
1 

 

Overskrift i CAWI. (Tilpasses til den enkelte undersøgelse) 

 
Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: 
 
Variabelnavn 
Spørgsmålstekst 
Svarkategorier  

Filter-instruktion 
Evt. bemærkninger til spørgsmålet. 

 
Muligheder i skema. 
String[200] = Fritekstfelt der er begrænset til højest 200 tegn, inkl. mellemrum. 
Open = Større tekstfelt, hvor respondenten kan skrive ubegrænset. 
0..100 = Interval hvor respondenten kan skrive et tal mellem 0 og 100, begge inklusiv. 

A1 = 2: Filter der angiver at nærværende spørgsmål kun stilles til respondenten hvis spørgsmålet med variabelnavn A1 har værdien 2.  
BlokA.A1 = 2: Angiver at filteret er afhængigt af et spørgsmål i en anden blok end nærværende. 
Signal = En advarsel ud fra en given betingelse. Kan undertrykkes uden at rette i svar. 
Check = En advarsel ud fra en given betingelse. Kan ikke undertrykkes uden at rette svaret. 
Random = Sætter en række af spørgsmål op i en tilfældig rækkefølge for hver besvarelse. 

Dropdown = Menu der gør det muligt, let at vælge mellem en længere række svarkategorier. Fx fra Mandag til Søndag. 
Blok O, I og P – ikke muligt. 

 
”Ved ikke / Vil ikke svare”. Denne kategori er udeladt som direkte svarmulighed i hele skemaet. I interview har intervieweren altid mulighed 
for at notere dette, hvis IP på eget initiativ ønsker det. På internettet, kommer muligheden frem, hvis IP lader et spørgsmål stå tomt. 
Indledningsvist, forsøger vi altså at få et svar fra IP, men giver altså fortsat mulighed for ikke at besvare et spørgsmål. Metoden er direkte 
sammenlignelig og skaber ikke-signifikante svarfordelinger imellem de to metoder, telefoninterview og internetbesvarelser. 
 

 
 
Tiltaleformer i spørgsmål der omhandler husstanden: 

Husstande med kun én person på 16 år eller derover: du, dig, din 
Husstande med flere personer på 16 år eller derover: husstanden, din husstand, din husstands 
 
Tiltaleformer i personlige spørgsmål: 

Hvis den person, der svarer på spørgsmålene (ifølge Hvemsvar), ikke er IP, er der tale om et proxy-interview, og så bruges ”han/hun” og ”hans/hendes/sin” i 
stedet for ”du” og ”din”. 
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BlokHusstande

n 

Husstanden     

Indtxt1 
 
 

Danmarks Statistik er i gang med en 
undersøgelse af danskernes levevilkår. 
I forbindelse med undersøgelsen vil vi gerne 

have lov til at stille nogle spørgsmål. 

  Hjemme <> 2  

PriHus {$IFDEF TELEFONUDGAVE} 
 
Undersøgelsen omfatter kun personer, der 
bor i en privat husstand.  
En privat husstand omfatter en eller flere 
personer, der bor sammen og har en form 

for fælles økonomi.  
 
Bor du i en privat husstand? 
 

 
Til int.: En fælleshusholdning kan fx være 
en institution, en kostskole eller militæret 

 

 1. Ja 

2. Nej, fx en 

institution eller 

fængsel 

 Hvis Prihus = 2 => Outro1 

IntroHhOversigt Danmarks Statistik har oplysninger fra 
Folkeregisteret om, hvem der boede på din 
adresse den 31/12 sidste år.  
Vi vil bede dig om for hvert af navnene på 

nedenstående liste at angive, om personen 
er medlem af din husstand, samt at tilføje 

personer, der ikke er på listen. 
 

  Antal 
husstandsmedlem
mer > 1 

 

Navn Navn – Hvad hedder han/hun?  [Åbent tekstfelt]  Mulighed for at tilføje 
personer 

Koen Køn  1 Mand 
2 Kvinde 

 Den tilføjedes køn 

FDato Fødselsdato – Hvilken dato er han/hun født? 
 

Hvis du ikke kender personens fødselsdato, 
kan du i stedet skrive alderen i næste felt. 

 dd-mm-åååå 
 

 Den tilføjedes fødselsdato 

Alder Alder – Hvad er hans/hendes alder? 
 

 0...120  Den tilføjedes alder 
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Naevnt Er personen medlem af din husstand? 
 
Personer indgår i samme husstand, hvis de 
bor sammen og i høj grad deles om udgifter 
til fx bolig og mad. 

 1 Ja 
2 Ja, men bor midlertidigt 

et andet sted 
3 Nej, er flyttet 
4 Nej, lever ikke længere 
5 Nej, lejer et værelse 

6 Nej, tilhører en anden 
husstand på adressen 

7 Nej, ukendt på adressen 

 Hvis Naevnt > 1 for IP => 
Outro2  

HusstandsKontro

l 

Husstanden er altså sammensat som følger: 

[Navne på husstandsmedlemmer] 
 

Er dette ikke korrekt, så tryk på knappen 
’Tilbage’ forneden og indføj rettelserne. 
 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Hvemsvar Hvilket medlem af husstanden besvarer 
spørgsmålene i denne undersøgelse? 

 
 

 Liste med 
husstandsmedlemmer 16+ 

Antallet af voksne 
16+ i husstanden 

> 1 
 
(Skal tage højde 
for tilføjede eller 

fjernede personer) 
  

Til interviewer: Personen du 
taler med, også selvom det 

er et proxy-interview. 
 
 

Partner_Q1 Er <Navn på person der ikke er valgt i 
XX1> din partner? 

JN 1 Ja 
2 Nej 

Antallet af voksne 
16+ i husstanden 
= 2 
 
Og  
 

konpergift ≠ 1 
 

Konpergift er en 
registerbaseret variabel, hvor 
gift = 1 og ikke gift = 0. 
  

Partner_Q2 Er en af disse personer din partner?  Liste med 
husstandsmedlemmer 16+ 
(Navnet der er svaret i 
XX1 skal udelades) 

 
1. Navn1 
2. Navn2 
etc. 
 
X. Nej 

 

Antallet af voksne 
16+ i husstanden 
> 2  
 

Og  
 
konpergift ≠ 1 
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auxPasning Så et par spørgsmål om pasning af [barnets 
navn]: 

   auxPasning, PasnDTim og 
PasnAntTim stilles for hvert 
af husstandens børn 0-12 år.  
 

PasnDTim Hvorledes bliver [Indsæt barns navn] 

passet i dagtimerne, eller mens du er på 
arbejde, uden for eventuel skoletid? 
 
 

 1 Vuggestue/børnehave/

fritidshjem/SFO/klub 

2 Dagplejemor eller 

lignende 

3 Privat pasningsordning 

mod betaling, 

herunder fx. pasning i 

hjemmet af ung pige 

og pasning i andet 

privat hjem mod 

betaling 

4 Passes i hjemmet af en 

af forældrene 

5 Passes på anden måde 

(bedsteforældre, 

venner, naboer eller 

andre) 

6 Intet 

pasningsbehov/passer 

sig selv 

Stikprøveinfo om 

alder på barn 

Stilles kun hvis børn mellem 

0-12 år. 
 
Anvendes til at kode RL010, 
RL020, RL030, RL040, RL050 
og RL060 

 

PasnAntTim Hvor mange timer i en normal uge?  1..97 

 

PasnDTim=1-3,5 

 
 

Stilles kun hvis børn mellem 

0-12 år. 
 

Anvendes til at kode RL010, 
RL020, RL030, RL040, RL050 
og RL060 
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BlokBolig Bolig     

Intro_bolig De næste spørgsmål handler om 
din/jeres bolig 

    

ejerlejer 
Er din/jeres bolig en leje- eller en 
ejerbolig? 

Tejelej 1 Lejebolig (herunder 
andelsbolig og fribolig) 

2 Ejerbolig 

 Anvendes til at kode 
HH021 

Boejer Hvem står som lejer af boligen? 

 

Flere svar muligt. 

Tboejer (Liste over personer i husstanden 

16+ år, n = antal) 

 
Navn person 1 
Navn person 2 
Navn person 3 
.. 
Navn person n 

 
Anden person 
 

Tejelej = 1 Svarkategorierne er en 

oplistning af alle personer 

i husstanden 16+ år, samt 
”Anden person”. Der skal 
være mulighed for at 
sætte flere krydser. 
 
Outputtet skal følge dette 

princip: 
Lejer_1: navn eller ID på 
afkrydset person 
Lejer_2: navn eller ID på 

afkrydset person (tom 
hvis der kun er sat et 
kryds) 

Lejer_3: navn eller ID på 
afkrydset person (tom 
hvis der kun er sat to 
krydser) 
Osv. 
 

Fra 2017 finder vi ejere 
via register, så 

spørgsmålet er ændret til 
kun at omfatte lejere.  
 

HH040_Q1  Har I/du et eller flere af følgende 

problemer i boligen? 
 
Fugtige vægge, gulve eller fundament  

JN 1 Ja 

2 Nej 

 Tabel 

Tidligere: boproblA 

HH040_Q2  
Utæt tag 

JN   Tabel 
Tidligere: boproblA2 

HH040_Q3  
Råd eller svamp i vinduesrammer eller 

gulv 

JN   Tabel 

Tidligere: boproblA3 
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HS160  
Boligen er for mørk, ikke nok dagslys  

JN   Tabel 
Tidligere: boproblB 
 

HS170  Støj fra naboer eller udefra (trafik, 
forretninger, industri eller lign.)  

 

JN   Tabel 
Tidligere: boproblC 

 

HS180  Forurening, snavs eller andre 
miljømæssige problemer i nabolaget 
 
Fx røg, støv, ubehagelige lugte, 

udstødning fra biler eller forurenet vand. 

JN   Tabel 
Tidligere: boproblD 
 

HS190  Hærværk, vold eller kriminalitet i 
nabolaget 
 

JN   Tabel 
Tidligere: boproblE 

Lejesam Hvor stor er husstandens/din månedlige 

husleje? (Beløb i hele kr.)  
 
Bidrag til vedligeholdelseskonti og 
lignende skal medtages. Beløbet skal 
være før fradrag af tilskud som 

boligstøtte og boligydelse. 
 

Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 0..999997 ejerlejer=1 

 

Anvendes til at kode 

HH060 
 
Som udgangspunkt 
benyttes ”husstanden”, 
men hvis IP bor alene 

(eller kun sammen med 
børn under 16 år) 

benyttes ”dig”. 
 

lejeinkl Omfatter den husleje, du lige har 
opgivet, udgifter til el, varme, vand, gas 
eller kabel TV? 

JN  ejerlejer=1 
 

 

lejeinklBel Hvor stort et beløb drejer det sig om pr. 
måned? 
 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 0..999997 lejeinkl=1 Anvendes til at kode 
HH060 

Lejetilsk Bliver huslejen/boligudgifterne helt eller 

delvist betalt af andre?  
 
Flere svar muligt 

Tlejet 1 Nej 

2 Ja, fribolig 
3 Ja, boligstøtte/boligsikring/ 

boligydelse 
4 Ja, andet tilskud til boligen, fx 

støtte fra kommunen eller 
familie uden for husstanden  

 

 Multipel ved svar 3 og 4 

 
Til interviewer: Boligstøtte 
er en samlebetegnelse for 
boligsikring (der kan gives 
til lejere, der ikke får 
pension) og boligydelse 

(der kan gives til 
pensionister, uanset ejer-
/lejerforhold) 

lejetilskA Hvor stort et beløb (månedligt) i anden  0..999997 Lejetilsk=4  
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støtte? 
 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

HS140  Når du tænker på de samlede 
boligudgifter – herunder husleje eller 

afdrag og renter på lån, 
vedligeholdelsesudgifter og lignende - i 
hvilket omfang er de så en økonomisk 
byrde for husstanden/dig? 

Tbolbyrd 1 En tung byrde 
2 Noget af en byrde 

3 Ikke noget problem 

 Tidligere: bolbyrd 
 

 

 

 

BlokOekonomi Økonomi     

Intro_oekonomi De næste spørgsmål handler om din 
husstands/din økonomi. 

    

HS120 Når du tager den samlede indkomst for 

alle husstandens medlemmer/Når du 
tager din samlede indkomst i 
betragtning, hvor svært eller let er det 
da at få pengene til at slå til?  

 
Dvs. at have penge nok til at betale 

nødvendige udgifter i hverdagen. 

Tslaatil 1 Meget svært 

2 Svært 

3 Lidt svært 

4 Nogenlunde let 

5 Let 

6 Meget Let 

 Tidligere: slaatil 

 
 

HS060 Hvis husstanden/du pludselig fik en 
uforudset udgift på 10.000 kr., ville du/I 
kunne betale den uden at skulle låne? 

JN   Tidligere: uforudset 
 
 

HS130 Kan du give et skøn over den absolut 

laveste indkomst efter skat, som 
husstanden/du skal have pr. måned, for 
at det lige netop kan løbe rundt 
økonomisk? (Beløb i hele kr.) 

 
Dvs. for at have penge nok til at betale 
nødvendige udgifter i hverdagen. 

 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 100..999997        Tidligere: mdmin 

 
 

HS011 Har din husstand/du i 2016 af 
økonomiske årsager været bagud med 
betalingen af en eller flere af følgende 

typer udgifter? 
 

Husleje eller renter og afdrag på gæld i 

JNrest 1 Ja, én gang 
2 Ja, flere gange 
3 Nej 

4 Har ikke denne type udgift 

 Tidligere: restanceA 
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boligen 

HS021 Regninger vedr. el, varme, vand eller gas JNrest   Tidligere: restanceB 
 

HS031 Afdrag på forbrugslån eller anden gæld 

(undtagen boliggæld) 

JNrest   Tidligere: restanceC 

 

HI020T3 Andre regninger, fx telefon- eller 
tandlægeregninger 

JNrest   Modul2017 

Intro_beloeb Angiv for hver af disse udgiftstyper det 

samlede beløb, din husstand/du i 2016 
har været bagud med betalingen af: 

 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 

 HS011 = 1, 2 or  

HS021 = 1, 2 or 
HS031 = 1, 2 or 

HI020T3 = 1, 2 

Modul2017 

 
 

HI010T3_Q1 Husleje eller renter og afdrag på gæld i  
boligen 

 
0..999999 HS011 = 1 or 2 Modul2017 

HI010T3_Q2 Regninger vedr. el, varme, vand eller gas  0..999999 HS021 = 1 or 2 Modul2017 

HI070T3 Afdrag på forbrugslån eller anden gæld 
(undtagen boliggæld) 

 
0..999999 HS031 = 1 or 2 Modul2017 

HI030T3 
 

Andre regninger, fx telefon- eller 
tandlægeregninger 

 0..999999 HI020T3 = 1 or 2 
 

Modul2017 

HI050T3 Har du eller andre i din husstand 

forbrugslån eller anden gæld (undtagen 
boliggæld)? 
 

JN 1 Ja 

2 Nej 

 Modul2017 

 
laanbyrd_a er erstattet 
med HI050T3 

 

HI060T3 Angiv det samlede beløb, din 
husstand/du fast afdrager om måneden 
på alle forbrugslån og anden gæld 
(undtagen boliggæld): 

 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 0..999999 HI050T3 = 1 Modul2017 
 
 

HS150 I hvor høj grad udgør disse afdrag en 

byrde for husstanden/dig? 

Tbolbyrd 1 En tung byrde 

2 Noget af en byrde 
3 Ikke noget problem 

HI050T3 = 1 Tidligere: laanbyrd_b 

 

HI080T3 Har du/husstanden fået økonomisk hjælp 
eller rådgivning for at afhjælpe 
problemerne med de ubetalte regninger? 
 
Flere svar muligt 

 1. Ja for ubetalte afdrag på 

boliglån 

2. Ja for ubetalte afdrag på 

andre typer lån  

3. Ja for ubetalt husleje, 

el/varme/vand/gas eller andre 

ubetalte regninger 

HS011 = 1, 2 or 
HS021 = 1, 2 or 
HS031 = 1, 2 or 
HI020T3 = 1, 2 

Mulighed for flere svar 
undtagen, når man svarer 
4. Nej. 
 
Modul 2017 
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4. Nej 

1 – Yes,  for arrears of 

Repayments of 

mortgage credits 

2 – Yes, for arrears of 

Repayments of other 

credits 

3 – Yes, for arrears of 

rents, utility bills and 

other regular 

expenditures       

4 – Yes, for arrears from 

more than one of the 

above                          

5– No 

 
 

BlokHusholdni
ng 

Husholdning 
    

Harting_web 

(intro) 

Nedenfor er nævnt nogle ting, som nogle 

har, og andre ikke har. Det er ligegyldigt, 
om de ejes eller lejes. 
Har din husstand/du disse ting, og er 
årsagen, til at din husstand/du evt. ikke 
har dem, af økonomisk art? 
 

   Tabel: HS110, HS080, 

HS090, HS100 
 
 

Harting_tlf 
(intro) 

Jeg nævner nu nogle ting, som nogle har 
og andre ikke har. Det er ligegyldigt, om 
de ejes eller lejes. 
Har din husstand/du disse ting, og er 
årsagen, til at din husstand/du evt. ikke 
har dem, af økonomisk art? 

 

    

HS110  

Bil til privat kørsel  

JNharti
ng 

1 Har tingen 
2 Har ikke tingen af økonomiske 

grunde 

3 Har ikke tingen af andre grunde 

 Tidligere: hartingA 
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HS080  Farvefjernsyn  
JNharti
ng 

  Tidligere: hartingB 

HS090  Computer til privat brug 
JNharti
ng 

  Tidligere: hartingC 

HS100  Fri adgang til vaskemaskine  
JNharti
ng 

  Tidligere: hartingD 

HS050  

Har din husstand/du råd til følgende? 
 
At spise et hovedmåltid med kød, kylling 
eller fisk eller tilsvarende vegetarret 

mindst hver anden dag 

JN   Tabel: HS050, HS040, 
HH050 
 

Tidligere: harraadB 

 
 

HS040  At alle i husstanden holder/holde mindst 
en uges ferie borte fra hjemmet hvert år. 
 

Medregn også ophold i eget sommerhus, 
hos familiemedlemmer eller venner. 

JN   Tidligere: harraadC 
 
Obs! Her afhænger 

tiltaleformen ”alle i 
husstanden” ikke af alder, 
men kun af antallet af 
personer i husstanden.  
 

HH050  At holde boligen tilstrækkeligt opvarmet 

 

JN   Tidligere: harraadD 

HD080 
 

Hvis et møbel i din bolig er udslidt, bliver 
det så skiftet ud?  

THarTn
g 

1 Ja 
2 Nej, har ikke råd 
3 Nej, af andre grunde 

 Ikke del af tabel 
 
Tidligere: modulma_x 
 

PD020 
 

Spørgsmålene omhandler 
^IP_Husstand_Navn 
 
 
Udskifter du/han/hun slidt tøj til nyt (ikke 

til genbrugstøj)? 

JNråd 1 Ja 
2 Nej, har ikke råd 
3 Nej, af andre grunde 

 

 Tidligere: Modulma_1 
 
 

PD050 
 

Mødes du/han/hun mindst én gang om 
måneden med venner eller familie til kaffe 
eller for at spise sammen mv.?  
 
Det kan både være i hjemmet eller på 

restaurant, café etc.  

JNråd   Tidligere: Modulma_2 
 
 

PD060 
 

 
Deltager du/han/hun regelmæssigt i 
fritidsaktiviteter som fx sport, 

biografbesøg eller koncerter?  

JNråd   Tidligere: Modulma_3 
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Kun fritidsaktiviteter, der foregår uden for 
hjemmet og medfører en udgift skal 
medtages.  

PD070 

 

 

Kan du/han/hun bruge lidt penge på 
dig/sig selv hver uge?  
 
Fx på en biografbillet, en gave til en ven 
eller gå til frisøren? 

JNråd   Tidligere: Modulma_4 

 
 

 

PD030 
 

Har du/han/hun mindst to par sko, i den 

rigtige størrelse og sko til al slags vejr?  

JNråd   Tidligere: Modulma_5 

 
 

PD080 
 

Har du/han/hun internetadgang til 
personligt brug, når du/han/hun har 
behov for det, fx via en smartphone, 

tablet eller computer? 
 
Personligt brug kan fx være at 
sende/modtage e-mails, være på sociale 

medier eller se videoer på nettet.   

JNråd   Tidligere: Modulma_6 
 
 

 

 

BlokArbejdsM
k_IP 

Arbejdsmarked     

hbeskpt Spørgsmålene omhandler 

^IP_Husstand_Navn 
 
Hvad er din/hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet på nuværende 
tidspunkt? 

 
Deltid er normalt under 30 timer, fuld tid 

30 timer og derover. Har du flere 
deltidsjobs, som tilsammen kommer til 
at svare til et fuldtidsjob, så svares fuld 
tid. 
Barselsorlov angives ved den status, du 
har orlov fra. 

Jobstatu

s 

1 Lønmodtager fuld tid 

2 Lønmodtager deltid (inkl. flexjob) 

3 Elev/lærling 

4 Selvstændig fuld tid 

5 Selvstændig deltid 

6 Medarbejdende ægtefælle fuld tid 

7 Medarbejdende ægtefælle deltid 

8 På orlov (ikke barselsorlov) 

9 Arbejdsløs/ arbejdssøgende (inkl. 

ledig i jobtræning) 

10 Studerende, skoleelev og lign. 

11 Værnepligtig 

12 Folkepensionist, efterlønner og 

lign. 

13 Førtidspensionist, langtidssyg og 

 Anvendes til at kode PL031 

og PL040. 
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lign. 

14 Hjemmegående husmor/husfar 

15 Udenfor arbejdsmarkedet i øvrigt 

 

PL140 
 

Er det en fast eller en tidsbegrænset 

stilling (fx et vikariat)? 
 

Tfastjob 1 Fast stilling 

2 Tidsbegrænset stilling 

Hbeskpt=1-2 Tidligere: FastJob 

DelAarg Hvad er den vigtigste årsag til, at 
du/han/hun arbejder på deltid? 

Tdelaar
g 

1 Foretrækker deltidsarbejde 
2 Under uddannelse 
3 Egen sygdom eller invaliditet 

4 Kan ikke finde 
fuldtidsbeskæftigelse 

5 Børnepasning, husarbejde eller 
lignende.  

6 Andre grunde 

Hbeskpt=2,5,
7  

Anvendes til at kode PL120. 
 
 

Ansatte Har du/han/hun underordnede eller 

ansatte i din/sin nuværende stilling? 

JN  Hbeskpt=1, 2, 

4-7 

Anvendes til at kode PL040 

og PL150 
 
 

Stilling 

Hvilken stilling har du/han/hun? 

 
Præciser gerne fx således: 'konsulent i 

markedsføring' i stedet for blot 
'konsulent', 'specialarbejder på bryggeri' 
i stedet for blot 'specialarbejder', 
'murerarbejdsmand, lagerarbejder eller 
lignende' i stedet for blot 'arbejdsmand' 

 String[40] 

 
 

 
 
 

Hbeskpt=1-7 Anvendes i disco-kodningen 

 

PL060  
Hvor mange timer om ugen arbejder 
du/han/hun i gennemsnit i dit/sit 

primære job? (Antal hele timer) 

 0…100 Hbeskpt=1-7 Tidligere: ugetim 
 
 

NytArbejde Havde du/han/hun det samme job for et 
år siden? 

Tnytarb 1 Ja,  
2 Nej, nyt job 

3 Nej, intet job for et år siden 

Hbeskpt=1-7 Anvendes til at kode PL160 
 

 

NytArbejde_aar
sag 

Hvad er årsagen til at du/han/hun ikke 
har det samme job? 

Tnytarb
aars 

1 Ønsket om et nyt job (har 

overtaget eller søger nu bedre job) 

2 Afskediget af arbejdsgiver 

3 Det var en 

midlertidig/tidsbegrænset stilling 

(fx som vikar eller elev) 

4 Har afviklet egen virksomhed 

NytArbejde=2 Anvendes til at kode PL170 
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5 På grund af fødsel eller behov for 

børnepasning 

6 For at kunne passe personer med 

pasningsbehov på grund af sygdom 

eller alder 

7 Fordi partner skiftede arbejde 

8 Andre grunde 

Bijob Har du/han/hun nogle bijob? JN  Hbeskpt=1-7 Anvendes som filter 

 
 

PostErhvArb_vs
a 

Har du/han/hun noget erhvervsarbejde 
ved siden af din/sin status som fx 
arbejdsløs, pensionist, studerende el. 
andet? 

JN  Hbeskpt=8-15 Anvendes som filter 
 
 

PL100 Hvor mange timer om ugen arbejder 
du/han/hun i gennemsnit i dette/disse 

bijob?  
 
Ved flere bijobs lægges timerne 

sammen. 

 1..100 Bijob=1 
OR 

PostErhvArb_
vsa=1 

Tidligere: 
UgeTimerFoersteBijob 

 
>30=Warning 
 

PL015 Har du/han/hun tidligere haft 

erhvervsarbejde?  
 
Bijob for personer under uddannelse og 
kortvarige jobs før planlagt 
uddannelsesstart og lignende skal ikke 
medregnes. 

JN  PostErhvArb_

vsa=2 

Tidligere: HaftJob 

 
 

fasttidljob  
Var den seneste stilling en fast eller en 

tidsbegrænset stilling (fx et vikariat)? 
 

Tfasttidl
job 

1 Fast stilling 
2 Tidsbegrænset stilling 

PL015=1 Bruges til kodning af PL140 
 

senestestilling Hvad var din/hans/hendes seneste 
stilling? 

 
Præciser gerne fx således: 'konsulent i 
markedsføring' i stedet for blot 
'konsulent', 'specialarbejder på bryggeri' 
i stedet for blot 'specialarbejder', 
'murerarbejdsmand, lagerarbejder eller 

lignende' i stedet for blot 'arbejdsmand' 

 String[40] PL015=1  

statustidl Var du/han/hun ved den seneste stilling Tstatust 1 Selvstændig PL015=1 Anvendes til at kode PL040 
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selvstændig, lønmodtager eller 
medarbejdende ægtefælle? 

idl 2 Lønmodtager 
3 Medarbejdende ægtefælle  

 
 

ansattetidl Havde du/han/hun ansatte eller 
underordnede ved den seneste stilling? 

JN  PL015=1 Anvendes til at kode PL040 
og PL150 
 

 

JobInter Hvis du/han/hun kunne få et job, ville 
du/han/hun så være interesseret? 

JN  PostErhvArb_
vsa=2 
AND 
Alder<65 år 

Anvendes som filter 
 

PL020 
 

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

JN  JobInter=1 Tidligere: JobSoeg 
 

PL025 
 

Hvis du/han/hun kunne finde et 
passende arbejde nu, kan du/han/hun så 

begynde inden for de næste to uger? 

JN  PL020=1 Tidligere: Raadig 
 

PL190 Hvor gammel var du/han/hun, da 
du/han/hun startede i dit første job? 
 
Fritidsjob og lignende skal ikke 

medtages. 

 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 
 

 0…100  
 
Jeg har aldrig haft et job 

 Tidligere: FoersteJob 
 
 
 

PL200 

 
Hvor mange år har du/han/hun 

sammenlagt arbejdet?  
 
Fritidsjob og lignende skal ikke 
medtages. Det skal derimod perioder 
med barselsorlov og lignende. 

 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste skøn. 

 0…100 Filter?: 
PL190 ≠ 

aldrig 

Tidligere: ArbejdsAar 
 

 

 
 
 

Blok 

ArbMkPersonSidsteAar 

     

ArbMkPersonSidsteAar 
 
Arb2016 

Spørgsmålene omhandler ^Navn 
 
Var din/hans/hendes status på 

arbejdsmarkedet i 2016 den 

JN    
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samme i alle 12 måneder? 
 
Hvis du/han/hun fx var i arbejde 
på fuld tid hele 2016, så er svaret 
ja. Hvis du/han/hun skiftede fra 
fuld tid til deltid eller omvendt, 

eller blev fx 
selvstændig/studerende/pensionist 
i løbet af 2016, så er svaret nej. 
 

Simpel Hvilken status havde du/[Navn] 
på arbejdsmarkedet i 2016? 

Jobstatus  ArbMkPersonSidsteAar=1  

ArbMkPersonSidsteAar_jan 
_web 
 
Januar-december 

Markér for hver måned, hvilken 
status du/han/hun havde på 
arbejdsmarkedet.  
 
Hvis du/han/hun i en måned 

havde skiftende status på 
arbejdsmarkedet, skal du markere 
ved den vigtigste. 
Deltid er normalt under 30 timer, 

fuld tid 30 timer og derover. Har 
du/han/hun flere deltidsjobs, som 
tilsammen svarer til et fuldtidsjob, 

så svares for fuld tid. 
Barselsorlov angives ved den 
status du/han/hun har orlov fra. 

Jobstatus 1 Lønmodtager fuld tid 

2 Lønmodtager deltid (inkl. 

flexjob) 

3 Elev/lærling 

4 Selvstændig fuld tid 

5 Selvstændig deltid 

6 Medarbejdende ægtefælle 

fuld tid 

7 Medarbejdende ægtefælle 

deltid 

8 På orlov (ikke barselsorlov) 

9 Arbejdsløs/ arbejdssøgende 

(inkl. ledig i jobtræning) 

10 Studerende, skoleelev og 

lign. 

11 Værnepligtig 

12 Folkepensionist, efterlønner 

og lign. 

13 Førtidspensionist, 

langtidssyg og lign. 

14 Hjemmegående 

husmor/husfar 

15 Udenfor arbejdsmarkedet i 

øvrigt 

 

ArbMkPersonSidsteAar=2 Tabel for alle 12 
måneder 
Brug 
tekst+svarkat. fra 
denne skabelon, 

men importer 
Leifs tabel fra 
2014 
 

 

ArbMkPersonSidsteAar_jan Spørgsmålene omhandler   ArbMkPersonSidsteAar=2 Brug 
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_tlf 
 
Januar 

^IP_Husstand_Navn 
 
Hvad var du/han/hun status på 
arbejdsmarkedet i januar 2016? 
 
Hvis du/han/hun i en måned 

havde skiftende status på 
arbejdsmarkedet, skal du markere 
ved den vigtigste. 
Deltid er normalt under 30 timer, 

fuld tid 30 timer og derover. Har 
du/han/hun flere deltidsjobs, som 
tilsammen svarer til et fuldtidsjob, 

så svares for fuld tid. 
Barselsorlov angives ved den 
status du/han/hun har orlov fra. 

tekst+svarkat. fra 
denne skabelon, 
men importer 
Leifs tabel fra 
2014 
 

 

ArbMkPersonSidsteAar_feb 
 
Februar 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i februar 

2016? 
 

Jobstatus   Tabel 
 

 

ArbMkPersonSidsteAar_mar 

 
Marts 

Hvad var din/hans/hendes status 

på arbejdsmarkedet i marts 2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_apr 
 
April 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i april 2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_maj 
 

Maj 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i maj 2016? 

 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Jun 
 

Juni 

Hvad var din/hans/hendes status 

på arbejdsmarkedet i juni 2016? 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Jul 

 
Juli 

Hvad var din/hans/hendes status 

på arbejdsmarkedet i juli 2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Aug 
 
August 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i august 
2016? 

 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Sep 
 

September 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i september 

2016? 

Jobstatus   Tabel 
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ArbMkPersonSidsteAar_Okt 
 
Oktober 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i oktober 
2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Nov 
 

November 

Hvad var din/hans/hendes status 
på arbejdsmarkedet i november 
2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Dec 

 
December 

Hvad var din/hans/hendes status 

på arbejdsmarkedet i december 
2016? 
 

Jobstatus   Tabel 

 
 

BlokArbMkAnden 
PersonSidsteAar 

Jobstatus andre personer    Stilles til alle personer i 
husstanden på 16 år og 
derover  

Intro_ArbMkAnden 

PersonSidsteAar 

De næste spørgsmål handler om 

arbejdsmarkedsstatus for øvrige 

personer husstanden.  

   Spørgsmål der stilles til flere 

personer skal have navnet 

på spørgsmålet underscore 
et løbenummer, fx 
hbeskpt_1, hbeskpt_2 osv. 

Hbeskpt_[løbenr.] Spørgsmålene omhandler 
^prmPersonNavn  

 
Hvilken status på 
arbejdsmarkedet har han/hun 
på nuværende tidspunkt? 
 
Deltid er normalt under 30 

timer, fuld tid 30 timer og 

derover. Har han/hun flere 
deltidsjobs, som tilsammen 
kommer til at svare til et 
fuldtidsjob, så svares fuld tid. 
Barselsorlov angives ved den 
status, han/hun har orlov fra 

Jobstatus   ^prmPersonNavn skal 
defineres 

 
Tidligere: Hbeskpt_andre 
 
Anvendes til at kode PL031 
og PL040. 
 

PL140_[løbenr.] 
 

Er det en fast eller en 
tidsbegrænset stilling (fx et 
vikariat)?  

 

Tfastjobandre 1 Fast stilling 
2 Tidsbegrænset stilling 

Hbeskpt_[løbenr.]=1-
2 

Tidligere: FastJob_andre 
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Ansatte_[løbenr.] Har han/hun underordnede eller 
ansatte? 

JN 3  Hbeskpt_[løbenr.]=1-
7 

Tidligere: Ansatte_andre 

Stilling_[løbenr.] 

Hvilken stilling har han/hun?  
 
Præciser gerne fx således: 

'konsulent i markedsføring' i 
stedet for blot 'konsulent', 
'specialarbejder på bryggeri' i 
stedet for blot 'specialarbejder', 
'murerarbejdsmand, 

lagerarbejder eller lignende' i 
stedet for blot 'arbejdsmand'. 

 

1 String[40] Hbeskpt_[løbenr.]=1-
7 

Tidligere: Stilling_andre 
 
Anvendes til PL051 

PL060_[løbenr.] Hvor mange timer om ugen 
arbejder du/han/hun i 
gennemsnit i dit/sit primære 
job? (Antal hele timer) 

 0…100 Hbeskpt_[løbenr.]=1-
7 

Tidligere: ugetim 
 
 

Bijob_[løbenr.] Har han/hun nogle bijob? JN  Hbeskpt_[løbenr.]=1-
7 

Tidligere: Bijob_andre 

PostErhvArb_vsa 

_[løbenr.] 

Har han/hun erhvervsarbejde 

ved siden af 
hovedbeskæftigelsen som fx 

arbejdsløs, pensionist, 
studerende el. andet? 

JN  Hbeskpt_[løbenr.]=8-

15 

Tidligere: 

PostErhvArb_vsa_andre 

PL100_[løbenr.] Hvor mange timer om ugen 
arbejder han/hun i gennemsnit i 
dette/disse bijob? 

(ved flere bijobs lægges timerne 
sammen) 

 1…100 Bijob_andre=1  
OR 
PostErhvArb_vsa 

_[løbenr.]=1 

Tidligere: 
UgeTimerFoersteBijob_andre  

PL015_[løbenr.] 

Har han/hun tidligere haft et 
erhvervsarbejde?  

 
Bijob for personer under 

uddannelse og kortvarige jobs 
før planlagt uddannelsesstart og 
lignende skal ikke medregnes. 

JN  Hbeskpt_[løbenr.] 
=8-15 

Tidligere: HaftJob_andre 

Fasttidljob_[løbenr.] 
Var den seneste stilling en fast 
eller en tidsbegrænset stilling (fx 

et vikariat)? 

Tfasttidjobandre 1 Fast stilling 
2 Tidsbegrænset stilling 

PL015_[løbenr.]=1 Tidligere: Fasttidljob_andre 

Senestestilling_ 

[løbenr.] 

Hvad var den seneste stilling for 
ham/hende? 

 

 String[40] PL015_[løbenr.]=1  
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Præciser gerne fx således: 
'konsulent i markedsføring' i 
stedet for blot 'konsulent', 
'specialarbejder på bryggeri' i 
stedet for blot 'specialarbejder', 
'murerarbejdsmand, 

lagerarbejder eller lignende' i 
stedet for blot 'arbejdsmand' 

Statustidl_[løbenr.] 

Var han/hun ved den seneste 
stilling selvstændig, 

lønmodtager eller 
medarbejdende ægtefælle? 

Tstatustidlandre 1 Selvstændig 
2 Lønmodtager 

3 Medarbejdende 
ægtefælle  

PL015_[løbenr.]=1 Tidligere: Statustidl_andre 

Ansattetidl_[løbenr.] 
Havde han/hun ansatte eller 
underordnede ved den seneste 
stilling? 

JN  PL015_[løbenr.]=1 Tidligere: Ansattetidl_andre 

JobInter_[løbenr.] 

Hvis han/hun kunne få et job, 

ville han/hun så være 
interesseret? 

JN  PostErhvArb_vsa 

_[løbenr.]=2 
AND 
IP alder<65 
 

Stikprøveinfo ang. alder 

 
Tidligere: Jobinter_andre 
 

PL020_[løbenr.] 
Har han/hun inden for de sidste 
4 uger gjort noget aktivt for at 

finde et job? 

JN  JobInter_[løbenr.]=1 Tidligere: JobSoeg_andre  

PL025_[løbenr.] 

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

JN  JobSoeg_[løbenr.]=1 Tidligere: Raadig_andre  

 
 

BlokArbMkSidsteAarAndre     Anvend samme 
princip med 

løbenumre! 

ArbMkPersonSidsteAar_andre Spørgsmålene omhandler 
^prmPersonNavn  
 
Var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i 2016 den 

samme i alle 12 måneder? 
 
Hvis han/hun fx var i arbejde på 
fuld tid hele 2016, så er svaret ja. 

Hvis han/hun skiftede fra fuld tid 

JN    
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til deltid eller omvendt, eller blev 
fx 
selvstændig/studerende/pensionist 
i løbet af 2016, så er svaret nej. 
 

ArbMkPersonSidsteAar_jan 

_andre_web 

Markér for hver måned, hvilken 
status han/hun havde på 
arbejdsmarkedet.  
 
Hvis han/hun i en måned havde 

skiftende status på 
arbejdsmarkedet, skal du markere 
ved den vigtigste. 

Deltid er normalt under 30 timer, 
fuld tid 30 timer og derover. Har 
han/hun flere deltidsjobs, som 

tilsammen svarer til et fuldtidsjob, 
så svares for fuld tid. 
Barselsorlov angives ved den 
status han/hun har orlov fra. 

Jobstatus 1 Lønmodtager fuld tid 

2 Lønmodtager deltid (inkl. 

flexjob) 

3 Elev/lærling 

4 Selvstændig fuld tid 

5 Selvstændig deltid 

6 Medarbejdende ægtefælle 

fuld tid 

7 Medarbejdende ægtefælle 

deltid 

8 På orlov (ikke barselsorlov) 

9 Arbejdsløs/ arbejdssøgende 

(inkl. ledig i jobtræning) 

10 Studerende, skoleelev og 

lign. 

11 Værnepligtig 

12 Folkepensionist, efterlønner 

og lign. 

13 Førtidspensionist, 

langtidssyg og lign. 

14 Hjemmegående 

husmor/husfar 

15 Udenfor arbejdsmarkedet i 

øvrigt 

 

ArbMkPersonSidsteAar 
_andre=2 

Tabel for alle 12 
måneder 
Brug 
tekst+svarkat. 
fra denne 

skabelon, men 
importer Leifs 

tabel fra 2014 

ArbMkPersonSidsteAar_feb 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_mar 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_apr 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_maj 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 
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ArbMkPersonSidsteAar_Jun 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Jul 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Aug 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Sep 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Okt 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Nov 
_andret_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_Dec 
_andre_web 

 
Jobstatus   Tabel 

ArbMkPersonSidsteAar_jan 
_andre_tlf 

 
 
Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i januar 2016? 

 
Hvis han/hun i en måned havde 

skiftende status på 
arbejdsmarkedet, skal du markere 
ved den vigtigste. 
Deltid er normalt under 30 timer, 
fuld tid 30 timer og derover. Har 

han/hun flere deltidsjobs, som 
tilsammen svarer til et fuldtidsjob, 
så svares for fuld tid. 
Barselsorlov angives ved den 
status han/hun har orlov fra. 

Jobstatus   Brug 
tekst+svarkat. 
fra denne 
skabelon, men 

importer Leifs 
programmering 

fra 2014 

ArbMkPersonSidsteAar_feb 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 

arbejdsmarkedet i februar 2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_mar 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i marts 2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_apr 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i april 2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_maj 

_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i maj 2016? 

 

Jobstatus    
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ArbMkPersonSidsteAar_Jun 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i juni 2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Jul 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i juli 2016? 

 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Aug 

_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i august 2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Sep 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 

arbejdsmarkedet i september 
2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Okt 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i oktober 2016? 

 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Nov 
_andret_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i november 
2016? 
 

Jobstatus    

ArbMkPersonSidsteAar_Dec 
_andre_tlf 

Hvad var hans/hendes status på 
arbejdsmarkedet i december 
2016? 
 

Jobstatus    

 

 
 
 

BlokG Helbred     

PH010 
 

Nu kommer en række spørgsmål, som 

drejer sig om ^IP_Husstand_Navns 
helbred.  
 
Hvordan er dit/hans/hendes helbred i 

almindelighed? 

Tph
010 

1 Virkelig godt 

2 Godt 

3 Nogenlunde 

4 Dårligt 

5 Meget dårligt 

 Tidligere: 
PH010_helbred 

 
 

PH020 
 

Har du/han/hun nogen langvarig sygdom 
eller et helbredsproblem?  
 

Med langvarig menes sygdomme eller 
helbredsproblemer, der har varet eller 

forventes at ville vare 6 måneder eller 
mere. 

JN   Tidligere: 
PH020_langsyg 
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PH030 
 

Har du/han/hun 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. 

Tph
030 

1 Alvorligt hæmmet 
2 Noget hæmmet 
3 Slet ikke hæmmet 

 

 Tidligere: 
PH030_begrAkt 
 
 

PH040 

Har du/han/hun 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 en praktiserende 
læge, en speciallæge, en læge på sygehus, 
ambulatorium mm., og der skal kun 
medregnes tilfælde på grund af egen 
sygdom - ikke børns sygdom. 

JN 1 Ja 

2 Nej 

 

 Tidligere: 
PH040_behovbeh 
 

 

PH050 Hvad var den vigtigste årsag til at 
du/han/hun ikke blev undersøgt eller 
behandlet af lægen? 

Tph
050 

1 Havde ikke råd til det (det var for 

dyrt; der var ikke nogen forsikring, 

der dækkede omkostningerne mm.) 

2 Ventelisten var for lang 

3 Kunne ikke afsætte tid til det pga. 

arbejde eller skulle tage sig af børn 

eller andre personer 

4 Der var for langt til 

lægen/sygehuset/der var ikke 

transportmuligheder 

5 Bange for 

behandlingen/undersøgelsen/lægen/s

ygehuset 

6 Ventede for at se, om ikke problemet 

gik over 

7 Kendte ikke nogen god læge eller 

specialist 

8 Anden årsag 

PH040 =1 Tidligere: 
PH050_aarsagbeh 
 
 

PH060 

Har du/han/hun inden for det sidste år 
virkelig haft et presserende behov for at 
blive undersøgt eller behandlet af en 

tandlæge, men hvor det ikke skete? 

JN 1 Ja 
2 Nej 

 

 Tidligere: 
PH060_behovtand 
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PH070 Hvad var den vigtigste årsag til, at 
du/han/hun ikke blev undersøgt eller 
behandlet af tandlægen? 

Tph
070 

1 Havde ikke råd til det (det var for 
dyrt; der var ikke nogen forsikring, 
der dækkede omkostningerne mm.) 

2 Ventelisten var for lang 
3 Kunne ikke afsætte tid til det pga. 

arbejde eller skulle tage sig af børn 

eller andre personer 
4 Der var for langt til tandlægen/der 

var ikke transportmuligheder  
5 Bange for 

behandlingen/undersøgelsen/tandlæg
en/klinikken 

6 Ventede for at se om, ikke problemet 

gik over 
7 Kendte ikke nogen god tandlæge 
8 Anden årsag 

PH060 =1 Tidligere: 
PH070_aarsagbeh 
 

 
 

BlokModul2017      

HS220 I hvilket omfang var udgifter til 

medicin en økonomisk byrde for 
husstanden/dig i 2016? 

Tbyrde 1 En tung byrde 

2 Noget af en byrde 
3 Ikke noget problem 
4 Ingen i husstanden 

havde/Jeg havde ikke 
brug for medicin 

  

HS200 I hvilket omfang var lægebehandling 
(herunder også fysioterapi, 
kiropraktik og alternativ behandling) 

en økonomisk byrde for 
husstanden/dig i 2016? 
  

Tbyrde2 1 En tung byrde 
2 Noget af en byrde 
3 Ikke noget problem 

4 Ingen i husstanden 
havde/Jeg havde ikke 
brug for behandling 

 Til interviewer: 
Svarkategori 3 skal 
anvendes hvor 

lægebehandling er 
gratis.  

 
HS210 I hvilket omfang var 

tandlægebehandling en økonomisk 
byrde for husstanden/dig i 2016? 

Tbyrde2    

PH110_Q1 Hvor høj er du/han/hun (uden sko)? 
(Højde i cm, fx 172 cm) 
 
Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste 
skøn. 

 0..999   

PH110_Q2 Hvor meget vejer du/hun/han? 
(Vægt i hele kg) 

 

 0..999   
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Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste 
skøn. 

PH120A Hvad passer bedst som beskrivelse 
af din/hans/hendes fysiske aktivitet, 
når du/han/hun arbejder?  

 1 Mest siddende 
2 Mest stående 
3 Mest gående eller 

moderat fysisk arbejde 
4 Mest hårdt fysisk arbejde 
 

BlokArbejdsMk_IP.Hbeskpt 
= 1-2 or 4-7  

 

PH120B Hvad passer bedst som beskrivelse 
af din/hans/hendes fysiske aktivitet, 

når du/han/hun udfører 

dagligdagens opgaver (sport og 
motion skal ikke medregnes)? 

 1 Mest siddende 
2 Mest stående 

3 Mest gående eller 

moderat fysisk arbejde 
4 Mest hårdt fysisk arbejde 

 

BlokArbejdsMk_IP.Hbeskpt 
= 3 or 8-15 

 

PH130_Time Hvor meget tid bruger du/han/hun 
typisk om ugen på fysisk aktivitet, fx 

sport, cykling eller en rask gåtur?  
 
Angiv i timer og minutter: 

0..40    

PH130_Minut Hvor meget tid bruger du/han/hun 

typisk om ugen på fysisk aktivitet, fx 
sport, cykling eller en rask gåtur?  

 
Angiv i timer og minutter: 
 
 

0..59   Til interviewer: 

Spørgsmålet kommer 
to gange med 

svarfelt først til timer 
og så minutter. 

PH140 Hvor ofte spiser du/han/hun frugt 

(medregn ikke juice)? 
 

 1 To eller flere gange 

dagligt 
2 Dagligt 
3 4-6 gange om ugen 
4 1-3 gange om ugen 

5 Mindre end én gang om 
ugen 

6 Aldrig 

  

PH150 Hvor ofte spiser du/han/hun 
grøntsager eller salat (medregn ikke 
juice og kartofler)? 
 

 1 To eller flere gange 
dagligt 

2 Dagligt 
3 4-6 gange om ugen 
4 1-3 gange om ugen 

5 Mindre end én gang om 
ugen 

6 Aldrig 
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PH100T1_Q1 
 

Bruger du/han/hun briller eller 
kontaktlinser? 

JN 1 Ja 

2 Nej 

 

  

PH100T1_Q2A 
 

Kan du/han/hun med briller eller 
kontaktlinser se … 

 1. ...uden besvær 
2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 
4. nej, slet ikke 
 

PH100T1_Q1 = 1  

PH100T1_Q2B Kan du/han/hun se …  1. ...uden besvær 

2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 
4. nej, slet ikke 
 

PH100T1_Q1 = 2  

PH110T1_Q1 
 

Bruger du/han/hun høreapparat? JN 1 Ja 

2 Nej 

  

PH110T1_Q2A 
 

Kan du/han/hun med høreapparat 
høre … 

 1. ...uden besvær 
2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 

4. nej, slet ikke 
 

PH110T1_Q1 = 1  

PH110T1_Q2B 

 
Kan du/han/hun høre …  1. ...uden besvær 

2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 
4. nej, slet ikke 
 

PH110T1_Q1 = 2  

PH120T1 
 

Kan du/han/hun gå på trapper...  1. ...uden besvær 
2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 

4. nej, slet ikke 
 

  

PH130T1 
 

Kan du/han/hun huske (fx nylige 
hændelser, aftaler, opgaver i 
forbindelse med husarbejde, evt. 
medicintagning) eller koncentrere 
dig... 

 1. ...uden besvær 
2. ...med lidt besvær 
3. ...med meget besvær 
4. nej, slet ikke 
 

  

RC010T Nu kommer der et par spørgsmål om 

børns helbred.  
 

Hvordan er [barnets navn]s helbred i 
almindelighed? 

Tph010 1 Virkelig godt 

2 Godt 

3 Nogenlunde 

4 Dårligt 

 Spørgsmålet stilles til 

alle husstandens børn 
(op til 15 år).  
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5 Meget dårligt 

RC020T Har [barnets navn] de seneste 6 
måneder på grund af 
helbredsproblemer eller sygdom 
været hæmmet i udførelsen af 
aktiviteter, som børn på samme 
alder sædvanligvis udfører?  

 
Tilstanden skal have varet i 6 
måneder eller mere. 

 

Tph030 1 Alvorligt hæmmet 
2 Noget hæmmet 
3 Slet ikke hæmmet 

  

HC010T Har mindst ét af husstandens 
børn/[barnets navn] 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 en 

praktiserende læge, en speciallæge, 

en læge på sygehus, ambulatorium 
mm. 

JN 1 Ja 

2 Nej 

 

 Hvis der kun er 1 
barn i husstanden 

(op til 15 år) 
indsættes barnets 
navn. Hvis der er 
flere børn i 
husstanden (op til 15 
år) skrives ”mindst et 

af husstandens 

børn”. 

HC020T Hvad var den vigtigste årsag til, at 
barnet ikke blev undersøgt eller 
behandlet af en læge? 

 1 Havde ikke råd til det 

(det var for dyrt; der var 

ikke nogen forsikring, der 

dækkede omkostningerne 

mm.) 

2 Ventelisten var for lang 

3 Kunne ikke afsætte tid til 

det pga. arbejde eller 

skulle tage sig af børn 

eller andre personer 

4 Der var for langt til 

lægen/sygehuset/der var 

ikke transportmuligheder 

5 Anden årsag 

HC010T = 1  

HC030T Har mindst ét af husstandens 
børn/[barnets navn] inden for det 

sidste år haft et presserende behov 

JN 1 Ja 

2 Nej 

 Hvis der kun er 1 
barn i husstanden 

(op til 15 år) 
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for at blive undersøgt eller behandlet 
af en tandlæge, men hvor det ikke 
skete? 
 

 indsættes barnets 
navn. Hvis der er 
flere børn i 
husstanden (op til 15 
år) skrives ”mindst et 
af husstandens 

børn”. 

HC040T Hvad var den vigtigste årsag til, at 
barnet ikke blev undersøgt eller 
behandlet af en tandlæge? 

 1 Havde ikke råd til det 

(det var for dyrt; der var 

ikke nogen forsikring, der 

dækkede omkostningerne 

mm.) 

2 Ventelisten var for lang 

3 Kunne ikke afsætte tid til 

det pga. arbejde eller 

skulle tage sig af børn 

eller andre personer 

4 Der var for langt til 

lægen/sygehuset/der var 

ikke transportmuligheder 

5 Anden årsag 

HC030T = 1  

Outro1 Undersøgelsen omhandler kun 
personer, der bor i en privat 
husstand. Vi har derfor ikke flere 
spørgsmål til dig. 
 
Tak for din tid! 
 

  Prihus = 2  
  

Outro2 Undersøgelsen omhandler [navn på 

IP Person / IP Fælles]. Da du har 
svaret, at han/hun ikke er en del af 
husstanden eller midlertidigt bor et 
andet sted, har vi ikke flere 

spørgsmål. 
 
Tak for din tid! 

  Hvis Naevnt > 1 for IP  

Outro3A Det var det sidste spørgsmål.  
  
Tak for din besvarelse!  

  
Tryk på knappen "Næste" for at 

  Understype2 = 1 Til den halvdel af 
stikprøven der 
deltager i en 

lodtrækning. 
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afslutte skemaet og sende dine svar.  
  
Derved deltager du i lodtrækningen 
om pengepræmien. Du vil få besked 
med brev, hvis du vinder. 

Outro3B Det var det sidste spørgsmål.  
  
Tak for din besvarelse!  
  
Tryk på knappen "Næste" for at 

afslutte skemaet og sende dine svar.  
 

  Understype2 = 2 Til den halvdel af 
stikprøven der ikke 
deltager i en 
lodtrækning. 

 
 
 
 
 

 


