......................................................................................................

02

13. Bliver din husleje/boligudgifter helt eller delvist dækket
af andre. Får du fx boligsikring eller boligydelse?
Ja, (fribolig) .......................................................................................

01

Ja, (delvist) andet end boligsikring eller boligydelse. Angiv beløb

02

Ja, boligsikring eller boligydelse. Angiv beløb ................................

03

Ja, andet. Angiv beløb ......................................................................

04

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

05

Bemærkninger:

14. Når du tænker på dine samlede boligudgifter - herunder
husleje eller afdrag og renter på lån, vedligeholdelsesudgifter, renovation og lignende. I hvilket omfang er de
så en økonomisk byrde for dig?

4

En tung byrde ...................................................................................

01

Noget af en byrde .............................................................................

02

Ikke noget problem ..........................................................................

03

kr.
kr.
kr.

Nogle spørgsmål om husholdningens økonomi

15. Nedenfor er nævnt nogle ting, som nogle har, og andre
ikke har. Det er ligegyldigt, om de ejes eller lejes. Vi vil
spørge dig, om du har disse ting, og om årsagen, til at du
evt. ikke har dem, er af økonomisk art?
(Et kryds for hver ting)

Har
tingen

Har ikke
tingen af
økonomiske
grunde

Har ikke
tingen af
andre
grunde

Bil til privat kørsel .............................................................................

01

02

03

Farvefjernsyn .....................................................................................

01

02

03

Hjemme PC ........................................................................................

01

02

03

Fri adgang til vaskemaskine .............................................................

01

02

03

16. Når du tager den samlede indkomst for alle
husholdningens medlemmer i betragtning, hvor svært
eller let er det da at få pengene til at slå til?
Dvs. at afholde de sædvanlige, nødvendige udgifter.
Meget svært ......................................................................................

01

Svært ..................................................................................................

02

Lidt svært ...........................................................................................

03

Nogenlunde let .................................................................................

04

Let ......................................................................................................

05

Meget let ...........................................................................................

06

17. Har din husholdning råd til:
(Et kryds for hver ting)

Ja

Nej

Et hovedmåltid med kød, kylling eller fisk
mindst hver anden dag .....................................................................

01

02

At alle i husholdningen holder mindst en uges ferie
borte fra hjemmet hvert år ..............................................................

01

02

At holde boligen tilstrækkelig opvarmet ........................................

01

02

5

18. Har du i 2010 været i restance i forbindelse med en eller
flere af følgende typer udgifter?
Husleje eller renter og afdrag på gæld i boligen ...........................

Ja,
en gang

Ja, flere
gange

Nej

01

02

03

04

Regninger vedr. elektricitet, vand eller gas ....................................

01

02

03

04

Afdrag på afbetalingskøb eller anden gæld
(undtagen boliggæld) ......................................................................

01

02

03

04

19. Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på 8.500 kr,
ville du da kunne betale den uden at skulle låne?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

20. Har du eller andre i din husstand forbrugslån eller andre
former for lån - bortset fra boliglån - der skal afdrages
på?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 21

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

02

Gå til spm. 22

21. I hvor høj grad udgør afdrag på disse lån en byrde for dig
og din husstand?
En tung byrde ...................................................................................

01

Noget af en byrde .............................................................................

02

Ikke noget problem ..........................................................................

03

22. Kan du give et skøn over den samlede nettoindkomst for
alle husstandens medlemmer pr. måned (indkomst efter
skat og obligatoriske pensionsbidrag i en normal måned)?
kr.

Ja, angiv beløb ..................................................................................
Nej ......................................................................................................

02

23. Kan du give et skøn over den absolut laveste nettoindkomst, husholdningen skal have pr. måned,
for at det lige netop kan løbe rundt økonomisk?
(Dvs. indkomst uden uacceptable afsavn, men uden ting og
goder, der kan undværes, fx luxusgoder).
kr.

Ja, angiv beløb ..................................................................................
Nej ......................................................................................................

6

Har ikke
denne
type
udgift

02

Nogle spørgsmål om din tilknytning til arbejdsmarkedet

24. Hvad er din status på arbejdsmarkedet på
nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Gå til spm. 25

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 32

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 33

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12



















Gå til spm. 26

Gå til spm. 32

25. Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat
eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

26. Hvad er din stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

27. Har du underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

7

28. Arbejder du på fuld tid eller på deltid?
Fuld tid. Angiv antal timer om ugen ...............................................

Gå til spm. 30

Deltid. Angiv antal timer om ugen ..................................................

Gå til spm. 29

29. Hvad er årsagen til at du arbejder på deltid?
Foretrækker deltidsbeskæftigelse ...................................................

01

Under uddannelse .............................................................................

02

Egen sygdom eller invaliditet ...........................................................

03

Kan ikke finde fuldtidsbeskæftigelse ..............................................

04

Har flere job som samlet giver heltid eller mere ............................

05

Børnepasning, husarbejde og lignende ...........................................

06

Andre grunde ....................................................................................

07

30. Har du nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 31

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

02

Gå til spm. 42

31. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder du i disse bijob
om ugen?
Gå til spm. 42

Antal timer ........................................................................................

32. Hvis du kunne få et job, ville du så være interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 33

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

02

Gå til spm. 35

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

01

Gå til spm. 34

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

02

Gå til spm. 35

33. Har du inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

34. Hvis du kunne finde et passende arbejde nu, kunne du så
begynde inden for de næste to uger?

8

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

01

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

02

35. Har du noget erhvervsarbejde ved siden af din status på
arbejdsmarkedet som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 36

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

02

Gå til spm. 37

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

01

Gå til spm. 38

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

02

Gå til spm. 46

36. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit i disse bijob
om ugen?
Antal timer ........................................................................................

37. Har du før din nuværende status på arbejdsmarkedet, som
fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.

38. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

39. Hvad var din stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

40. Var du selvstændig, lønmodtager eller medhjælpende
ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

41. Havde du ansatte eller underordnede?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

9

42. Hvor gammel var du, da du startede på dit første
egentlige job?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagte uddannelsesstart o.l. skal ikke medregnes.

Alder:

43. Hvor mange år har du arbejdet i alt siden starten på første
egentlige job?
Fritidsjob o.l. skal ikke medtages.
Perioder med barselsorlov o.l. skal derimod med.

Antal år:

Hvis du har erhvervsarbejde nu gå til spm. 44,
ellers gå til spm. 46.

44. Havde du samme job for et år siden?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 46

Nej, nyt job ........................................................................................

02

Gå til spm. 45

Nej, intet job for et år siden .............................................................

03

Gå til spm. 46

45. Hvad er årsagen til at du ikke har samme job?

10

Fået eller søger nyt job .....................................................................

01

Afskediget af arbejdsgiver ...............................................................

02

Det var en midlertidig/tidsbegrænset stilling (fx som elev) ...........

03

Har afviklet egen virksomhed ..........................................................

04

På grund af ægteskab ......................................................................

05

På grund af fødsel eller behov for børnepasning ...........................

06

For at kunne passe personer med pasningsbehov
på grund af sygdom eller alder ........................................................

07

Fordi partner skiftede arbejde .........................................................

08

Andre grunde, anfør nærmere:

13

46. Hvad var din status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede dig sætte et kryds for hver måned. Hvis du i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds
ved den vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...

10

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

11

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

12

47. Hvor mange timer arbejdede du om ugen i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis du havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede dig anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................

11

Nogle spørgsmål om dit helbred

48. Hvordan synes du, dit helbred er i al almindelighed?
Virkelig godt .....................................................................................

01

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

02

Nogenlunde .......................................................................................

03

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

04

Meget dårligt ....................................................................................

05

Ved ikke .............................................................................................

08

49. Har du nogen langvarig sygdom eller helbredsproblem?
(Med langvarig menes sygdomme eller helbredsproblemer, der har
eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere).
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Ved ikke .............................................................................................

08

50. Har du de seneste 6 måneder på grund af helbredsproblemer eller sygdom været hæmmet i udførelsen
af aktiviteter, som folk sædvanligvis udfører?
(Tilstanden skal have varet i 6 måneder eller mere).
Alvorligt hæmmet .............................................................................

01

Noget hæmmet .................................................................................

02

Slet ikke hæmmet .............................................................................

03

Ved ikke .............................................................................................

08

51. Har du inden for det sidste år haft et presserende behov for
at blive undersøgt eller behandlet af en læge, men hvor det
ikke skete?
(Der kan være tale om undersøgelse/behandling hos både
praktiserende læge, en speciallæge, en læge på sygehus,
ambulatorium mm. Der skal kun medregnes tilfælde på grund af
egen sygdom - ikke børns sygdom).

12

Ja, mindst en gang ............................................................................

01

Gå til spm. 52

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

02

Gå til spm. 53

Ved ikke .............................................................................................

08

Gå til spm. 53

52. Hvad var den vigtigste årsag til at du ikke blev undersøgt
eller behandlet?
Havde ikke råd til det (det var for dyrt; der var ikke nogen
forsikring, der dækkede omkostningerne mm.) .............................

01

Ventelisten var for lang ....................................................................

02

Kunne ikke afsætte tid pga. arbejde, eller skulle tage
sig af børn eller andre personer ......................................................

03

Der var for langt til lægen/sygehuset/der var ikke
transportmuligheder ........................................................................

04

Bange for behandlingen/undersøgelsen/lægen/sygehuset ............

05

Ventede for at se om ikke problemet gik over ...............................

06

Kendte ikke nogen god læge eller specialist ..................................

07

Anden årsag. Hvilken:

08

Ved ikke .............................................................................................

09

53. Har du inden for det sidste år virkelig haft et presserende
behov for at blive undersøgt eller behandlet af en
tandlæge, men hvor det ikke skete?
Ja, mindst en gang ............................................................................

01

Gå til spm. 54

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

02

Gå til spm. 55

Ved ikke .............................................................................................

08

Gå til spm. 55

54. Hvad var den vigtigste årsag til at du ikke blev undersøgt
eller behandlet?
Havde ikke råd til det (det var for dyrt; der var ikke nogen
forsikring, der tilstrækkeligt dækkede omkostningerne mm.) ......

01

Ventelisten var for lang ....................................................................

02

Kunne ikke afsætte tid pga. arbejde, eller skulle tage
sig af børn eller andre personer ......................................................

03

Der var for langt til tandlægen/der var ikke transportmuligheder

04

Bange for behandlingen/undersøgelsen/tandlægen/ klinikken .....

05

Ventede for at se om ikke problemet gik over ...............................

06

Kendte ikke nogen god tandlæge ...................................................

07

Anden årsag. Hvilken:

08

Ved ikke .............................................................................................

09

13

Opvækstens betydning for de nuværende levevilkår
Du skal kun svare på spørgsmål 55-68, såfremt du er 25-59 år gammel.
Falder du udenfor denne aldersgruppe gå til spørgsmål 69.
Alle spørgsmål vedrørende din opvækst og dine forældre nedenfor omhandler
perioden, da du var omkring 14 år og de voksne, du betragtede som dine forældre.
Forældre skal forstås bredt, og kan udover de biologiske forældre omfatte både stedforældre,
adoptivforældre og andre voksne, du i den periode af dit liv har betragtet som dine forældre.
Har du grundet skilsmisse boet i mere end en husstand, bedes du svare med udgangspunkt i den
husstand, hvor du tilbragte mest tid i 14-års alderen.

55. Hvilke af dine forældre boede du sammen med,
da du var omkring 14 år?
Sæt et kryds
Jeg boede med begge mine forældre .............................................

01

Jeg boede kun med min mor ...........................................................

02

Jeg boede kun med min far .............................................................

03

Jeg boede i privat husholdning uden forældre ..............................

04

Jeg boede på institution ...................................................................

05





Gå til spm. 69

Har du angivet at du kun boede med mor eller far, skal du i denne del
kun svare på spørgsmål i kolonner, som vedrører den pågældende forælder.

56. Hvilket år er dine forældre født?
Angiv gerne et skøn, hvis du ikke kan det præcise årstal.

Far

Mor

Far

Mor

Far

Mor

År .......................................................................................................

57. I hvilket land er dine forældre født?

Danmark ............................................................................................
Land ...................................................................................................

58. I hvilket land havde dine forældre statsborgerskab?

Danmark ............................................................................................
Land ...................................................................................................
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59. Hvad var dine forældres uddannelsesniveau?

Far

Mor

Ingen uddannelse, kunne hverken læse eller skrive .......................

01

01

Grunduddannelse (folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse mv.) .....

02

02

Ungdomsuddannelse (gymnasial-, erhvervsuddannelse) ................

03

03

Videregående uddannelse ...............................................................

04

04

60. Hvilken af nedenstående muligheder beskriver bedst dine
forældres status på arbejdsmarkedet, da du var 14 år?

Far

Mor

Lønmodtager ....................................................................................

01

01

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

02

02

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

03

03

Pensioneret (folke-, førtidspension eller lign.) ................................

04

04

Hjemmegående .................................................................................

05

05

Andet, ikke aktiv ...............................................................................

06

06

Var far og/eller mor ikke lønmodtager eller selvstændig,
så spring spørgsmål 61 og 62 over for den pågældende forælder.
61. Hvilken af nedenstående muligheder beskriver bedst dine
forældres arbejde, da du var 14 år?

Far

Mor

Leder (direktør, kontorchef, produktionsleder mv.) ......................

01

01

Arbejde, som forudsætter viden på højeste niveau (underviser,
sygeplejerske, læge, advokat, ingeniør, biokemiker mv.) ..............

02

02

Arbejde, som forudsætter viden på mellem niveau (tekniker,
assistent, ejendomsmægler, kunstner mv.) .....................................

03

03

Almindeligt kontor og kundeservice arbejde .................................

04

04

Service og salgsarbejde .....................................................................

05

05

Arbejde indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri ............................

06

06

Håndværkspræget arbejde ..............................................................

07

07

Operatør, montering eller transport arbejde ..................................

08

08

Militært arbejde ................................................................................

09

09

Andet arbejde ...................................................................................

10

10

62. Havde din forældre nogen form for ledelsesansvar på deres
arbejdsplads?
Ansvar for elever og lærlinge betragtes ikke som ledelsesansvar.

Far

Mor

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

01

01

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

02

02

15

63. Hvor mange voksne (personer på 18 år eller ældre) boede
du sammen med, da du var omkring 14 år?

voksne

64. Hvor mange børn (personer under 18 år) boede i din
husstand, da du var omkring 14 år?
børn

Inklusiv dig selv.

65. Hvor mange personer i din husstand havde
erhvervsarbejde, da du var 14 år?
personer

Inklusiv dig selv.

66. Hvilken af nedenstående muligheder beskriver bedst
den økonomiske situation i din husholdning, da du var
omkring 14 år?
Meget dårlig .....................................................................................

01

Dårlig .................................................................................................

02

Lidt dårlig ..........................................................................................

03

Nogenlunde .......................................................................................

04

God ....................................................................................................

05

Meget god .........................................................................................

06

67. Hvor svært eller let var det for din husholdning at få
pengene til at slå til, da du var omkring 14 år?
Dvs. at afholde de sædvanlige, nødvendige udgifter.
Meget svært ......................................................................................

01

Svært .................................................................................................

02

Lidt svært ...........................................................................................

03

Nogenlunde let .................................................................................

04

Let ......................................................................................................

05

Meget let ...........................................................................................

06

68. Hvilken type bolig boede din familie i?

16

Ejerbolig ............................................................................................

01

Lejebolig (inkl. andelsbolig) .............................................................

02

Vi boede gratis (fribolig, bosat hos slægtning, betalt af job mm.)

03

Ved ikke .............................................................................................

04

69. Bor der udover dig flere personer i husstanden på 16 år
eller derover?
Ja, jf. dit svar på spørgsmål 2 ...........................................................

01

Fortsæt med skema 2.
Skemaet indeholder 5 sider
med spørgsmål om hver
person på 16 år eller
derover.
Spørgsmålene drejer sig
primært om personens
tilknytning til
arbejdsmarkedet.

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

02

Du er færdig med at udfylde
skemaerne. Skema 2 skal
ikke udfyldes.
Mange tak for din hjælp.
Vi vil bede dig returnere
skemaet til Danmarks
Statistik i vedlagte
frankerede svarkuvert.
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Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 31 00
Fax 39 17 39 99

DSt 2207004-01 E

www.dst.dk
dst@dst.dk

Nr.

Levevilkårsundersøgelse 2011
Skema 2
Øvrige familiemedlemmer

Sådan udfylder du skemaet
Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret.
Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til spm. ...". Det angiver, hvilket spørgsmål du skal fortsætte til. Du skal springe
de mellemliggende spørgsmål over. Hvis der ikke står noget ud for svaret, skal du fortsætte til næste spørgsmål.
I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret. Der er sat kryds ved "Ja" i spørgsmål 1,
hvorefter der er gået videre til spørgsmål 2.
Hvis du har nogle spørgsmål om skemaet, er du meget velkommen til at ringe til 39 17 31 00.

1.

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

X

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

2.

Gå til spm. 2

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

3.

01

X

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05























Gå til spm. 4

Person 1
Personens navn:

1.

2.

3.

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11























Gå til spm. 4

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05

1

Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................

2

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.

3

17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?

4

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

01

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

02

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................

5

Person 2
Personens navn:

1.

2.

3.

6

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05























Gå til spm. 4

Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................
7

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.

8

17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

9

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................

10

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Person 3
Personens navn:

1.

2.

3.

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11























Gå til spm. 4

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05

11

Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................

12

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.
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17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?

14

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

01

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

02

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................

15

Person 4
Personens navn:

1.

2.

3.

16

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05























Gå til spm. 4

Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................
17

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.

18

17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

19

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................

20

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Person 5
Personens navn:

1.

2.

3.

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11























Gå til spm. 4

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05
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Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................

22

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.
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17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?

24

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

01

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

02

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................
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Person 6
Personens navn:

1.

2.

3.
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Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05























Gå til spm. 4

Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................
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9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.
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17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

29

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................
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December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Person 7
Personens navn:

1.

2.

3.

Er du i familie med ham/hende?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 2

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

02

Gå til spm. 3

Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende?
Ægtefælle/kæreste ...........................................................................

01

Egen søn/datter .................................................................................

02

Partners søn/datter ...........................................................................

03

Plejebarn ...........................................................................................

04

Svigersøn/datter, søn/datters partner ..............................................

05

Bror/søster, stedbror/stedsøster .......................................................

06

Far/mor, stedfar/stedmor ..................................................................

07

Bedstefar/bedstemor ........................................................................

08

Svigerfar/svigermor ...........................................................................

09

Barnebarn ..........................................................................................

10

Anden slægtning. Anfør nærmere:

11























Gå til spm. 4

Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig?
Hushjælp, au-pair og lignende .........................................................

01

Logerende .........................................................................................

02

Udlejer, husvært ...............................................................................

03

Ven/bekendt ......................................................................................

04

Andet. Anfør nærmere:

05
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Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet
4.

5.

6.

Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet
på nuværende tidspunkt?
Erhvervsarbejde, lønmodtager .........................................................

01

Erhvervsarbejde, elev/lærling ...........................................................

02

Erhvervsarbejde, selvstændig ...........................................................

03

Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle ...................................

04

På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) ............

05

Gå til spm. 11

Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign. ...................

06

Gå til spm. 12

Studerende, skoleelev o.lign. ...........................................................

07

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

08

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ...............................................

09

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...............................................

10

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

11

Andet. Anfør nærmere:

12

Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller
et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets
start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

7.

8.

Har han/hun underordnede eller ansatte?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid?
Fuldtid (skriv antal timer) .................................................................
Deltid (skriv antal timer) ..................................................................
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Gå til spm. 5



















Gå til spm. 6

Gå til spm. 11

9.

Har han/hun nogle bijob?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 10

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

02

Gå til spm. 21

10. Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

Gå til spm. 21

11. Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være
interesseret?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 12

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

02

Gå til spm. 14

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

01

Gå til spm. 13

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

02

Gå til spm. 14

12. Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt
for at finde et job?

13. Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne
han/hun så begynde inden for de næste to uger?
Ja ........................................................................................................

01

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

02

14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af
hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist,
studerende eller andet?
Ja ........................................................................................................

01

Gå til spm. 15

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

02

Gå til spm. 16

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

01

Gå til spm. 17

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

02

Gå til spm. 21

15. Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse
bijob om ugen?
Antal timer ........................................................................................

16. Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet,
som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et
egentligt fast erhvervsarbejde?
Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før
planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes.

33

17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start?
Fast stilling ........................................................................................

01

Tidsbegrænset stilling .......................................................................

02

18. Hvad var hans/hendes stilling eller fag?
Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent,
konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester
ikke blot selvstændig.

19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller
medhjælpende ægtefælle?
Selvstændig .......................................................................................

01

Lønmodtager ....................................................................................

02

Medhjælpende ægtefælle ...............................................................

03

20. Havde han/hun ansatte eller underordnede?
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Ja ........................................................................................................

01

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

02

21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned
havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den
vigtigste.

Erhvervsarbejde, lønmodtager ..............

1

Erhvervsarbejde, elev/lærling ................

2

Erhvervsarbejde, selvstændig ................

3

Erhvervsarbejde, medhjælpende
ægtefælle ...............................................

4

På orlov ...................................................

5

Arbejdsløs/arbejdssøgende.
Herunder også arbejdsløse med
deltidsbeskæftigelse og personer i
jobtræning o.lign. ..................................

6

Studerende, skoleelev o.lign. ................

7

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

8

Alderspensionist, efterlønner o.lign. ....

9

Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. ...
Hjemmearbejdende uden
erhvervsarbejde ......................................

10

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

12

11

22. Hvor mange timer arbejdede han/hun om ugen i 2010?

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

Hvis han/hun havde erhvervsarbejde som hoved- eller bibeskæftigelse,
vil vi bede Dem anføre dette gennemsnitlige antal timer pr. uge.

Antal timers erhvervsbeskæftigelse
pr. uge ....................................................
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