
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/2008

af 25. april 2008

om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en
stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den
harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og
anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af

referencekvartalerne

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af
9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse
vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 1 og
artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Er der tale om en kontinuerlig undersøgelse, udarbejder
Kommissionen i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr.
577/98 en liste over de uger, der udgør referencekvarta-
lerne for undersøgelsen.

(2) I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 577/98
skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser vedrø-
rende den harmoniserede liste over de variabler, der
skal anvendes ved indberetning af dataene.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 577/98
kan der blandt undersøgelseskarakteristikaene udvælges
en række variabler, i det følgende benævnt strukturelle
variabler, som kun skal indsamles med henblik på bereg-
ning af årlige — i stedet for kvartalsvise — gennemsnit
baseret på en referenceperiode på 52 uger. Det er derfor
nødvendigt at fastlægge betingelserne for anvendelsen af
en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle
variabler.

(4) I betragtning af betydningen af beskæftigelses- og
arbejdsløshedsdata bør disse indikatorers totaler være
konsistente, uanset om de er udarbejdet på grundlag af
den årlige delstikprøve eller årsgennemsnittet for de fire
fulde kvartalsstikprøver.

(5) I betragtning af betydningen af data indsamlet i ad hoc-
moduler bør disse oplysninger kunne kombineres med
enhver anden variabel fra undersøgelsen.

(6) Ved forordning (EF) nr. 577/98 ændret ved Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 1372/2007 gøres
indberetningen af variablen »løn fra hovedbeskæftigelse«
obligatorisk. Derfor bør den harmoniserede liste over
variabler ændres.

(7) Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2005 om
gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om
gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende
arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den
harmoniserede liste over de variabler, der fra 2006 skal
anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en
delstikprøve til indsamling af data om strukturelle vari-
abler (2) indeholder den harmoniserede liste over de vari-
abler, der skal anvendes ved indberetning af dataene fra
2006. Det er imidlertid nødvendigt at ændre den harmo-
niserede liste fra 2009 for at tage højde for ændringerne i
to variabler (fagområde for højeste fuldførte uddannelses-
niveau og månedlig indtægt fra hovedbeskæftigelse),
ændre dataene i kolonnen vedrørende indberetning i
overensstemmelse hermed og korrigere filterfejl og
-udeladelser vedrørende andre variabler. Kommissionens
forordning (EF) nr. 430/2005 bør derfor ophæves med
virkning fra den 1. januar 2009.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem-
melse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske
Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse
89/382/EØF, Euratom (3) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Strukturelle variabler

Betingelserne for anvendelse af en delstikprøve til indsamling af
data om strukturelle variabler er fastlagt i bilag I.

Artikel 2

Referencekvartaler

Definitionen af de referencekvartaler, der skal anvendes fra
2009, er fastlagt i bilag II.
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(1) EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1372/2007 (EUT L 315, 3.12.2007,
s. 42).

(2) EUT L 71 af 17.3.2005, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 973/2007 (EUT L 216 af 21.8.2007, s. 10).

(3) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.



Artikel 3

Harmoniseret liste over variabler

Den harmoniserede liste over variabler, der skal anvendes til indberetning af data for 2009 og efterfølgende
år, er fastlagt i bilag III.

Artikel 4

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 430/2005 ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2008.

På Kommissionens vegne
Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF EN DELSTIKPRØVE TIL INDSAMLING AF DATA OM
STRUKTURELLE VARIABLER

1. Årlige/kvartalsvise variabler

Ordet »Årlig« i kolonnen »Hyppighed« i den harmoniserede liste over variabler, der er fastlagt i bilag III, refererer til de
strukturelle variabler, som kun skal indsamles med henblik på beregning af årlige i stedet for kvartalsvise gennemsnit på
grundlag af en delstikprøve af uafhængige observationer baseret på en referenceperiode på 52 uger. De vigtigste variabler,
der skal indsamles hvert kvartal, er identificeret ved »kvartalsvis«.

2. Resultaternes repræsentativitet

For strukturelle variabler må den relative standardafvigelse (uden hensyntagen til stikprøveplaneffekten) for et årligt skøn,
der udgør mindst 1 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder, ikke være større end:

a) 9 % for lande med en befolkning på 1-20 mio. indbyggere

b) 5 % for lande med en befolkning på 20 mio. og derover.

Lande med mindre end 1 mio. indbyggere er undtaget fra disse præcisionskrav, og de strukturelle variabler indsamles da
for hele stikprøven, medmindre stikprøven opfylder kravene i a).

For lande, der anvender en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler, skal hele delstikprøven i tilfælde af
flere undersøgelsesrunder bestå af uafhængige observationer.

3. Konsistens mellem totalerne

Der skal være konsistens mellem årlige delstikprøvetotaler og årsgennemsnit for totale stikprøver for så vidt angår
beskæftigelse, arbejdsløshed og den ikke-erhvervsaktive befolkning opdelt efter køn og for følgende aldersgrupper:
15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+.

4. Ad hoc-moduler

Stikprøven, der anvendes til at indsamle data om ad hoc-moduler, skal også ligge til grund for oplysningerne om de
strukturelle variabler.
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BILAG II

DEFINITION AF REFERENCEKVARTALER

a) Et års kvartaler refererer til årets tolv måneder, således at januar, februar og marts udgør første kvartal, april, maj og
juni andet kvartal, juli, august og september tredje kvartal og oktober, november og december fjerde kvartal.

b) Referenceugerne fordeles på referencekvartalerne på en sådan måde, at en uge hører til det kvartal (som defineret i
punkt a)), hvortil der kan henføres mindst fire dage af den uge, medmindre dette medfører, at årets første kvartal kun
kommer til at bestå af 12 uger. Når dette forekommer, vil det pågældende års kvartaler komme til at bestå af 13 på
hinanden følgende uger.

c) Når et kvartal under henvisning til punkt b) består af 14 uger i stedet for 13 uger, bør medlemsstaterne forsøge at
fordele stikprøven på alle 14 uger.

d) Hvis det ikke er muligt at fordele stikprøven på alle 14 uger i kvartalet, kan den pågældende medlemsstat udelade en
uge af det kvartal (dvs. udelade den af stikprøven). Den uge, der skal udelades, skal være typisk hvad angår arbejds-
løshed, beskæftigelse og det gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer og indgå i en måned med fem torsdage

e) Det første kvartal af 2009 starter mandag den 29. december 2008.

Frem til udgangen af 2011 kan medlemsstater, der foretager arbejdsstyrkeundersøgelsen sammen med andre undersø-
gelser i én enkelt undersøgelse, vælge at starte referencekvartalerne en uge tidligere end foreskrevet i punkt a), b) og e).
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BILAG 3

HARMONISERET LISTE OVER VARIABLER

Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

DEMOGRAFISK BAGGRUND

HHSEQNUM 1/2 KVARTALSVIS Løbenummer i husstanden (skal være det samme i
alle runder)

Alle

01-98 Tocifret løbenummer for hvert medlem af
husstanden

HHLINK 3 ÅRLIG Tilknytning til referencepersonen i husstanden HHTYPE=1,3

1 Referenceperson

2 Referencepersonens ægtefælle (eller partner)

3 Referencepersonens barn (eller hans/hendes
ægtefælles eller partners barn)

4 Referencepersonens slægtning i opstigende linje
(eller hans/hendes ægtefælles eller partners
slægtning i opstigende linje)

5 Anden slægtning

6 Andet

9 Ikke relevant (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU 4/5 ÅRLIG Ægtefællens eller partnerens løbenummer HHTYPE=1,3

01-98 Ægtefællens eller partnerens løbenummer i
husstanden

99 Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en
privat husstand eller har ingen partner, eller
partneren tilhører ikke denne private husstand)

HHFATH 6/7 ÅRLIG Faderens løbenummer HHTYPE=1,3

01-98 Faderens løbenummer i husstanden

99 Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en
privat husstand, eller faderen tilhører ikke
denne private husstand)

HHMOTH 8/9 ÅRLIG Moderens løbenummer HHTYPE=1,3

01-98 Moderens løbenummer i husstanden

99 Ikke relevant (den pågældende tilhører ikke en
privat husstand, eller moderen tilhører ikke
denne private husstand)

SEX 10 KVARTALSVIS Køn Alle

1 Mand

2 Kvinde

YEARBIR 11/14 KVARTALSVIS Fødselsår Alle

Årstallet angives med 4 cifre
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

DATEBIR 15 KVARTALSVIS Fødselsdato i forhold til afslutningen af referencepe-
rioden

Alle

1 Den pågældendes fødselsdag ligger mellem den
1. januar og afslutningen af referenceugen

2 Den pågældendes fødselsdag ligger efter afslut-
ningen af referenceugen

MARSTAT 16 ÅRLIG Civilstand Alle

1 Ugift

2 Gift

3 Enke/enkemand

4 Fraskilt eller separeret Intet svar

blank Intet svar

NATIONAL 17/18 KVARTALSVIS Nationalitet Alle

Ang. kodning, se ISO-landekode

YEARESID 19/20 KVARTALSVIS Antal år med bopæl i dette land Alle

00 Født i dette land

01-99 Antal år med bopæl i dette land

blank Intet svar

COUNTRYB 21/22 KVARTALSVIS Fødeland YEARESID≠00

Ang. kodning, se ISO-landekode

99 Ikke relevant (kol.19/20=00)

blank Intet svar

PROXY 23 KVARTALSVIS Arten af den pågældendes deltagelse i undersøgelsen Alle på 15 år og
derover

1 Direkte deltagelse

2 Deltagelse via et andet medlem af husstanden

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

ARBEJDSMARKEDSSTATUS

WSTATOR 24 KVARTALSVIS Arbejdsmarkedsstatus i referenceugen Alle på 15 år og
derover

1 Udførte lønnet eller på anden måde udbyttegi-
vende arbejde i referenceugen - en time eller
mere (inkl. medarbejdende familiemedlemmer,
men ekskl. værnepligtige i obligatorisk militær-
eller militærnægtertjeneste)

2 Arbejdede ikke, men havde et job eller en
aktivitet, som han/hun ikke passede i referen-
ceugen (inkl. medarbejdende familiemedlemmer,
men ekskl. værnepligtige i obligatorisk militær-
eller militærnægtertjeneste)
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

3 Arbejdede ikke på grund af midlertidig
arbejdsløshed

4 Var værnepligtig i obligatorisk militær- eller
militærnægtertjeneste

5 Den pågældende (15 år og derover) hverken
arbejdede eller havde et job eller en aktivitet i
referenceugen

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

NOWKREAS 25/26 KVARTALSVIS Grund til, at den pågældende ikke arbejdede, selv om
han/hun havde et job

WSTATOR=2

00 Dårligt vejr

01 Mangel på arbejde af tekniske eller økonomiske
grunde

02 Arbejdskonflikt

03 Uddannelse

04 Egen sygdom, skade eller midlertidig uarbejds-
dygtighed

05 Barselsorlov

06 Forældreorlov

07 Ferie

08 Afspadsering (efter arbejdstidsopsparing eller
som led i kontrakt, hvor timetallet er fastsat på
årsbasis)

09 Andre grunde (f.eks. personlige grunde eller
familieforpligtelser)

99 Ikke relevant (WSTATOR=1,3-5,9)

KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE
HOVEDBESKÆFTIGELSE

STAPRO 27 KVARTALSVIS Erhvervsmæssig status WSTATOR=1,2

1 Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2 Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3 Lønmodtager

4 Medarbejdende familiemedlem

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

SIGNISAL 28 KVARTALSVIS Modtog fortsat løn (WSTATOR=2 og
NOWKREAS≠04 og
NOWKREAS≠05 og
STAPRO=3) eller
WSTATOR=3

1 Fraværende i indtil 3 måneder

2 Fraværende i over 3 måneder og modtog løn
eller sociale ydelser svarende til mindst halv-
delen af lønnen

3 Fraværende i over 3 måneder og modtog løn
eller sociale ydelser svarende til under halvdelen
af lønnen
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

4 Ved ikke

9 Ikke relevant (WSTATOR≠2 eller
NOWKREAS=04 eller NOWKREAS=05 eller
STAPRO≠3) og WSTATOR≠3

NACE3D 29/31 KVARTALSVIS Økonomisk aktivitet i den lokale enhed WSTATOR=1,2

2-cifret eller om muligt 3-cifret kode i NACE
rev. 2

000 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

ISCO4D 32/35 KVARTALSVIS Stilling/fag WSTATOR=1,2

3-cifret eller om muligt 4-cifret kode i ISCO-88
(COM)

9999 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

SUPVISOR 36 ÅRLIG Ledelsesansvar STAPRO=3

1 Ja

2 Nej

9 STAPRO≠3

blank Intet svar

SIZEFIRM 37/38 ÅRLIG Antal personer, der arbejder i den lokale enhed STAPRO=1,3,4, blank

01-10 Nøjagtigt antal, hvis dette er mellem 1 og 10

11 11-19 personer

12 20-49 personer

13 50 personer og derover

14 Ved ikke, men under 11 personer

15 Ved ikke, men over 10 personer

99 Ikke relevant (STAPRO=2,9)

blank Intet svar

COUNTRYW 39/40 KVARTALSVIS Land, hvor arbejdspladsen er placeret WSTATOR=1,2

Ang. kodning, se ISO-landekode

99 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

REGIONW 41/42 KVARTALSVIS Region, hvor arbejdspladsen er placeret WSTATOR=1,2

NUTS 2

99 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

YSTARTWK 43/46 KVARTALSVIS År, i hvilket den pågældende begyndte at arbejde for
sin nuværende arbejdsgiver eller som selvstændig
erhvervsdrivende

WSTATOR=1,2

Årstallet angives med 4 cifre

9999 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

MSTARTWK 47/48 KVARTALSVIS Måned, i hvilken den pågældende begyndte at
arbejde for sin nuværende arbejdsgiver eller som
selvstændig erhvervsdrivende

YSTARTWK≠9999,
blank & REFYEAR-
YSTARTWK<=2

01-12 Måned angives med tal

99 Ikke relevant (YSTARTWK=9999, blank eller
REFYEAR-YSTARTWK>2)

blank Intet svar

WAYJFOUN 49 ÅRLIG Den offentlige arbejdsformidlings medvirken ved
søgning efter nuværende job

STAPRO=3 & har
påbegyndt dette job
inden for de seneste
12 måneder0 Nej

1 Ja

9 STAPRO≠3 eller har påbegyndt dette job for
over 1 år siden

blank Intet svar

FTPT 50 KVARTALSVIS Sondring mellem fuldtid og deltid WSTATOR=1,2

1 Fuldtidsbeskæftiget

2 Deltidsbeskæftiget

9 WSTATOR≠1,2

blank Intet svar

FTPTREAS 51 ÅRLIG Grunde til deltidsarbejde FTPT=2

Deltidsbeskæftiget af følgende grund:

1 Uddannelse

2 Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

3 Passer børn eller voksne handicappede

4 Andre personlige eller familiemæssige grunde

5 Kunne ikke finde fuldtidsarbejde

6 Andre grunde

9 Ikke relevant (FTPT≠2)

blank Intet svar

TEMP 52 KVARTALSVIS Fast/ikke fast arbejde STAPRO=3

1 Den pågældende har fast arbejde eller arbejds-
kontrakt af ubestemt varighed

2 Den pågældende har midlertidigt arbejde eller
arbejdskontrakt af bestemt varighed
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

9 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar

TEMPREAS 53 ÅRLIG Grunde til midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt
af bestemt varighed

TEMP=2

Den pågældende har midlertidigt arbejde eller
arbejdskontrakt af bestemt varighed fordi:

1 Kontrakten vedrører et uddannelsesforløb
(lærlinge, praktikanter, forskningsassistenter
osv.)

2 Den pågældende kunne ikke finde fast arbejde

3 Den pågældende ønskede ikke fast arbejde

4 Kontrakten vedrører en prøvetid

9 Ikke relevant (TEMP≠2)

blank Intet svar

TEMPDUR 54 KVARTALSVIS Samlet varighed af midlertidigt arbejde eller
arbejdskontrakt af bestemt varighed

TEMP=2

1 Under 1 måned

2 1-3 måneder

3 4-6 måneder

4 7-12 måneder

5 13-18 måneder

6 19-24 måneder

7 25-36 måneder

8 Over 3 år

9 Ikke relevant (TEMP≠2)

blank Intet svar

TEMPAGCY 55 ÅRLIG Kontrakt med et vikarbureau STAPRO=3

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar

ATYPISK ARBEJDE

SHIFTWK 56 ÅRLIG Skifteholdsarbejde STAPRO=3

1 Den pågældende har skifteholdsarbejde

3 Den pågældende har aldrig skifteholdsarbejde

9 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

EVENWK 57 ÅRLIG Aftenarbejde WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende har sædvanligvis aftenarbejde

2 Den pågældende har undertiden aftenarbejde

3 Den pågældende har aldrig aftenarbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

NIGHTWK 58 ÅRLIG Natarbejde WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende har sædvanligvis natarbejde

2 Den pågældende har undertiden natarbejde

3 Den pågældende har aldrig natarbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

SATWK 59 ÅRLIG Lørdagsarbejde WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende har sædvanligvis lørdagsar-
bejde

2 Den pågældende har undertiden lørdagsarbejde

3 Den pågældende har aldrig lørdagsarbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

SUNWK 60 ÅRLIG Søndagsarbejde WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende har sædvanligvis søndagsar-
bejde

2 Den pågældende har undertiden søndagsarbejde

3 Den pågældende har aldrig søndagsarbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

ARBEJDSTID

HWUSUAL 61/62 KVARTALSVIS Sædvanligt antal ugentlige arbejdstimer i hovedbe-
skæftigelsen

WSTATOR=1,2

00 Et sædvanligt antal arbejdstimer kan ikke
angives, fordi det varierer meget fra uge til uge
eller fra måned til måned

01-98 Sædvanligt antal arbejdstimer i hovedbeskæfti-
gelsen

99 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

HWACTUAL 63/64 KVARTALSVIS Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i hoved-
beskæftigelsen

WSTATOR=1,2

00 Den pågældende har et job eller en aktivitet,
men arbejdede ikke i sin hovedbeskæftigelse i
referenceugen
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Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

01-98 Faktisk antal arbejdstimer i hovedbeskæftigelsen
i referenceugen

99 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

HWOVERP 65/66 KVARTALSVIS Betalt overarbejde i referenceugen i hovedbeskæfti-
gelsen

STAPRO=3

00-98 Antal betalte overarbejdstimer

99 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar

HWOVERPU 67/68 KVARTALSVIS Ikke-betalt overarbejde i referenceugen i hovedbe-
skæftigelsen

STAPRO=3

00-98 Antal ikke-betalte overarbejdstimer

99 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar

HOURREAS 69/70 KVARTALSVIS Vigtigste grund til, at det faktiske antal arbejdstimer
i referenceugen er forskelligt fra det sædvanlige antal
arbejdstimer

HWUSUAL=00-98 &
HWACTUAL=00-98 &
WSTATOR=1

Den pågældende arbejdede mere end sædvanligt
på grund af:

01 — skiftende arbejdstid (f.eks. flekstid)

16 — overarbejde

02 — andre grunde

Den pågældende arbejdede mindre end
sædvanligt på grund af:

03 — dårligt vejr

04 — mangel på arbejde af tekniske eller økono-
miske grunde

05 — arbejdskonflikt

06 — uddannelse

07 — skiftende arbejdstid (f.eks. flekstid)

08 — egen sygdom, skade eller midlertidig
uarbejdsdygtighed

09 — barsels- eller forældreorlov

10 — orlov af personlige eller familiemæssige
grunde

11 — ferie

12 — helligdage

13 — start på nyt eller skift til andet arbejde i
referenceugen

14 — ophør med at arbejde i referenceugen (uden
start på nyt)

15 — andre grunde

97 Den pågældende arbejdede det sædvanlige antal
timer i referenceugen (HWUSUAL=
HWACTUAL=01-98)
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98 Den pågældendes arbejdstid varierer meget fra
uge til uge eller fra måned til måned, og han/
hun har ikke angivet nogen grund til forskellen
i det faktiske og det sædvanlige antal arbejds-
timer (HWUSUAL=00 & HOURREAS≠01-16)

99 Ikke relevant (WSTATOR=2-5,9 eller
HWUSUAL=blank eller HWACTUAL=blank)

blank Intet svar

WISHMORE 71 KVARTALSVIS Ønsker at arbejde flere timer end det nuværende
antal

(WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2)

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

WAYMORE 72 ÅRLIG Hvordan ønsker den pågældende at arbejde flere
timer

WISHMORE=1

1 Ved at finde et ekstra job

2 Ved at finde et job med flere timer end i det
nuværende job

3 Kun ved at arbejde flere timer i det nuværende
job

4 På en af ovennævnte måder

9 Ikke relevant (WISHMORE≠1)

blank Intet svar

HWWISH 73/74 KVARTALSVIS Samlet antal timer, som den pågældende gerne ville
arbejde

WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

01-98 Ønsket antal arbejdstimer i alt

99 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

HOMEWK 75 ÅRLIG Arbejde hjemme WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende arbejder sædvanligvis hjemme

2 Den pågældende arbejder undertiden hjemme

3 Den pågældende arbejder aldrig hjemme

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

LOOKOJ 76 KVARTALSVIS Søgning efter andet arbejde WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

0 Den pågældende søger ikke andet arbejde

1 Den pågældende søger andet arbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar
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LOOKREAS 77 ÅRLIG Grunde til at søge andet arbejde LOOKOJ=1

1 — risikerer at miste eller ophøre med nuvæ-
rende arbejde (eller ved, at dette vil ske)

2 — betragter det nuværende arbejde som
midlertidigt

3 — søger et ekstra job for at supplere sit nuvæ-
rende antal arbejdstimer

4 — søger et job med flere timer end det nuvæ-
rende

5 — søger et job med færre timer end det nuvæ-
rende

6 — ønsker bedre arbejdsvilkår (f.eks. løn,
arbejdstid, transporttid, arbejdets kvalitet)

7 — andre grunde

9 Ikke relevant (LOOKOJ≠1)

blank Intet svar

BIBESKÆFTIGELSE

EXIST2J 78 KVARTALSVIS Mere end ét job eller mere end én aktivitet WSTATOR=1 eller
WSTATOR=2

1 Den pågældende havde kun ét job eller én
aktivitet i referenceugen

2 Den pågældende havde mere end ét job eller
mere end én aktivitet i referenceugen (uden at
dette skyldtes skift til andet job eller anden
aktivitet)

9 Ikke relevant (WSTATOR=3-5,9)

blank Intet svar

STAPRO2J 79 KVARTALSVIS Erhvervsmæssig status (i bibeskæftigelse) EXIST2J=2

1 Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2 Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3 Lønmodtager

4 Medarbejdende familiemedlem

9 Ikke relevant (EXIST2J=1,9 blank)

blank Intet svar

NACE2J2D 80/81 KVARTALSVIS Økonomisk aktivitet i den lokale enhed (i bibeskæf-
tigelsen)

EXIST2J=2

NACE Rev. 2

00 Ikke relevant (EXIST2J=1,9, blank)

blank Intet svar

HWACTUA2 82/83 KVARTALSVIS Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i bibe-
skæftigelsen

EXIST2J=2

00 Den pågældende arbejdede ikke i bibeskæfti-
gelsen i referenceugen
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01-98 Faktisk antal arbejdstimer i referenceugen i
bibeskæftigelsen

99 Ikke relevant (EXIST2J=1,9 blank)

blank Intet svar

TIDLIGERE ERHVERVSERFARING FOR
PERSONER, DER IKKE ER I ARBEJDE

EXISTPR 84 KVARTALSVIS Tidligere erhvervserfaring WSTATOR=3-5

0 Den pågældende har aldrig været i arbejde
(lejlighedsvist arbejde såsom feriejob og obliga-
torisk militær- eller militærnægtertjeneste
betragtes ikke som arbejde)

1 Den pågældende har været i arbejde (lejlig-
hedsvist arbejde såsom feriejob og obligatorisk
militær- eller militærnægtertjeneste betragtes
ikke som arbejde)

9 Ikke relevant (WSTATOR=1,2 eller 9)

blank Intet svar

YEARPR 85/88 KVARTALSVIS År, i hvilket den pågældende sidst arbejdede EXISTPR=1

Årstallet angives med 4 cifre

9999 Ikke relevant (EXISTPR=0,9, blank)

blank Intet svar

MONTHPR 89/90 KVARTALSVIS Måned, i hvilken den pågældende sidst arbejdede YEARPR≠9999, blank
& REFYEAR-
YEARPR<=201-12 Måneden angives med tal

99 Ikke relevant (YEARPR=9999, blank eller
REFYEAR-YEARPR>2)

blank Intet svar

LEAVREAS 91/92 ÅRLIG Vigtigste grund til ophør med sidste job eller akti-
vitet

EXISTPR=1 og
REFYEAR-YEARPR<8

00 Afskedigelse

01 Arbejde af begrænset varighed ophørt

02 Passer børn eller voksne handicappede

03 Andre personlige eller familiemæssige forplig-
telser

04 Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

05 Uddannelse

06 Førtidig pensionering

07 Pensionering

08 Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

09 Andre grunde
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99 Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller
EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8
år)

blank Intet svar

STAPROPR 93 KVARTALSVIS,
hvis den pågældende
har arbejdet i de
seneste 12 mdr.,
ÅRLIG i andre tilfælde

Erhvervsmæssig status i sidste arbejde EXISTPR=1 og
REFYEAR-YEARPR<8

1 Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2 Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3 Lønmodtager

4 Medarbejdende familiemedlem

9 Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller
EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8
år)

blank Intet svar

NACEPR2D 94/95 KVARTALSVIS,
hvis den pågældende
har arbejdet i de
seneste 12 mdr.,
ÅRLIG i andre tilfælde

Økonomisk aktivitet i den lokale enhed, hvor den
pågældende sidst arbejdede

EXISTPR=1 og
REFYEAR-YEARPR<8

NACE Rev. 2

00 Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller
EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8
år)

blank Intet svar

ISCOPR3D 96/98 KVARTALSVIS,
hvis den pågældende
har arbejdet i de
seneste 12 mdr.,
ÅRLIG i andre tilfælde

Stilling/fag i sidste arbejde EXISTPR=1 og
REFYEAR-YEARPR<8

ISCO-88 (COM)

999 Ikke relevant (EXISTPR=0,9,blank, eller
EXISTPR=1 og har ikke arbejdet i de seneste 8
år)

blank Intet svar

SØGNING EFTER ARBEJDE

SEEKWORK 99 KVARTALSVIS Søgning efter arbejde i de foregående 4 uger (WSTATOR=3-5 eller
SIGNISAL=3) og
alder<751 Den pågældende har fundet et arbejde, som

han/hun skal påbegynde om højst 3 måneder

2 Den pågældende har fundet et arbejde, som
han/hun skal påbegynde om mere end 3
måneder, og søger ikke arbejde

3 Den pågældende søger ikke arbejde og har ikke
fundet noget job, som påbegyndes senere

4 Den pågældende søger arbejde

9 Ikke relevant (WSTATOR=1,2 eller 9 og
SIGNISAL≠3) eller alder 75 år eller derover

SEEKREAS 100 ÅRLIG Grunde til ikke at søge arbejde SEEKWORK=3

Den pågældende søger ikke arbejde af følgende
grund:

1 — forventer at blive genansat (midlertidigt
afskediget pga. nedskæringer)

2 — egen sygdom eller uarbejdsdygtighed
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3 — passer børn eller voksne handicappede

4 — andre personlige eller familiemæssige
forpligtelser

5 — uddannelse

6 — pensionering

7 — mener ikke, at der er arbejde at finde

8 — andre grunde

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

blank Intet svar

SEEKTYPE 101 KVARTALSVIS Arten af det søgte (eller fundne) arbejde SEEKWORK=1,2,4 eller
LOOKOJ=1

Det søgte arbejde (for SEEKWORK=1,2 det
fundne arbejde) er som:

1 selvstændig erhvervsdrivende

lønmodtager:

2 — søger kun (eller har fundet) fuldtidsarbejde

3 — søger fuldtidsarbejde, men accepterer
deltidsarbejde, hvis fuldtidsarbejde ikke
muligt

4 — søger deltidsarbejde, men accepter fuldtids-
arbejde, hvis deltidsarbejde ikke muligt

5 — søger kun (eller har fundet) deltidsarbejde

6 — den pågældende har ikke angivet, om han/
hun søger (eller har fundet) fuldtids- eller
deltidsarbejde

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠1,2,4 og
LOOKOJ≠1)

blank Intet svar

SEEKDUR 102 KVARTALSVIS Arbejdssøgningens SEEKWORK=1,4 eller
LOOKOJ=1

0 Søgning endnu ikke påbegyndt

1 Under 1 måned

2 1-2 måneder

3 3-5 måneder

4 6-11 måneder

5 12-17 måneder

6 18-23 måneder

7 24-47 måneder

8 4 år og derover
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9 Ikke relevant (SEEKWORK≠1,4 og LOOKOJ≠1)

blank Intet svar

METODER TIL ARBEJDSSØGNING I DE
FOREGÅENDE 4 UGER

METHODA 103 KVARTALSVIS Har henvendt sig til et offentligt arbejdsformid-
lingskontor for at finde arbejde

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODB 104 KVARTALSVIS Har henvendt sig til et privat arbejdsformidlings-
kontor for at finde arbejde

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODC 105 KVARTALSVIS Har henvendt sig direkte til arbejdsgivere SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 eller LOOKOJ≠1)

METHODD 106 KVARTALSVIS Har henvendt sig til venner, familie, fagforeninger
osv.

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODE 107 KVARTALSVIS Har indrykket annoncer i dagblade eller tidsskrifter
eller svaret på sådanne

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODF 108 KVARTALSVIS Har læst annoncer i dagblade eller tidsskrifter SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODG 109 KVARTALSVIS Har været til test, jobsamtale eller eksamen SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODH 110 KVARTALSVIS Har søgt efter grunde, lokaler eller udstyr SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)
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METHODI 111 KVARTALSVIS Har forhørt sig om tilladelser, licenser eller finansielle
midler

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODJ 112 KVARTALSVIS Afventer svar på jobansøgning SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODK 113 KVARTALSVIS Afventer henvendelse fra et offentligt arbejdsformid-
lingskontor

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODL 114 KVARTALSVIS Afventer resultat af udvælgelsesprøve med henblik på
ansættelse i den offentlige sektor

SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

METHODM 115 KVARTALSVIS Anden metode SEEKWORK=4 eller
LOOKOJ=1

0 Nej

1 Ja

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠4 og LOOKOJ≠1)

WANTWORK 116 KVARTALSVIS Ikke-arbejdssøgendes ønske om at arbejde SEEKWORK=3

Den pågældende søger ikke arbejde

1 — men ville gerne have arbejde

2 — og ønsker ikke at få arbejde

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠3)

blank Intet svar

AVAILBLE 117 KVARTALSVIS Mulighed for at påbegynde et arbejde inden for 2
uger

SEEKWORK=1, 4 eller
WANTWORK=1, blank
eller WISHMORE=1

Hvis den pågældende fandt arbejde nu:

1 Kunne han/hun begynde omgående (inden for 2
uger)

2 Kunne han/hun ikke begynde omgående (inden
for 2 uger)

9 Ikke relevant (SEEKWORK≠1, 4 og WANT-
WORK≠1, blank og WISHMORE≠1)
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AVAIREAS 118 ÅRLIG Grunde til ikke at kunne påbegynde et arbejde inden
for 2 uger

AVAILBLE=2

Den pågældende kunne ikke begynde omgående
(inden for 2 uger), fordi:

1 — han/hun skal afslutte en teoretisk eller prak-
tisk uddannelse

2 — han/hun skal afslutte obligatorisk militær-
eller militærnægtertjeneste

3 — han/hun kan ikke forlade sit nuværende
arbejde inden for 2 uger på grund af opsi-
gelsesfrist

4 — personlige eller familiemæssige forpligtelser
(herunder barsel)

5 — egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

6 — andre grunde

9 Ikke relevant (AVAILBLE≠2)

blank Intet svar

PRESEEK 119 ÅRLIG Den pågældendes situation umiddelbart inden han/
hun begyndte at søge arbejde (eller ventede på at
påbegynde nyt arbejde)

SEEKWORK=1,2,4

1 Den pågældende arbejdede (inkl. lærlinge og
praktikanter)

2 Den pågældende var under uddannelse på fuld
tid (ekskl. lærlinge og praktikanter)

3 Den pågældende var værnepligtig i obligatorisk
militær- eller militærnægtertjeneste

4 Den pågældende havde familieforpligtelser

5 Andet (f.eks. pensionist)

9 Ikke relevant (SEEKWORK=3,9)

blank Intet svar

NEEDCARE 120 ÅRLIG Pasningsbehov FTPTREAS=3 eller
SEEKREAS=3

Den pågældende søger ikke arbejde eller er på
deltid fordi:

1 egnede pasningsmuligheder for børn ikke findes
eller er for dyre

2 egnede pasningsmuligheder for syge, handicap-
pede eller ældre ikke findes eller er for dyre

3 egnede pasningsmuligheder for børn, syge,
handicappede og ældre ikke findes eller er for
dyre

4 pasningsmulighederne påvirker ikke beslut-
ningen om at arbejde på deltid eller om ikke at
søge arbejde

9 Ikke relevant (FTPTREAS≠3 og SEEKREAS≠3)

blank Intet svar
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REGISTER 121 ÅRLIG Tilmeldt et offentligt arbejdsformidlingskontor Alle i alderen 15-74 år

1 Den pågældende er tilmeldt et offentligt
arbejdsformidlingskontor og modtager under-
støttelse eller bistand

2 Den pågældende er tilmeldt et offentligt
arbejdsformidlingskontor, men modtager ikke
understøttelse eller bistand

3 Den pågældende er ikke tilmeldt et offentligt
arbejdsformidlingskontor, men modtager
understøttelse eller bistand

4 Den pågældende er ikke tilmeldt et offentligt
arbejdsformidlingskontor og modtager ikke
understøttelse eller bistand

9 Ikke relevant (den pågældende er under 15 eller
over 75 år)

blank Intet svar

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSMARKEDS-
STATUS

MAINSTAT (fakultativ) 122 ÅRLIG Væsentligste status Alle på 15 år og
derover

1 Udøvede et arbejde eller erhverv, herunder
ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på
en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller
lønnet praktikant osv.

2 Arbejdsløs

3 Elev, studerende, under efter- eller videreud-
dannelse, ulønnet praktikant

4 Pensioneret eller førtidspensioneret eller ophørt
med at drive virksomhed

5 Permanent uarbejdsdygtig

6 I obligatorisk militærtjeneste

7 Hjemmegående

8 Andre personer, som ikke var i arbejde

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

TEORETISK OG PRAKTISK UDDANNELSE

EDUCSTAT 123 KVARTALSVIS Studerende eller lærling i et almindeligt uddannel-
sesforløb i de sidste 4 uger

Alle på 15 år og
derover

1 Har været studerende eller lærling

3 Er i et almindeligt uddannelsesforløb, men er på
ferie

2 Har ikke været studerende eller lærling

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

EDUCLEVL 124 KVARTALSVIS Niveauet for denne uddannelse EDUCSTAT=1 eller 3

1 ISCED 1

2 ISCED 2
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3 ISCED 3

4 ISCED 4

5 ISCED 5

6 ISCED 6

9 Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank)

blank Intet svar

EDUCFILD (fakultativ) 125/127 ÅRLIG Fagområde for denne uddannelse EDUCSTAT=1 eller 3
og EDUCLEVL=3-6

000 Ikke erhvervsrettede uddannelser

100 Læreruddannelse og pædagogik

200 Humaniora, sprog og kunst

222 Fremmedsprog

300 Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura

400 Videnskab, matematik og datalogi

420 Biovidenskab (herunder biologi og miljøviden-
skab)

440 Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og
geovidenskab)

460 Matematik og statistik

481 Datalogi

482 Computerbrug

500 Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed

600 Jordbrugs- og veterinærvidenskab

700 Sundhed og velfærd

800 Tjenesteydelser

900 Unknown

999 Ikke relevant (EDUCSTAT=2,9, blank eller
EDUCLEVL≠(3-6))

blank Intet svar

COURATT 128 KVARTALSVIS Har De inden for de sidste 4 uger uden for det
almindelige uddannelsessystem deltaget i kurser,
seminarer, konferencer eller modtaget privatundervis-
ning (i det følgende benævnt »undervisningsaktivi-
tet(er)«)?

Alle på 15 år og
derover

1 Ja

2 Nej

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

DAL 114/78 Den Europæiske Unions Tidende 26.4.2008



Navn Kolonne Hyppighed Kode Beskrivelse Filter/bemærkninger

COURLEN 129/131 KVARTALSVIS Antal timer brugt på alle undervisningsaktiviteter i
de sidste 4 uger

COURATT=1

Angives
med 3
cifre

Antal timer

999 Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank Intet svar

COURPURP (fakultativ) 132 ÅRLIG Formål med seneste undervisningsaktivitet COURATT=1

1 Hovedsagelig jobrelateret

2 Hovedsagelig privat/socialt formål

9 Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank Intet svar

COURFILD (fakultativ) 133/135 ÅRLIG Fagområde for seneste undervisningsaktivitet COURATT=1

000 Ikke-erhvervsrettede uddannelser

100 Læreruddannelse og pædagogik

200 Humaniora, sprog og kunst

222 Fremmedsprog

300 Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura

400 Videnskab, matematik og datalogi

420 Biovidenskab (herunder biologi og miljøviden-
skab)

440 Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og
geovidenskab)

460 Matematik og statistik

481 Datalogi

482 Computerbrug

500 Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed

600 Jordbrugs- og veterinærvidenskab

700 Sundhed og velfærd

800 Tjenesteydelser

900 Ukendt

999 Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank Intet svar

COURWORH (fakul-
tativ)

136 ÅRLIG Foregik den seneste undervisningsaktivitet inden for
den betalte arbejdstid?

COURATT=1

1 Kun inden for betalt arbejdstid

2 Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid

3 Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid
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4 Kun uden for betalt arbejdstid

5 Intet arbejde på det tidspunkt

9 Ikke relevant (COURATT=2,9, blank)

blank Intet svar

HATLEVEL 137/138 KVARTALSVIS Højeste fuldførte niveau for teoretisk eller praktisk
uddannelse

Alle på 15 år og
derover

00 Ingen formel uddannelse eller uddannelse under
ISCED 1-niveau

11 ISCED 1

21 ISCED 2

22 ISCED 3c (under to år)

31 ISCED 3c (to år og derover)

32 ISCED 3 a, b

30 ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b
eller c, 2 år+)

41 ISCED 4a, b

42 ISCED 4c

43 ISCED 4 (ikke muligt at sondre mellem a, b
eller c)

51 ISCED 5b

52 ISCED 5a

60 ISCED 6

99 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

HATFIELD 139/141 ÅRLIG Fagområde for højeste fuldførte uddannelsesniveau HATLEVEL=22-60

000 Ikke-erhvervsrettede uddannelser (1)

100 Læreruddannelse og pædagogik (1)

200 Humaniora, sprog og kunst (1)

222 Fremmedsprog

300 Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og
jura (1)

400 Videnskab, matematik og datalogi (1)

420 Biovidenskab (herunder biologi og miljøviden-
skab) (1)

440 Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og
geovidenskab) (1)

460 Matematik og statistik (1)

481 Datalogi

482 Computerbrug
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500 Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed (1)

600 Jordbrugs- og veterinærvidenskab (1)

700 Sundhed og velfærd (1)

800 Tjenesteydelser (1)

900 Ukendt

999 Ikke relevant (HATLEVEL=00, 11, 21, 99,
blank)

blank Intet svar

HATYEAR 142/145 ÅRLIG År, i hvilket det højeste niveau for teoretisk eller
praktisk uddannelse blev fuldført

HATLEVEL=11-60

Årstallet angives med 4 cifre

9999 Ikke relevant (HATLEVEL=00, 99, blank)

blank Intet svar

SITUATION 1 ÅR FØR UNDERSØGELSEN

WSTAT1Y 146 ÅRLIG Aktivitet 1 år før undersøgelsen Alle på 15 år og
derover

1 Udøvede et arbejde eller erhverv, herunder
ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på
en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller
lønnet praktikant osv.

2 Arbejdsløs

3 Elev, studerende, under efter- eller videreud-
dannelse, ulønnet praktikant

4 Pensioneret eller førtidig pensioneret eller
ophørt med at drive virksomhed

5 Permanent uarbejdsdygtig

6 I obligatorisk militærtjeneste

7 Hjemmegående

8 Andre personer, som ikke var i arbejde

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

blank Intet svar

STAPRO1Y 147 ÅRLIG Erhvervsmæssig status 1 år før undersøgelsen WSTAT1Y=1

1 Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte

2 Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte

3 Lønmodtager

4 Medarbejdende familiemedlem

9 Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

blank Intet svar
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NACE1Y2D 148/149 ÅRLIG Økonomisk aktivitet i den lokale enhed, i hvilken
den pågældende arbejdede et år før undersøgelsen

WSTAT1Y=1

NACE rev. 2

00 Ikke relevant (WSTAT1Y≠1)

blank Intet svar

COUNTR1Y 150/151 ÅRLIG Bopælsland 1 år før undersøgelsen Alle på 1 år og derover

Ang. kodning, se ISO-landekode

99 Ikke relevant (barn under 1 år)

blank Intet svar

REGION1Y 152/153 ÅRLIG Bopælsregion 1 år før undersøgelsen Alle på 1 år og derover

NUTS 2

99 Ikke relevant (den pågældende har skiftet
bopælsland eller barn under 1 år)

blank Intet svar

INDKOMST

INCDECIL 154/155 ÅRLIG Månedlig (netto)indtægt fra hovedbeskæftigelse STAPRO=3

01-10 Fordelt på deciler

99 Ikke relevant (STAPRO≠3)

blank Intet svar

TEKNISKE DATA VEDRØRENDE INTER-
VIEWET

REFYEAR 156/159 KVARTALSVIS Undersøgelsesår Alle

Årstallet angives med 4 cifre

REFWEEK 160/161 KVARTALSVIS Referenceuge Alle

Ugens nummer angives (ugen er fra mandag til
søndag)

INTWEEK 162/163 KVARTALSVIS Interviewuge Alle

Ugens nummer angives (ugen er fra mandag til
søndag)

COUNTRY 164/165 KVARTALSVIS Land Alle

Ang. kodning, se ISO-landekode

REGION 166/167 KVARTALSVIS Husstandens bopælsregion Alle

NUTS 2

DEGURBA 168 KVARTALSVIS Urbaniseringsgrad Alle

1 Tætbefolket område

2 Område med gennemsnitlig befolkningstæthed

3 Tyndtbefolket område
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HHNUM 169/174 KVARTALSVIS Husstandens løbenummer Alle

Løbenumrene tildeles af de nationale statistiske
kontorer og forbliver uændrede i alle runder

Optegnelser vedrørende forskellige medlemmer
af samme husstand har samme løbenummer

HHTYPE 175 KVARTALSVIS Husstandens art Alle

1 Den pågældende bor i en privat husstand (eller
fast på et hotel) og deltager i undersøgelsen i
denne husstand

2 Den pågældende bor i en institution og deltager
i undersøgelsen i denne institution

3 Den pågældende bor i en institution, men
deltager i undersøgelsen i en privat husstand

4 Den pågældende bor i en anden privat husstand
inden for landets område, men deltager i
undersøgelsen i den oprindelige husstand

HHINST 176 KVARTALSVIS Institutionens art HHTYPE=2,3

1 Uddannelsesinstitution

2 Hospital

3 Anden velfærdsinstitution

4 Religiøs institution (som ikke falder ind under
1-3)

5 Arbejderbolig, bolig til indkvartering af arbej-
dere i forbindelse med byggepladser, studenter-
bolig, kollegium osv.

6 Militært anlæg

7 Andet (f.eks. fængsel)

9 Ikke relevant (HHTYPE=1,4)

blank Intet svar

COEFFY 177/182 ÅRLIG Årlig vægtningsfaktor Alle

0000-
9999

Kol. 177-180 indeholder hele tal

00-99 Kol. 181-182 indeholder decimaltal

COEFFQ 183/188 KVARTALSVIS Kvartalsvis vægtningsfaktor Alle

0000-
9999

Kol. 183-186 indeholder hele tal

00-99 Kol. 187-188 indeholder decimaltal

COEFFH 189/194 ÅRLIG Årlig vægtningsfaktor i forhold til husstandskarak-
teristika (hvis stikprøven består af enkeltpersoner)

0000-
9999

Kol. 189-192 indeholder hele tal
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00-99 Kol. 193-194 indeholder decimaltal

INTWAVE 195 KVARTALSVIS Undersøgelsesrundens løbenummer Alle

1-8 Rundens løbenummer

INTQUEST 196 KVARTALSVIS Anvendelse af spørgeskema Alle

1 Kun vigtigste variabler

2 Hele spørgeskemaet

(1) Eller underopdelinger af ISCED 1997 - fagområde - 3-cifret kode

DAL 114/84 Den Europæiske Unions Tidende 26.4.2008


