
    
 

 1  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Spurningalisti VMR 2021 

A. Vinna í síðustu viku 

 Íslenska English 

Gamalt AVinna (A01) 
 

Varstu að vinna fyrir launum í síðustu viku í 
eina klst. eða lengur? 
Með launum er átt við hverskonar atvinnutekjur 

  

1) Já 
2) Nei 
 

Já → Astarf3 
Annars → AFjarvist 

AVinna (A01) 
 

Were you working for pay during the past 
week for one hour or more? 
This includes any type of employment income. 
 

1) Yes  
2) No 

 

Gamalt AFjarvist (A02) 
 

Varstu tímabundið fjarverandi frá vinnu í 
þessari viku? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

Já → Aástæða 
Fæðingarorlof í síðustu bylgju→ AFOrlof 
Annars → AÍtreka 

AFjarvist (A02) 
 

Were you temporarily absent from work 
during that week? 

 

1) Yes 
2) No  

 

Gamalt AÍtreka (A04) 
 

Vannstu ólaunað við rekstur á fyrirtæki 
fjölskyldunnar í síðustu viku ? 
Vinna við eigið heimilishald telst ekki með! 

 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → Astarf3 
Nei → ATilfallandi 

AÍtreka (A04) 
 

Did you do any unpaid work for a family firm 
the past week? 
Housework is NOT included! 

 

1) Yes 
2) No  

 

Gamalt AFOrlof (A04b)  
 

Síðast gafst þú upp að þú væri í 
fæðingarorlofi frá vinnu. Ert þú enn í þeirri 
vinnu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → Astarf3 
Annars → ATilfallandi 

AFOrlof (A04b) 
 
 

In the last interview you stated that you 
were on maternity leave. Do you still have 
that job? 

 
1) Yes 
2) No  
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Gamalt ATilfallandi (A04c) 
 

Vannstu einhver tilfallandi störf eða lítil verk 
í síðustu viku sem þú fékkst eða munt fá 
greitt fyrir, til dæmis við barnapössun, 
einkakennslu, ritstörf, umönnun aldraðra, 
þrif, byggingarvinnu, viðhald, þjónastörf eða 
önnur tilfallandi störf? 
Ekki er átt við störf unnin fyrir aðra 
fjölskyldumeðlimi á heimilinu.  
 

1) Já 
2) Nei 

 

Já  Astarf3 
Annars →I00/IReynsla 

 

ATilfallandi (A04c) 
 

Did you do any casual or small work for 
payment the past week, for example 
babysitting, giving private lessons, writing, 
home care, cleaning, construction, 
maintainance, waitering, or other irregular 
work?  
Do not include work for family members in 
your household.  
 

1) Já 
2) Nei 

 

Breytt AÁstæða (A05) 
 

Hvers vegna varstu fjarverandi í síðustu viku? 
Nefna aðalástæðuna ef fleiri en ein 
 

0) Veður 

1) Tímabundin lokun 

2) Verkfall/verkbann 

3) Nám eða þjálfun 

4) Veikindi  

5) Fæðingarorlof 

6) Frí 

7) Á milli starfa 

8) Árstíða- eða vertíðarbundið starf 

9) Vinnutímaskipulag 

10) Misjafnt að gera 

11) Aðrar ástæður 

12) Sóttkví eða einangrun 

13) Foreldraorlof 

 

Af hvaða ástæðu? 
 
 
AÁstæða = 4,5,6,9 → AStarf3 
AÁstæða = 7 → I00/IReynsla 
AÁstæða = 8 → AArst 
AÁstæða=13 → ALaun 
Annars → ALengd 

AÁstæða (A05) 
 

Why were you absent from workthat week? 
Name the main reason if more than one 
 

0) Weather 

1) Workstop 

2) Labour dispute  

3) Education or training 

4) Illness  

5) Maternity/paternity leave 

6) Vacation 

7) Changing jobs 

8) Seasonal work 

9) Working time arrangement 

10) Varying workload 

11) Other reasons 

12) Quarantine or isolation 

13) Parental leave 

 
For what reason? 

Nýtt AArst 
 

Sinnir þú áfram einhverjum vinnutengdum 
verkefnum utan þess árstíma? 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → AStarf3 
Annars→ I00/IReynsla 

AArst 
 

Do you continue to perform some tasks or 
duties for the job or business during the off-
season? 
 
1) Yes 
2) No  
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Færð ALengd (A06) 
 

Hversu lengi gerir þú ráð fyrir að vera frá 
vinnu? 

 
1) Komin/n til starfa 

2) Minna en mánuð 

3) Skemur en 3 mánuði 

4) Skemur en hálft ár 

5) Hálft ár eða lengur 

6) Ótímabundið 

 
ALengd = 4,5,6 eða AÁstæða=8 → ALaun 
Annars → AStarf2 

ALengd (A06) 
 

How long do you expect to be away from 
work? 

 
1) Already back at work 

2) Less than one month 

3) Less than 3 motnths 

4) Less than half a year 

5) Half a year or longer 

6) Indefinitely 

 

Gamalt ALaun (A07) 
 

Færðu ennþá greidd laun frá vinnuveitanda? 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → AStarf3 
Annars→ ABætur 

ALaun (A07) 
 

Do you still receive wages from your 
employer? 
 
1) Yes 
2) No  

Breytt 
leiðarstýring 

ABætur (A07B1) 
 

Færð þú greiddar félagslegar bætur á meðan 
þú ert fjarverandi frá vinnu? 

 
1) Já 
2) Nei  

 
Já → AStarf3 
Annars→ ALengd 

ABætur (A07B1) 
 

Do you receive social benefits while you are 
absent from work? 

  
1) Yes 
2) No  

 

Færð ALengd (A06) 
 

Hversu lengi gerir þú ráð fyrir að vera frá 
vinnu? 

 
1) Komin/n til starfa 

2) Minna en mánuð 

3) Skemur en 3 mánuði 

4) Skemur en hálft ár 

5) Hálft ár eða lengur 

6) Ótímabundið 

 
ALengd=1,2,3 → AStarf3 
Annars → I00/IReynsla 

ALengd (A06) 
 

How long do you expect to be away from 
work? 

 
1) Already back at work 

2) Less than one month 

3) Less than 3 motnths 

4) Less than half a year 

5) Half a year or longer 

6) Indefinitely 

 

Eytt AHlutf (A07B2) 
 

Eru laun frá vinnuveitenda og bæturnar meira 
eða minna en 50% af því sem þú fékkst áður 
greitt í laun? 

 
1) 50% eða meira 
2) Minna en 50% 
 

AÁstæða=Árstíðabundið og ALaun<>1→ I00/IReynsla  
Annars→AStarf2 

AHlutf (A07B2) 
 

Are the wages from your employer and social 
benefits more or less than 50% of the wages 
you received before? 

 
1) 50% or more 
2) Less than 50% 
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Eytt AStarf2 (A08) 
 

Varstu ráðinn í fleira en eitt starf í síðustu 
viku? 

 

1) Já 
2) Nei  
 

→ B00/BStatus 

AStarf2 (A08) 
 

Were you in more than one job the past 
week? 
  
1) Yes 
2) No  

Nýtt AStarf3 (A08) 
 

Hvað varstu í mörgum störfum í síðustu viku? 
 

1) Einu 
2) Tveimur 
3) Fleiri en tveimur  
 

→ B00/BStatus 

AStarf3 (A08) 
 

How many jobs did you have the past week? 
  
1) One 
2) Two 
3) More than two  

I. Reynsla á vinnumarkaði 

Breytt 

leiðarstýring 

(Kemur aðeins ef svarandi er í bylgju 2-5) 
 
I00 

 

Varst þú í vinnu á síðustu þremur mánuðum? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

Já → IMán 

Nei → IReynsla 

 
 
I00 
 

Did you have a job in the past three months? 
 

1) Yes 
2) No  

 

Gamalt IReynsla (I01) 
 

Hefur þú verið á vinnumarkaði? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

Já → IÁr  
Annars → KLeita 

IReynsla (I01) 
 

Have you been in the labour market? 
 

1) Já 
2) Nei  

Breytt 
leiðarstýring 

IÁr (I02) 
 

Hvaða ár varstu síðast í vinnu? 
 

Ár – IÁr <= 8 → IMán 
Annars → JTímabnd 

IÁr (I02) 
 

Which year did you last work? 

Breytt IMán (I03) 
 

Í hvaða mánuði varstu síðast í vinnu? 
 

IMán á síðustu 4 mán. → IDagur 
Annars → IÁstæða 

IMán (I03) 
 

In what month did you last work? 

Gamalt IDagur (I04) 
 

Hvaða dag? 
 

→ IÁstæða 

IDagur (I04) 
 

Which day? 
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Breytt IÁstæða (I05) 
 

Hver er helsta ástæða þess að þú hættir í síðasta 
starfi? 
 

1) Uppsögn / fyrirtæki hætti rekstri 

2) Tímabundnu starfi lauk, þ.m.t. sumarstarf 

3) Verkefnaskortur 

4) Nám eða þjálfun 

5) Fæðingarorlof eða meðganga 

6) Umönnun barna eða annarra ættingja 

7) Starfslok / eftirlaun 

8) Eigin veikindi eða örorka 

9) Snemmtekin eftirlaun 

10) Aðrar fjölskylduaðstæður 

11) Aðrar persónulegar ástæður 

12) Annað 

 

Af hvaða ástæðu? 

 

Ár – IÁr <= 1 og IÁstæða=5 → IRáðin 
I00=2 → KLeita 
Annars → J00/JStatus (J01) 

IÁstæða (I05) 
 

What was the main reason you left your last 
job? 

 

1) Dismissal or business closure 
2) Temporary job ended, including summer 

job 
3) Lack of projects 
4) Education or training 
5) Maternity / paternity leave or pregnancy 
6) To  take care of children or other 

dependent family members 
7) Retirement 
8) Own illness or disability  
9) Early retirement 
10) Other family responsibilities 
11) Other personal reasons 
12) Other reason 
 

For what reason? 

Gamalt IRáðin (I06) 
 

Ertu enn ráðin í þetta starf? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

→ B00/BStatus 

IRáðin (I06) 
 

Do you still hold that job? 
 

1) Yes 
2) No  

B. Starfslýsing - Aðalstarf 

Breytt (Kemur aðeins ef svarandi er í bylgju 2-5 og hefur svarað BFirma 
og Biðja í fyrri bylgjum) 
 
B00 (B00)  
 

Í [mánuður] síðastliðnum sagðir þú okkur að þú 
ynnir í [starf] sem [starfsheiti]. 
Er þetta ennþá aðalstarf þitt? 
 

1) Já 

2) Nei 

3) Sama fyrirtæki, nýtt starf 

4) Sama starf, nýtt fyrirtæki 

5) Sama en rangt síðast 

6) Annað starf en rangt síðast 
 

Já → CFinna 
Aítreka=1 → BStaður 
Annars → BStatus 

 
 
B00 (B00) 
 

 
In [month] you informed us that you worked in 
[job] as [title]. 
Is this still your main job? 
 

1) Yes 

2) No 

3) Sama firm, different job 

4) Same job, new firm 

5) Same, but previous incorrect 

6) Different job, but precious incorrect 
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Gamalt Fjólublár texti kemur aðeins ef Astarf3=2,3 

 
BStatus (B01) 
 

Nú ætla ég að spyrja nánar um það sem þú telur 
vera aðalstarf þitt. 
Ertu launþegi eða sjálfstætt starfandi? 

 

1) Launþegi 
2) Sjálfstætt starfandi 
3) Hvorugt 
 

1 → BStaður  
 2→ BSjStrf 
 Annars → BHvÁst 

 

 
BStatus (B01) 
 

I will now ask you about what you consider to 
be your main job.  
Are you a wage earner or self-employed? 

 

1) Employee 
2) Self-employed 

3) Neither 

Gamalt BSjStrf (B02) 
 

Varstu með starfsmenn á launum í síðustu viku? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

1 → BFjLaun 
Annars → BStaður 

BSjStrf (B02) 
 

Did you have paid employees working for you 
the past week? 

 
1) Yes 
2) No  

 

Gamalt BFjLaun (B03) 
 

Hversu marga? 
 

→ BStaður 

BFjLaun (B03) 
 

How many? 

Gamalt BHvÁst (B04) 
 

Hvorugt nánar? 
 

→ BStaður 

BHvÁst (B04) 
 

If neither, please give details? 
 

Gamalt BStaður (B05) 
 

Í hvaða sveitarfélagi vinnur þú? 
 
→ Bfirma 

BStaður (B05) 
 

Which municipality do you work in?  

Gamalt BFirma (B06) 
 

Hjá hvaða fyrirtæki vinnur þú? 
 
→ BIðja 

BFirma (B06) 
 

Which company do you work for? 
 

Gamalt BIðja (B07) 
 

Hver er starfsemi fyrirtækisins aðallega? 
 
→ BFjStm1 

BIðja (B07) 
 

What is the company‘s main activity?  
 

Gamalt BFjStm1 (B08) 
 

Hversu margir starfa á vinnustað þínum? 
 
Veit ekki →BFjStm2 
Annars → BStarf 

BFjStm1 (B08) 
 

How many people work at your workplace? 
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Gamalt BFjStm2 (B08b) 
 

Á hvaða bili er starfsmannafjöldinn? 
 

1) 1-10 starfsmenn 
2) 11-19 starfsmenn 
3) 20-29 starfsmenn 
4) 30-49 starfsmenn 
5) 50-99 starfsmenn 
6) 100-199 starfsmenn 
7) 200-499 starfsmenn 
8) 500 starfsmenn ofl. 

 
→ BStarf 

BFjStm2 (B08b) 
 

Choose the appropriate range for number of 
employees? 
 
1) 1-10 employees 
2) 11-19 employees 
3) 20-29 employees 
4) 30-49 employees 
5) 50-99 employees 
6) 100-199 employees 
7) 200-499 employees 
8) 500 employees or more 

Gamalt BStarf (B09) 
 

Hvert er starfsheiti þitt? 
Þ.e. nákvæmt starfsheiti 

 
→ BstLys 

BStarf (B09) 
 

What is your job title? 
i.e. precise job title 

 

Gamalt BStLys (B10) 
 

Hver eru helstu verkefni þín í starfi? 
 
BStatus=1 og BFjStm1<>1 → BVrkStj 
Annars →CHofAr 

BStLys (B10) 
 

What are the main tasks in this job? 
 

Gamalt BVrkStj (B11) 
 

Skipuleggur þú eða stjórnar verkum annarra 
starfsmanna? 
 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 
→ CHofAr 

BVrkStj (B11) 
 

Do you have supervisory responsibilities? 
 

1) Usually 
2) Sometimes 
3) Never 

C. Ráðningasamband 

Gamalt CHofAr (C01) 
 

Hvaða ár byrjaðir þú hjá …? 
 
Ár – ChofAr <=3 → CHofMn  
BStatus=1 → CTímabnd  
Annars → DVenja 

CHofAr (C01) 
 

What year did you join the …? 
 

Breytt 
leiðarstýring 

CHofMn (C02) 
 

Í hvaða mánuði? 
 
CHofMn á síðustu 4 mán. → CHofDg 
CHofMn á síðustu 12 mán → CAðstoð 
Ár – ChofAr < 8 → CFinna 
BStatus=1 → CTímabnd  
Annars → DVenja 

CHofMn (C02) 
 

Which month? 
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Gamalt CHofDg (C03) 
 

Hvaða dag ? 
 
→ CAðstoð 
 

CHofDg (C03) 
 

Which day? 
 

Breytt 
leiðarstýring 

CAðstoð (C04) 
 

Fékkstu aðstoð hjá opinberri vinnumiðlun við að 
finna starfið? 
 

1) Já  
2) Nei 

 

→ CFinna 

CAðstoð (C04) 
 

Did an official employment agency help you 
find the job? 
 

1) Yes 
2) No  

 

Nýtt CFinna (C04b) 
 

Hvaða aðferð notaðir þú til að finna starfið? 
Nefndu árangursríkustu aðferðina ef fleiri en einni var 
beitt. 
[Til spyrils] Ekki lesa svarmöguleika. 
 

1) Með því að svara atvinnuauglýsingu 
2) Gegnum vini eða ættingja 
3) Gegnum Vinnumálastofnun 
4) Gegnum vinnumiðlun eða ráðningastofu 
5) Gegnum nám, starfsþjálfun eða fyrrum 

starfsreynslu 
6) Með því að senda umsókn beint til 

vinnuveitanda 
7) Af því vinnuveitandi eða hausaveiðari hafði 

samband 
8) Með því að sækja um opinbera samkeppni 
9) Með annarri aðferð 

 

Hvaða aðferð? 
 

BStatus=1→ CTímabnd 
BStatus=2→CFjVið 
Annars→DVenja 

CFinna (C04b) 
 

What method did you use to find this job? 
Name the most successful method if more than one 
was used. 
[Til spyrils] Ekki lesa svarmöguleika 
 

1) By responding to a job advertisement 

2) Through friends or relatives 

3) Through the Directorate of Labour 

4) Through a private employment agency 

5) Through education, internship or previous work 

experience 

6) By direct application to the employer 

7) Because the employer or a head-hunter 

contacted you 

8) By applying to a public competition 

9) Using another method 

 

What method? 
 

 

Gamalt CTímabnd (C05) 
 

Ertu ráðinn tímabundið? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

Já → CTeg 
Annars → DVenja 

CTímabnd (C05) 
 

Are you employed on a temporary basis? 
 

1) Yes 
2) No  
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Breytt CTeg (C06) 
 

Hvers vegna ertu ráðinn tímabundið? 
 

1) Er verkefnaráðinn 
2) Er á verktakasamningi 
3) Er á námssamningi 
4) Er á reynslutíma 
5) Er í íhlaupastarfi 
6) Er í árstíðabundnu starfi 
7) Er í sumarstarfi 
8) Er í starfsnámi eða aðstoðarmaður rannsókna 
9) Fékk ekki varanlegt starf 
10) Vildi ekki varanlegt starf 
11) Annað 
 
Annað hvað? 

 

→ CRdnLng (C07) 

CTeg (C06) 
 

Why are you employed on a temporary basis? 
 

1) Appointed for a specific project 
2) Contractor 
3) Apprenticeship 
4) Job trial 
5) Relief work 
6) Seasonal work 
7) Summer job 
8) Intern or research assistant 
9) Could not find a permanent job 
10) Did not want a permanent job 
11) Other 
 
Other, please specify 

 

Breytt 
leiðarstýring 

CRdnLng (C07) 
 

Til hve langs tíma ertu ráðinn? 
 

1) Skemur en einn mánuð 
2) 1 til 3 mánuða 
3) 4 til 6 mánuða 
4) 7 til 12 mánuða 
5) 13 til 18 mánuða 
6) 19 til 24 mánuða 
7) 25 til 36 mánuða 
8) Lengur en til 3ja ára 

 

CRdnLng = 1, 2, 3, 4 og CTeg <> 3,4, 8, 10→ CVilji 
Annars → CSamningur 

CRdnLng (C07) 
 

How long will you be employed for? 
 

1) Less than one month 
2) 1 to 3 months 
3) 4 to 6 months 
4) 7 to 12 months 
5) 13 to 18 months 
6) 19 to 24 months 
7) 25 to 36 months 
8) Longer than 3 years 

Breytt 
leiðarstýring 

CVilji (C08) 
 

Viltu vera í tímabundnu starfi? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

→ CSamningur 

CVilji (C08) 
 

Do you want to be temporarily employed? 
 

1) Yes 
2) No  

 

Nýtt CSamningur (C09) 
 

Er í gildi ráðningarsamningur við vinnuveitanda 
þinn, hvort sem um skriflegan eða munnlegan 
samning er að ræða? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

Já→ CSamTimar 
Annars→ DVenja 

CSamningur (C09) 
 

Do you have an employment contract with 
your employer? This can be either a written 
contract or a verbal agreement. 
 

1) Yes 
2) No  

 

 

Nýtt CSamTimar 
 

Er fjöldi vinnustunda tilgreindur í þessum 
samningi? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

Já→ CSamKlst 
Annars→ DVenja 

CSamTimar 
 

Does this contract or agreement indicate the 
number of hours to be worked? 
 

1) Yes 
2) No  
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Nýtt CSamKlst 
 

Hversu margar eru þessar vinnustundir á viku? 
 

→ DVenja 

CSamKlst 

How many hours per week is this? 
 

 

 

Nýtt CFjvið (C10) 
 

Á síðustu 12 mánuðum, hversu margir 
verkkaupendur eða viðskiptavinir keyptu af þér 
vöru eða þjónustu? 
 

1) Einn 
2) Tveir til níu 
3) Tíu eða fleiri 
4) Engir 

 

2,3 → CViðTekjur 
Annars→ DVenja 

CFjvið (C10) 
 

In the past 12 months, how many clients 
bought goods or services from you? 
 

1) One 
2) Two to nine 
3) Ten or more 
4) None 

 

 

Nýtt CViðTekjur 
 

Á síðustu 12 mánuðum, kom að minnsta kosti 
75 prósent af rekstrartekjum þínum frá einum 
verkkaupa eða viðskiptavini? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

→ DVenja 

CViðTekjur 
 

In the past 12 months, did at least 75 percent 
of your self-employment income come from 
one client? 
 

1) Yes 
2) No  

 

 

D. Vinnutími í aðalstarfi (venjuleg vika) 

Gamalt DVenja (D01) 
 

Næstu spurningar eru um vinnutíma þinn í 
aðalstarfi. 
Hvað vinnur þú margar klukkustundir í 
venjulegri viku 
Setja 0 ef vinnutími er mjög óreglulegur eða starfið 
ekki venjulegt 

 
0-120 

 
0 og veit ekki → DFlokk 
Annars → DFullt 

DVenja (D01) 
 

The following questions are about your 
working hours in your main job. 
How many hours do you work in a normal 
week? 
Enter 0 if the working hours are very irregular or the 
job atypical 

 

Gamalt DFlokk (D01b) 
 

Hvað af eftirtöldu á við um þig? 
 

1) Vaktavinna 
2) Íhlaupastarf / Afleysingar 
4) Vinnutími sveigjanlegur 
5) Vinnutími mjög óreglulegur 
6) Ekkert af þessu 

 

→ DÍtrek 

DFlokk (D01b) 
 

Which of the following applies to you? 
 

1) Shift work 
2) Casual or temp work 
3) Just started this job 
4) Flexible working hours 
5) Very irregular working hours 
6) None of the above 



    
 

 11  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt DÍtrek (D01c) 
 

Getur þú sagt á hvaða bili meðalvinnutíminn er 
á viku? 
 

1) 1-10 
2) 11-20 
3) 21-30 
4) 31-34 
5) 35-45 
6) 46-50 
7) 51-60 
8) 61+ 

 

→ DFullt 

DÍtrek (D01c) 
 

Can you give a range for your average working 
hours per week? 
 

1) 1-10 

2) 11-20 

3) 21-30 

4) 31-34 

5) 35-45 

6) 46-50 

7) 51-60 

8) 61+ 

Gamalt DFullt (D02) 
 

Er þetta fullt starf? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

Nei → Dhlut 
Annars→ DSíðast 

DFullt (D02) 
 

Is this a full-time job? 
 

1) Yes 
2) No  

 

Breytt DHlut (D02b) 
 

Hver er helsta ástæða þess að þú ert í 
hlutastarfi? 

 
1) Nám eða þjálfun 
2) Veikindi eða tímabundin örorka 
3) Varanleg örorka eða fötlun 
4) Umönnun barna eða annarra ættingja 
5) Aðrar fjölskylduaðstæður 
6) Aðrar persónulegar ástæður 
7) Því þú fékkst ekki fullt starf 
8) Aðrar ástæður 
 

Hvaða ástæður eru það? 

 
DHlut=4 → DUÁstæða  
Annars → FVakt  

DHlut (D02b) 
 

What is your main reason for working part-
time? 

  
1) Education or training 
2) Illness or temporary disability 
3) Permanent disability or handicap 
4) Caring for children or other family members 
5) Other family responsibilities 
6) Other personal reasons 
7) Because you could not get a full time job 
8) Other reasons 
 

What other reasons? 

Eytt DUmmönn (D02c) 
 
Hvort ert þú að sinna börnum eða fullorðnum? 
 
1) Börnum 
2) Fullorðnum 
3) Bæði börnum og fullorðnum 

 
→ DGæsla 

DUmmönn (D02c) 
 
Are you caring for children or adults? 
 
1) Children 
2) Adults 
3) Children and adults 

 



    
 

 12  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt DUÁstæða 
 

Hver er helsta ástæða þess að þú notar ekki 
umönnunarúrræði fyrir viðkomandi barn eða 
fjölskyldumeðlim? Er það... 

 

1) Of dýrt 
2) Ekki í boði 
3) Því þú kýst að annast þau sjálf/ur 
4) Af öðrum ástæðum 
 

Hvaða ástæður eru það? 
 

→ DFrí 

DUÁstæða 
 

What is the main reason you do not use care 
services for your children or dependent 
family members? Is it .. 
 

1) Too expensive 
2) Not available 
3) Because you want to take care of them 

yourself 
4) For other reasons 
 

What reasons? 
 

Eytt DGæsla (D02d) 
 

Myndir þú vinna meira ef að viðeigandi 
barnagæsla eða umönnunarúrræði fengjust og 
þau væru ekki of dýr? 
 
1) Já 
2) Nei  

 
→ DSíðast 

DGæsla (D02d) 
 

Would you work more if appropriate care was 
available and it wasn’t too expensive? 
 
1) Yes 
2) No  

 
 

Nýtt Fjólublár texti birtist ef það er stórhátíðardagur í 
viðmiðunarviku. 
 
DFrí 
 

Varstu frá vinnu í heilan eða hálfan dag í  
síðustu viku vegna orlofs, leyfis eða almennra 
frídaga?  
Teldu með [stórhátíðardaga] ef þú hefðir verið 
að vinna ef það væri ekki frídagur. 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → DFjFrí 
Annars → DVeikindi 

 
 
 
DFrí 
 

In the past week, did you have days or half 
days off work due to vacation, leave or public 
holidays?  
Please inlcude [public holidays] if you would 
have worked were it not a public holiday. 
 
1) Yes 
2) No  

 

Nýtt DFjFrí 
 

Í heilum og hálfum dögum talið, hversu margir 
voru þessir dagar alls? 
 
0.5-7.0 

 
→ DVeikindi 

DFjFrí 
 

How many days in total was this? Please 
include also half days. 
 
0.5-7.0 

 



    
 

 13  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt DVeikindi 
 

Varstu frá vinnu í heilan eða hálfan dag í 
síðustu viku vegna eigin veikinda, slyss, eða 
tímabundinnar örorku? 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → DFjVeik 
Annars → DAnnad 

DVeikindi 
 

Were you absent from work on any day or half 
day the past week because of your own 
illness, injury or temporary disability? 
 
1) Yes 
2) No  

 

Nýtt DFjVeik 
 

Í heilum og hálfum dögum talið, hversu margir 
voru þessir dagar alls? 
 
0.5-7.0 

 
→ DAnnad 

DFjVeik 
 

How many days in total was this? Please 
include also half days. 
 
0.5-7.0 

 

Nýtt DAnnad 
 

Varstu frá vinnu í heilan eða hálfan dag í 
síðustu viku af einhverri annarri ástæðu? 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → DFjAnnad 
Annars → DHmVenj 

DAnnad 
 

Were you absent from work on any day or half 
day the past week for any other reason? 
 
1) Yes 
2) No  

 

Nýtt DFjAnnad 
 

Í heilum og hálfum dögum talið, hversu margir 
voru þessir dagar alls? 
 
0.5-7.0 

 
→ DÁstæða 

DFjAnnad 
 

How many days in total was this? Please 
include also half days. 
 
0.5-7.0 

 

Færð og breytt DÁstæða 
 
Hver var aðalástæða fjarverunnar? 

 
0) Veður 

1) Tímabundin lokun 

2) Verkfall/verkbann 

3) Nám eða þjálfun 

4) Veikindi barns 

5) Fæðingarorlof 

9) Vinnutímaskipulag 

10) Misjafnt að gera 

11) Aðrar ástæður 

12) Sóttkví eða einangrun 

13) Foreldraorlof 

 

Hvaða aðrar ástæður? 
 
→ DSíðast 

DÁstæða 
 
What was the main reason for this absence? 

 
0) Weather 

1) Workstop 

2) Labour dispute  

3) Education or training 

4) Illness  

5) Maternity/paternity leave 

9) Working time arrangement 

10) Varying workload 

11) Other reasons 

12) Quarantine or isolation 

13) Parental leave 

 

What other reasons? 



    
 

 14  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Breytt 
leiðarstýring 

DSíðast (D03) 
 

Hvað vannstu marga klukkutíma í síðustu viku? 
Ekki taka með tíma sem fór í persónulegar 
erindagjörðir eins og læknisheimsóknir. 

 

0-120 
 

Veit ekki → DSbr 
0 → DFrí 
Annars → DMatur 

DSíðast (D03) 
 

How many hours did you work in the past 
week? 
Please do not include time spent on personal 
errands such as visits to the doctor. 

 

0-120 

Breytt 
leiðarstýring 

DSbr (D03b) 
 

Vannstu meira eða minna í síðustu viku en 
venjulega? 

 

1) Meira en venjulega 
2) Minna en venjulega 
3) Sama og venjulega 

 

→ DYfir 

DSbr (D03b) 
 

Did you work more or less than usual in the 
past week? 

  

1) More than usual 
2) Less than usual 
3) The same as usual 

 

Eytt DMOrsök (D06) 
 

Hvers vegna vannstu meira en venjulega? 
 

1) Sveigjanlegur vinnutími (ræður vinnutíma 
sjálfur að einhverju leyti) 

2) Vaktavinna 
3) Yfirvinna 
9) Aðrar ástæður 
Hvaða ástæður? 
 

3 → DYfklst 
Annars→ DYfir 

DMOrsök (D06) 
 

Why did you work more than usual? 
 

1) Flexible working hours ( you decide your own 
working hours to some extent 

2) Shitf work 
3) Overtime work 
9) Other reasons 
What were the reasons? 
 

Færð neðar DÁstæða (D05) 
 

Hvers vegna vannstu minna en venjulega? 
Nefna aðalástæðuna ef fleiri en ein. 

0) Veður 
1) Vinnuhlé 
2) Vinnudeila 
3) Skóli 
4) Veikindi 
5) Fæðingar/foreldraorlof 
6) Frí 
7) Vinnuskipti 
8) Árstíðabundið starf 
9) Vinnuskipulag 
10) Misjafnt að gera 
11) Aðrar ástæður 
 
Hvaða ástæður? 
 

→ DYfir 

DÁstæða (D05) 
 

Why did you work less than usual? 
Name the main reason if more than one. 
0) Weather 
1) Workstop 
2) Labour dispute 
3) School 
4) Illness 
5) Maternity/paternity leave 
6) Vacation 
7) Changing jobs 
8) Seasonal work 
9) Job organization 
10) Varying workload 
11) Other reason 
 
What were the reasons? 



    
 

 15  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt DMatur 
 

Tókstu matarhlé með inn í þessa tölu? 
Athugið að hér er einungis átt við hlé fyrir hádegis- 
eða kvöldverð, ekki kaffitíma eða aðrar styttri pásur.   
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → DMatKlst 
Annars → DYfir 

DMatur 
 

Did you include lunch or dinner breaks in this 
number? 
This refers to main meal breaks, not coffeebreaks or 
other short rest periods. 
 
1) Yes 
2) No  

 

Nýtt DMatKlst 
 

Hvað varðir þú mörgum klukkustundum 
samanlagt í matarhlé í síðustu viku? 
[Til spyrils] Hægt er að setja bil, t.d 3-4 ef svarið er á 
milli 3 og 4 klst. 
 
1-120 

 
→ DYfir 

DMatKlst 
 

How many hours in total did you spend on 
lunch or dinner breaks at work in the past 
week? 
[Til spyrils] Hægt er að setja bil, t.d 3-4 ef svarið er á 
milli 3 og 4 klst. 
 
1-120 

 

Breytt 
leiðarstýring 

DYfir (D07) 
 

Vannstu yfirvinnu í síðustu viku? 
 
1) Já 
2) Nei  
 

Já → DYklst 
Annars → DFrí 

DYfir (D07) 
 

Did you work overtime the past week? 
 
1) Yes 
2) No  

 

Breytt 
leiðarstýring 

DYfklst (D07b) 
 

Hversu marga klukkutíma? 
 
1-120 

 
→  Já→DKaffiInni 
Annars→ DHmVenj 

DYfklst (D07b) 
 

How many hours? 
 
1-120 

 

Eytt DYfklGr (D07c) 
 
Hversu marga klukkutíma fékkst þú greitt fyrir? 
 
1-120 

 
→ DHmVenj 

DYfklGr (D07c) 
 
How many overtime hours did you get paid 
for? 
 
1-120 

 

Nýtt DKaffi 
Tókst þú skipulagða kaffitíma í síðustu viku? 
Með skipulögðum kaffitímum er átt við kaffitíma sem 
kveðið er á um í kjarasamningum. 
 
1) Já 
2) Nei  

Já→DKaffiInni 
Annars→ DHmVenj 

DKaffi 
Did you take organised coffee breaks during 
work in in the past week? 
Með skipulögðum kaffitímum er átt við kaffitíma 
sem kveðið er á um í kjarasamningum. 

 
1) Yes 
2) No  

 



    
 

 16  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt DKaffiInni 
Taldir þú skipulögðu kaffitímana með í svari 
þínu um fjölda vinnustunda í síðustu viku?  
 
1) Já 
2) Nei  

Já→DKaffiKlst 
Annars→ DHmVenj 

DKaffiInni 
Did you include time spent on organised 
coffee breaks in your previously mentioned 
working hours during the past week?  
 
1) Yes 
2) No  

 

Nýtt DKaffiKlst 
Hversu löngum tíma samtals varðir þú í 
skipulagða kaffitíma í síðustu viku?  

1-120 

DKaffiKlst 
How much time in total did you spend on 
organised coffee breaks during the past week?  

1-120 

Gamalt DHmVenj (D08) 
 

Vinnur þú þetta starf venjulega, stundum eða 
aldrei heima hjá þér? 
 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 
1, 2 → DHeima 
Annars → FVakt 

DHmVenj (D08) 
 

Do you usually, sometimes or never work this 
job at home? 
 

1) Usually 
2) Sometimes 
3) Never 

 

Gamalt DHeima (D09) 
 

Vannstu þetta starf inni á heimili þínu í síðustu 
viku? 
Í a.m.k. eina klukkustund 

 

1) Já 
2) Nei  
 

Já → DHmKlst 
Annars → Fvakt 

DHeima (D09) 
 

Did you work from home in the past week for 
at least one hour? 

 

1) Yes 
2) No  

 

Breytt 
leiðarstýring 

DHmKlst (D09b) 
 

Hversu marga klukkutíma? 
 

1-120 
 

→ FÁkvTíma 

DHmKlst (D09b) 
 

How many hours? 
 

1-120 

F. Óhefðbundinn vinnutími 

Nýtt FÁkvTíma  
 

Getur þú ákveðið alfarið sjálf/ur hvenær þú 
byrjar eða endar vinnudaginn?  

 

1) Já 
2) Nei  

 

FÁkvTíma = 2 og BStatus=1 → FLÁkvTíma 
FÁkvTíma = 2 og BStatus=2 → FSÁkvTíma 
Annars→FVakt 

FÁkvTíma  
 

Can you decide by yourself the start and end of 
your workday? 

 

1) Yes 
2) No  

 



    
 

 17  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt FLÁkvTíma  
 

En ákveður þú vinnutíma þinn að einhverju leyti 
sjálf/ur, t.d. innan sveigjanlegs tímaramma? 

 

1) Já 
2) Nei  

 

→ FVakt 

FLÁkvTíma  
 

Can you decide your working hours to some 
extent, for example within a flexible work 
arrangements? 

 

1) Yes 
2) No  

 

Nýtt FSÁkvTíma 
 

Hvað ákvarðar vinnutíma þinn? Eru það… 
 

1) Viðskiptavinir eða verkkaupendur 
2) Aðrir þættir 

 

→FVakt 

FSÁkvTíma 
 

What decides your working hours? Is it... 
 

1) Clients 
2) Other factors  

 

Gamalt FVakt (F01)  
 

Vinnur þú vaktavinnu? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

→FKvöld 

FVakt (F01)  
 

Do you work shifts? 
 

1) Yes 
2) No  

 

Gamalt FKvöld (F02) 
 

Vinnur þú venjulega, stundum eða aldrei á 
kvöldin? 

 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 

→ FNótt 

FKvöld (F02) 
 

Do you usually, sometimes or never work in the 
evenings? 

 

1) Usually 
2) Sometimes 

3) Never 

Gamalt FNótt (F03) 
 

Vinnur þú venjulega stundum eða aldrei á 
næturna? 

 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 
→ FLaug 

FNótt (F03) 
 

Do you usually, sometimes or never work at 
nights? 

 

1) Usually 
2) Sometimes 

3) Never  

Gamalt FLaug (F04) 
 

En á laugardögum? 
 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 
→ FSunn 

FLaug (F04) 
 

What about on Saturdays? 
 

1) Usually 
2) Sometimes 

3) Never  
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt FSunn (F05) 
 

En á sunnudögum? 
 

1) Venjulega 
2) Stundum 
3) Aldrei 

 
Ef AStarf2=2 → G00/GStatus 
Annars→ HLeita 

FSunn (F05) 
 

What about on Sundays? 
 

1) Usually 
2) Sometimes 

3) Never  

G. Aukastörf [Ef AStarf3=2,3]  

Breytt (Kemur aðeins ef svarandi er í bylgju 2-5 og hefur 
svarað GFirma og/eða GStarf í fyrri bylgjum) 
 
G00 (G00)  
 

Í [mánuður] síðastliðnum sagðir þú okkur að þú 
ynnir í [starf] sem [starfsheiti]. 
Er það ennþá helsta aukastarf þitt? 
 

1) Já 

2) Nei 

3) Sama fyrirtæki, nýtt starf 

4) Sama starf, nýtt fyrirtæki 

5) Sama en rangt síðast 

6) Annað starf en rangt síðast 

 
Já → HLeita 
Annars → GStatus 

 
 
 
G00 (G00) 
 

In [month] you informed us that you worked in 
[job] as [title]. 
 Is this still your second job? 
 
1) Yes 

2) No 

3) Sama firm, different job 

4) Same job, new firm 

5) Same, but previous incorrect 

6) Different job, but precious incorrect 

 

Breytt GStatus (G01) 
 

 Næstu spurningar fjalla um aukastarf þitt. 
Til spyrils: Ef um mörg aukastörf er að ræða er 
spurt um aukastarfið með hæsta starfshlutfallið. 
 
Ertu launþegi eða sjálfstætt starfandi í 
aukastarfinu? 
 

1) Launþegi 
2) Sjálfstætt starfandi 
3) Hvorugt 

 

2 → GSjStrf  
3 → GHvÁst 
Annars→ GStaður 

GStatus (G01) 
 

The next questions are about your second job. 
Til spyrils: ‘Second job’ refers to the job with 
the most working hours, aside from the main 
job. 
 
Are you a wage earner or self-employed in your 
second job? 

 

1) Employee 
2) Self-employed 
3) Neither 

Gamalt GSjStrf (G02) 
 

Varstu með starfsmenn á launum í síðustu viku? 
 

1) Já 
2) Nei  

 
→ Gstaður 

GSjStrf (G02) 
 

Did you have paid employees working for you 
the past week? 

 
1) Yes 
2) No  

Gamalt GHvÁst (G03) 
 

Hvorugt nánar? 
 
→ Gstaður 

GHvÁst (G03) 
 

If neither, please give details?  
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt GStaður (G04) 
 

Í hvaða sveitarfélagi vinnur þú? 
 
→ Gfirma 

GStaður (G04) 
 

Which municipality do you work in?  

Gamalt GFirma (G05) 
 

Hjá hvaða fyrirtæki vinnur þú? 
 
→ Giðja 

GFirma (G05) 
 

Which company do you work for? 

Gamalt GIðja (G06) 
 

Hver er starfsemi fyrirtækisins aðallega? 
 
→ GStarf 

GIðja (G06) 
 

What is the company‘s main activity?  

Gamalt GStarf (G07) 
 

Hvert er starfsheiti þitt í aukastarfinu? 
Þ.e. nákvæmt starfsheiti 

 
→ GstLys 

GStarf (B07) 
 

What is your job title? 
i.e. precise job title 

 

Breytt 
leiðarstýring 

GStLys (G08) 
 

Hver eru helstu verkefni þín í starfi? 
 
→ GVenja 

BStLys (B08) 
 

What are the main tasks in this job? 
 

Nýtt GVenja 
 

Næstu spurningar eru um vinnutíma þinn í 
aukastarfinu. 
Hvað vinnur þú margar klukkustundir í 
venjulegri viku? 
 
Setja 0 ef vinnutími er mjög óreglulegur eða starfið 
ekki venjulegt 
 
0-120 

 
Veit ekki og 0 → GÍtrek 
Annars → GSíðast 

GVenja 
 

The following questions are about the working 
hours in your second job. 
How many hours do you work in a normal 
week? 
 
Enter 0 if the working hours are very irregular or the 
job atypical 
 
0-120 

 

Færð til GÍtrek (G09a) 
 

Ef þú miðar við síðustu fjórar til tólf vikur, getur 
þú sagt á hvaða bili meðalvinnutíminn er á viku? 
 
1) 1-10 
2) 11-20 
3) 21-30 
4) 31-34 
5) 35-45 
6) 46-50 
7) 51-60 
8) 61+ 

 
→ GSíðast 

GÍtrek (D09a) 
 

Based on the last four to twelve weeks, could 
you give a range for your average working 
hours per week? 
 
1) 1-10 
2) 11-20 
3) 21-30 
4) 31-34 
5) 35-45 
6) 46-50 
7) 51-60 
8) 61+ 



    
 

 20  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Breytt 
leiðarstýring 

GSíðast (G09) 
 

Hvað vannstu marga klukkutíma í aukastarfinu í 
síðustu viku? 
 
0-120 

 
→ GRegla 

GSíðast (G09) 
 

How many hours did you work in your second 
job in the past week? 
 
0-120 

 

Færð til GÍtrek (G09a) 
 

Getur þú sagt á hvaða bili meðalvinnutíminn er á 
viku? 
 

3) 1-10 
4) 11-20 
5) 21-30 
6) 31-34 
7) 35-45 
8) 46-50 
9) 51-60 
10) 61+ 

 
→ GRegla 

GÍtrek (D09a) 
 

Can you give a range for your average working 
hours per week? 
 
3) 1-10 
4) 11-20 
5) 21-30 
6) 31-34 
7) 35-45 
8) 46-50 
9) 51-60 

10) 61+ 

Breytt GRegla (G10) 
 

Er aukastarfið reglulegt, tilfallandi eða 
árstíðabundið? 
 

1) Reglulegt 
2) Tilfallandi 
3) Árstíðabundið 

 
→ Hleita 

GRegla (G10) 
 

Is your second job regular, occasional or 
seasonal? 
 
1) Regular 
2) Occasional 
3) Seasonal 

 

H. Leit að annarri vinnu eða aukastarfi 

Breytt  
leiðarstýring 

HLeita (H01) 
 

Leitaðir þú að annarri vinnu eða aukastarfi á 
síðustu fjórum vikum? 
 
1) Já, annarri vinnu 
2) Já, aukastarfi 
3) Já, bæði / hvort sem er 
4) Nei, hvorugt 
5) Nei, búinn að finna vinnu 

 
 → HÁnægja 

HLeita (H01) 
 

Did you look for other work or second job 
during the past four weeks? 
 
1) Yes, other work 
2) Yes, a second job 
3) Yes, both/either 
4) No neither 

5) No already found a job 



    
 

 21  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt HÁstæða (H02) 
 

Hver er helsta ástæða þess? 
 
1) Líkur á að [nafn] missi starf sitt 
2) Lítur á núverandi starf sem tímabundið 
3) Vill starf með fleiri vinnustundum 
4) Vill starf með færri vinnustundum 
5) Vill starf með betri kjörum 
6) Vill starf nær heimili 
7) Vill starf í samræmi við menntun 
8) Aðrar ástæður 
Hvaða ástæður? 

 

→ job_satisfaction  

HÁstæða (H02) 
 

What is the main reason? 
 
1) [Nafn] is likely to lose job 
2) Current job is temporary 
3) Wants a job with more working hours per week 
4) Wants a job with less working hours per week 
5) Want a job with better pay 
6) Wants to work closer to home 
7) Wants a job which matches qualifications 
8) Other reasons 
What reasons? 

 

Endurskýrð HÁnægja  
 

Næst er spurt um liðan þína í starfi.  
Á bilinu 0 - 10, þar sem 0 merkir fullkomlega 
óánægð/ur og 10 merkir fullkomlega ánægð/ur, 
hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með 
núverandi (aðal)starf þitt? 
 

→ HÖryggi 

HÁnægja  
 

The next questions is about job satisfaction.  
On a scale from 0-10, where 0 means 
completely dissatisfied and 10 means 
completely satisfied, how satisfied or 
dissatisfied are you with your current (main) 
job? 

 

Endurskýrð HÖryggi 
 

Á bilinu 0 - 10, hversu óánægð/ur eða ánægð/ur 
ertu með starfsöryggi þitt í núverandi 
(aðal)starfi? 

 
→ HSama 

HÖryggi 
 

On a scale from 0-10, how satisfied or 
dissatisfied are you with your job security in 
your current (main) job? 

 

Breytt  
leiðarstýring 

HSama (H03) 
 

Viltu vinna fleiri, færri eða jafnmarga tíma á viku 
og þú gerir venjulega? 
 

1) Jafnmarga og venjulega 
2) Fleiri en venjulega 
3) Færri en venjulega 
 

HSama=2 → HTími 
HSama=3 → HLaun 
Annars→ MFélag 

HSama (H03) 
 

Do you want to work more or less hours than 
you usually do, or the same? 
 

1) The same as usual 
2) More than usual 
3) Less than usual 

 

Breytt 
leiðarstýring 

HLaun (H04) 
 

Viltu vinna færri tíma þó svo að launin lækki 
samsvarandi? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→HTími 

HLaun (H04) 
 

Do you want to work less hours even though 
you would earn correspondingly less? 
 

1) Yes 
2) No 

 



    
 

 22  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt Hhvernig (H05) 
 

Hvernig ætlarðu að fjölga unnum tímum? 
 

1) Með aukastarfi 
2) Finna aðra vinnu þar sem unnir eru fleiri tímar 
3) Vinna fleiri tíma í núverandi starfi 
4) Með einhverju ofangreindu 

 
→ HTími 

Hhvernig (H05) 
 

How are you going to increase the number of 
working hours? 
 
1) Through an additional job 
2) Through a job working more hours than the 

present job 
3) Working more hours in the present job 

4) In any of the above ways 

Breytt 
leiðarstýring 

HTími (H06) 
 

Hversu marga tíma á viku viltu vinna? 
 
0-120 

 
HSama=2→KByrja 
Annars→MFélag 

HTími (H06) 
 

How many hours a week do you want to work? 
 
0-120 

 

J. Síðasta starf  

Gamalt (Kemur aðeins ef svarandi er í bylgju 2-5 og hefur svarað BFirma 
og Biðja í fyrri bylgjum) 
 
J00 (J00) 
 

Í [mánuður] síðastliðnum sagðir þú okkur að þú 
ynnir í [starf] sem [starfsheiti]. 
Var þetta þitt síðasta starf? 
 

1) Já 

2) Nei 

3) Sama fyrirtæki, nýtt starf 

4) Sama starf, nýtt fyrirtæki 

5) Sama en rangt síðast 

6) Annað starf en rangt síðast 

 
J00=1 → KLeita (K01) 
Annars → JStatus (J01) 

 
 
J00 (J00) 
 

In [month] you informed us that you worked in 
[job] as [title]. 
Do you still have this job? 
 

1) Yes 

2) No 

3) Sama firm, different job 

4) Same job, new firm 

5) Same, but previous incorrect 

6) Different job, but precious incorrect 

 

Gamalt JStatus (J01) 
 

Varstu launþegi eða sjálfstætt starfandi 
 

1) Launþegi 
2) Sjálfstætt starfandi 
3) Hvorugt 

 

JStatus=2 → JSjStrf (J02) 
Jstatus=3 → JHvÁst (J03) 
Annars → JStaður 

JStatus (J01) 
 

Were you a wage earner or self-employed? 
 

1) Employee 
2) Self-employed 
3) Neither 

 

Gamalt JSjStrf (J02) 
 

Varstu með starfsmenn á launum? 
 

1) Já 
2) Nei  

 

→ JStaður (J04) 

JSjStrf (J02) 
 

Did you have paid employees working for you? 
 

1) Yes 
2) No  

 



    
 

 23  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt JHvÁst (J03) 
 

Hvorugt hvað? 
 

→ JStaður (J04) 

JHvÁst (J03) 
 

If neither, please give details? 

Gamalt JStaður (J04) 
 

Í hvaða sveitarfélagi vannst þú? 
 

→ JBFirma (J05) 

JStaður (J04) 
 

Which municipality did you work in?  

Gamalt JBFirma (J05) 
 

Hjá hvaða fyrirtæki vannst þú? 
 

→ JIðja (J06) 

JFirma (J05) 
 

Which company did you work for? 

Gamalt JIðja (J06) 
 

Hver er starfsemi fyrirtækisins aðallega? 
 

→ JStarf (J07) 

JIðja (J06) 
 

What is the company’s main activity? 

Gamalt JAKóti2008 (J06b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á bilstöngina 
 

→ JStarf (J07) 

JAKóti2008 (J06b) 
 

Check the relevant code by pressing the spacebar 

Gamalt JStarf (J07) 
 

Hvert var starfsheiti þitt, þ.e. nákvæmt 
starfsheiti? 
 

→ JStLys (J08) 

JStarf (J07) 
 

What was your job title, i.e precise job title? 

Breytt 
leiðarstýring 

JStLys (J08) 
 

Hver voru helstu verkefnin í starfi? 
 

→ Jtímbnd 

JStLys (J08) 
 

What were the main tasks in this job? 

Nýtt Jtímbnd 
 

Varstu í fastri vinnu eða ráðin/n tímabundið? 
 

1) Í fastri vinnu 
2) Tímabundið starf 

 
Jtímbnd=1 → KLeita 
Annars → IFast 

Jtímbnd 
 

Was your last job a permanent job or 
temporary contract? 
 

1) Permanent job 
2) Temporary contract 

 

Nýtt IFast 
 

Hefur þú einhvern tímann verið í fastri vinnu? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

IFast=1 → KLeita 
Annars → ITilfall 

IFast 
 

Have you ever had a permanent job? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

 



    
 

 24  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt ITilfall 
 

Hefur þú einhvern tímann verið í sama starfi í 
samtals 3 mánuði eða lengur? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

→ KLeita 

ITilfall 
 

Have you ever held the same job for a total of 3 
months or longer? 
 

1) Já 
2) Nei  
 

 

K. Atvinnuleit 

Breytt 
leiðarstýring 

KLeita (K01) 
 

Leitaðir þú að vinnu á síðustu fjórum vikum? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → KStatus 
Nei → KVilji 
Annars→LSkráð 

KLeita (K01) 
 

Did you look for work during the past four 
weeks? 
 

1) Yes 
2) No 

Nýtt KVilji (K03) 
 

Viltu vinna ef þér byðist starf? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → KÁstæða 
Nei → KVillEkki 
Annars→LSkráð 

KVilji (K03) 
 

Would you work if you were offered a job? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Nýtt KVillEkki 
 

Hver er helsta ástæða þess? 
 

1) Nám eða þjálfun 
2) Eigin veikindi eða örorka 
3) Umönnun barna eða annarra ættingja 
4) Aðrar fjölskylduaðstæður (þ.m.t. meðganga) 

5) Aðrar persónulegar ástæður 

6) Því þú ert komin/n á eftirlaun 
7) Af öðrum ástæðum 

 

Hver er ástæðan? 
 

KVillEkki=3 → KUÁstæða 
Annars→ LSkráð 

KVillEkki 
 

What is the main reason for that? 
 

1) Education or training 
2) Own illness or disability 
3) Caring for children or other dependent family 

members 
4) Other family responsibilities (including 

pregnancy) 
5) Other personal reasons 
6) Because you have retired  
7) For other reasons 

 

What is the reason? 



    
 

 25  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Breytt KÁstæða (K02) 
 

Hver er helsta ástæða þess að þú ert ekki að 
leita að vinnu? 
 

1) Búinn að finna vinnu 
2) Var sendur heim og verður kallaður/kölluð til 

vinnu innan skamms 
3) Enga vinnu að fá 
4) Nám eða þjálfun 
5) Fæðingarorlof / meðganga 
6) Umönnun barna eða annarra ættingja 
7) Komin/n á eftirlaun 
8) Eigin veikindi eða fötlun 
9) Aðrar fjölskylduaðstæður 
10) Aðrar persónulegar ástæður 
11) Annað 
 

Hver er ástæðan? 
 

1 → KÞrír (K02b) 
6 → KUÁstæða 
Annars→ KByrja 

KÁstæða (K02) 
 

What is the main reason that you are not 
looking for work? 
 

1) Already found work 
2) Was sent home and will be called back soon 
3) No work available 
4) Education or training 
5) Maternity / paternity leave or pregnancy 
6) To look after children or other dependent 

family members 
7) Retired 
8) Own illness or disability 
9) Other family responsibilities 
10) Other personal reasons 
11) Other 
 

What is the reason? 

Breytt 
leiðarstýring 

KÞrír (K02b) 
 

Hefst þessi vinna innan þriggja mánaða? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KByrja 

KÞrír (K02b) 
 

Will this job start within the next three 
months? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Eytt KBúinn  
 

Er þetta fullt starf eða hluta starf? 
 

1) Fullt starf 
2) Hlutastarf 

 
→ KByrja (K09) 

KBúinn  
 

Is this a full time job or a part time job? 
 

1) Full time 
2) Part time 

 

Eytt KUmönn (K02c) 
 

Hvort ert þú að sinna börnum eða fullorðnum? 
 

1) Börnum 
2) Fullorðnum 
3) Bæði börnum og fullorðnum 

 
→ KGæsla (K02d) 

KUmönn (K02c) 
 

Are you looking after children or adults? 
 

1) Children 
2) Adults 
3) Both children and adults 

 



    
 

 26  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt KUÁstæða 
 

Hver er helsta ástæða þess að þú notar ekki 
umönnunarúrræði fyrir viðkomandi barn eða 
fjölskyldumeðlim? Er það... 

 

1) Of dýrt 
2) Ekki í boði 
3) Því þú kýst að annast þau sjálf/ur 
4) Af öðrum ástæðum 
 

Hvaða ástæður eru það? 
 

 

KUÁstæða 
 

What is the main reason you do not use care 
services for your children or dependent family 
members? Is it .. 
 

1) Too expensive 
2) Not available 
3) Because you want to take care of them yourself 
4) For other reasons 
 

What reasons? 
 

Eytt KGæsla (K02d) 
 

Myndir þú leita að vinnu ef viðeigandi 
umönnunar-úrræði fengjust og þau væru ekki of 
dýr? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KVilji (K03) 

KGæsla (K02d) 
 

Would you look for work if appropriate care 
was available and it wasn’t too expensive? 
 

1) Yes 
2) No 

Would you look for work if appropriate  

Eytt KVilji (K03) 
 

Viltu vinna ef þér byðist starf? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → KByrja (K09) 
Nei → LSkráð (L01) 

KVilji (K03) 
 

Would you work if you were offered a job? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Breytt 
leiðarstýring 

KStatus (K04) 
 

Leitaðir þú að vinnu sem launþegi eða sjálfstætt 
starfandi? 
 

1) Launþegi 
2) Sjálfstætt starfandi 
3) Hvort heldur sem er 

 
→ KOpnber 

KStatus (K04) 
 

Did you look for work as a wage earner or self-
employed? 
 

1) Wage earner 
2) Self-employed 
3) Both 

 

Eytt KFullt (K05) 
 

Leitaðir þú að fullu starfi eða hlutastarfi? 
 

1) Fullu starfi 
2) Hlutastarfi 
3) Bæði / ótiltekið 

 
1 → KHLíka (K06a) 
2 → KFLíka (K06b) 
Annars → KOpinber (K07a) 

KFullt (K05) 
 

Did you look for a full-time or part-time job? 
 

1) Full-time 
2) Part-time 
3) Both/unspecified 

 



    
 

 27  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt KHlíka (K06a) 
 

Tækir þú hlutastarf ef þú fyndir ekki fullt starf? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KOpinber (K07a) 

KHlíka (K06a) 
 

Would you take a part-time job if you could not 
find a full-time job? 
 

1) Yes 

2) No 

Eytt KFlíka (K06b) 
 

Tækir þú fullt starf ef þú fyndir ekki hlutastarf? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KOpinber (K07a) 

KFlíka (K06b) 
 

Would you take a full-time job if you could not 
find a part-time job? 
 

1) Yes 

2) No 

Gamalt KOpnber (K07a) 
 

Nú ætla ég að spyrja þig um hvernig þú leitaðir 
að vinnu á síðustu fjórum vikum. 
Lést þú skrá þig á atvinnuleysisskrá á síðustu 
fjórum vikum? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KEinka (K07b) 

KOpnber (K07a) 
 

Now I want to ask you how you looked for work 
during the past four weeks. 
Did you register as unemployed during the past 
four weeks? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt KEinka (K07b) 
 

Hafðir þú samband við ráðningarstofu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KBeint (K07c) 

KEinka (K07b) 
 

Did you contact an employment agency? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt KBeint (K07c) 
 

Sóttir þú um vinnu beint til atvinnurekenda? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KVinir (K07d) 

KBeint (K07c) 
 

Did you apply for a job directly to an employer? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt KVinir (K07d) 
 

Spurðist þú fyrir hjá ættingjum eða vinum? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KSvarað (K07e) 

KVinir (K07d) 
 

Did you ask your family or friends? 
 

1) Yes 
2) No 

 



    
 

 28  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Breytt 
leiðarstýring 

KSvarað (K07e) 
 

Svaraðir þú eða settir þú auglýsingar í blöð eða á 
netið? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Nei → KLesið (K07f) 
Kstatus=2,3 → Kland 
Annars→ KFeril 

KSvarað (K07e) 
 

Did you answer or place advertisements in the 
newspapers or on the Internet? 
 

1) Yes 

2) No 

Breytt 
leiðarstýring 

KLesið (K07f) 
 

Skoðaðir þú auglýsingar í blöðum eða á netinu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Kstatus=2,3 → Kland 
Annars→ KFeril 

KLesið (K07f) 
 

Did you look at advertisement in the 
newspapers or on the Internet? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt KLand (K07g) (aðeins ef 2 eða 3 í KStatus (K04)) 
 

Leitaðir þú að húsnæði, tækjabúnaði eða lóð 
fyrir atvinnurekstur? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KLán 

KLand (K07g) 
 

Did you look for premises, equipment or a site 
for business activities? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Breytt 
leiðarstýring 

KLán (K07h) 
 

Leitaðir þú að fjármagni eða leyfi fyrir 
starfsemina? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KFeril 

KLán (K07h) 
 

Did you look for capital or permission for 
business activities? 
 

1) Yes 
2) No 

Nýtt KFeril 
 

Settir þú upp eða uppfærðir ferilskrá á netinu, til 
dæmis inn á LinkedIn eða heimasíðu Alfreðs? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KProf 

KFeril 
 

Did you post or update an online CV, for 
example on LinkedIn or the Alfred homepage? 
 

1) Yes 
2) No 

Nýtt KProf 
 

Tókst þú próf eða fórst í atvinnuviðtal eða 
prufu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KBíða (K07i) 

KProf 
 

Did you take a test or go to an interview or 
audition? 
 

1) Yes 
2) No 



    
 

 29  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt KBíða (K07i) 
 

Ertu að bíða eftir svari við atvinnuumsókn? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KAnnað (K07j) 

KBíða (K07i) 
 

Are you waiting for a reply to job application? 
 

1) Yes 
2) No 

Gamalt KAnnað (K07j) 
 

Notaðir þú aðrar aðferðir til að leita að vinnu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ KByrja 

KAnnað (K07j) 
 

Did you use other methods to look for work? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Breytt KByrja (K09) 
 

Gætirðu byrjað að vinna innan tveggja vikna? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Nei → KHvvgn (K10) 
Meira en 2 vikur frá viðmiðunardegi→KByrja_3 
Meira en vika frá viðmiðunardegi→KByrja_2 
Annars → KTími (K11) 

KByrja (K09) 
 

Could you start work within two weeks? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Breytt KHvvgn (K10) 
 

Hver er helsta ástæða þess? 
 

1) Nám eða þjálfun 
2) Skuldbindingar í núverandi starfi 
3) Eigin veikindi eða fötlun 
4) Umönnun barna eða annarra ættingja 
5) Aðrar fjölskylduaðstæður (þ.m.t. meðganga) 
6) Aðrar persónulegar ástæður 
7) Annað 
 

Hver er ástæðan? 
 

→ KTími (K11) 

KHvvgn (K10) 
 

What is the main reason for that? 
 

1) Education or training 
2) Commitments in present job 
3) Own illness or disability 
4) Caring for children or other dependent family 

members 
5) Other family responsibilities (including 

pregnancy) 
6) Other personal reasons 
7) Other 
 

For what reason? 

 

Breytt KByrja_2 (K092) 
 

Gætirðu byrjað að vinna innan viku? 
 

1) Já 
2) Nei 

→ KTími (K11) 

KByrja_2 (K092) 
 

Could you start work within one week? 
 

1) Yes 
2) No 

Breytt KByrja_3 (K092) 
 

Gætirðu byrjað að vinna í þessari viku? 
 

1) Já 
2) Nei 

→ KTími (K11) 

KByrja_3 (K092) 
 

Could you start work in the current week? 
 

1) Yes 
2) No 



    
 

 30  7.4.2022 

Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Breytt 
leiðarstýring 

KTími (K11) 
 

Hversu marga tíma á viku viltu vinna? 
 

0-120 
 

KLeita=1→ KLengd (K12) 
Annars→LSkráð 

KTími (K11) 
 

How many total hours a week do you want to 
work? 

 

0-120 

Breytt 
leiðarstýring 

KLengd (K12) 
 

Hversu lengi hefur þú leitað að vinnu? 
 

1) Er ekki byrjaður/byrjuð að leita 
2) Innan við 1 mánuð 
3) Innan við 3 mánuði 
4) Innan við 6 mánuði 
5) Innan við ár 
6) Innan við 1 ½ ár 
7) Innan við 2 ár 
8) Innan við 4 ár 
9) 4 ár eða lengur 

 

→ LSkráð 

KLengd (K12) 
 

How long have you been looking for work? 
 

1) Not started looking 
2) Less than 1 month 
3) Less than 3 months 
4) Less than 6 months 
5) Less than one year 
6) Less than 1 ½ year 
7) Less than 2 years 
8) Less than 4 years 
9) 4 years or more 

Eytt KStaða (K13) 
 

Áður en þú byrjaðir að leita að vinnu varstu… 
 

1) Vinnandi 
2) Í skóla 
3) Heimavinnandi 
4) Annað? 
Annað hvað? 

 
→ LSkráð (L01) 

KStaða (K13) 
 

Before you began looking for work were you… 
 

1) Working 
2) In school 
3) A homemaker 
4) Other 
Other, what? 

 

L. Atvinnuleysisskrá 

Gamalt LSkráð (L01) 
 

Varstu á atvinnuleysisskrá í síðustu viku? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → LBætur (L02) 
Annars → OSkóli (o01) 

LSkráð (L01) 
 

Were you registered as unemployed the past 
week? 

 
1) Yes 
2) No 

 

Gamalt LBætur (L02) 
 

Færðu atvinnuleysisbætur fyrir síðustu viku? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → OSkóli (o01) 
Annars → LÁstæða (L03) 

LBætur (L02) 
 

Will you receive unemployment benefits for the 
past week? 
 

1) Yes 

2) No 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt LÁstæða (L03) 
 

Af hverju færðu ekki atvinnuleysisbætur? 
Nefna aðalástæðuna ef fleiri en ein 

 
1) Nýkomin á atvinnuleysisskrá 
2) Er á biðtíma eftir að hafa þegið bætur í 12 

mánuði 
3) Ekki náð að vinna lágmarkstíma (425 klst á sl. 12 

mánuðum) 
4) Var með sjálfstæðan rekstur, skuldar 

tryggingagjald 
5) Neitaði atvinnutilboði 
6) Sagði sjálfur upp atvinnu 
7) Hefur aðrar tekjur (t.d. örorkubætur) 
8) Aðrar ástæður 
Hvaða ástæður? 

 
→ OSkóli (o01) 

LÁstæða (L03) 
 

Why do you not receive unemployment 
benefits? 
Name the main reason if more than one 

 
1) Recently registered as unemployed 
2) Benefit cut off after receiving for 12 months 
3) Did not work minimum amount to qualify for 

benefit (425 hours over the past 12 months) 
4) Self-employed, owe national insurance 

contribution 
5) Rejected job offer 
6) Left the job myself 
7) Have other income (e.g. disability pension) 
8) Other reasons 
What reasons? 

M. Stéttarfélagsaðild 
 

Gamalt MFélag (M01) 
 

Ertu í stéttarfélagi? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → MHvaða (M02) 
Annars → OSkóli (o01) 

MFélag (M01) 
 

Do you belong to a labor union? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt MHvaða (M02) 
 

Hvaða stéttarfélag er það? 
 
→ MKóti (M02) 

MHvaða (M02) 
 

Which labor union do you belong to? 
 

Gamalt MKóti (M02) 
 

Flettu upp viðeigandi númeri með því að ýta á 
bilstöngina 

 
→ OSkóli (o01) 

MKóti (M02) 
 

Check the relevant code by pressing the spacebar 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

O. Skólaganga  

Gamalt OSkóli (o01) 
 

Varstu skráð/ur í skóla eða á námssamningi á 
síðustu fjórum vikum? 

 
1) Í skóla 
2) Á námssamningi 
3) Bæði í skóla og á námssamningi 
9) Hvorugt 
5) Í skóla, en er í sumarfríi, jólafríi eða páskafríi 

 

Aldur=16→ OSkstig  
1,3,5 → OSklHvað (o02a) 
2 → ONmsHvað (o03a)Annars → OFræðsla 

OSkóli (o01) 
 

Were you registered at school or as an 
apprentice in the past four weeks? 

 
1) In school 
2) In apprenticeship 
3) Both in school and in apprenticeship 
9) NEITHER 
5) In school but on summer, Easter or Christmas 

holiday 

 

Nýtt Eingöngu á sléttutöluárum ef hvorugt í OSkóli 
 
OSkóli12 
 

Varstu skráð/ur í skóla eða á námssamningi á 
síðustu 12 mánuðum? 

 
1) Í skóla 
2) Á námssamningi 
3) Bæði í skóla og á námssamningi 
9) Hvorugt 

 

Aldur=16→ OSkstig 
1,3 → OSklHvað (o02a) 
2 → ONmsHvað (o03a) 
Annars → OFræðsla 

 
 
OSkóli12 
 

Were you registered at school or as an 
apprentice in the past 12 months? 

 
1) In school 
2) In apprenticeship 
3) Both in school and in apprenticeship 
9) NEITHER 

 

 

Gamalt OSklHvað (o02a) 
 

Í hvaða skóla varstu? 
 
→ OSklKóti (o02b) 

OSklHvað (o02a) 
 

In what school were you? 
 

Gamalt OSklKóti 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á bilstöngina 

 
 → ONmsHvað 

OSklKóti (o02b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á 
bilstöngina 

 

Gamalt OSkstig  
 

Er þetta grunnskóli eða framhaldsnámi?  
 

1) Grunnskóli 
2) Framhaldsnám 

Framhaldsnám→ OsklHvað 

Annars → OSklSVik 

OSkstig 
 

Is this a part of compulsory schooling or studies 
beyond that?  

 
1) Compulsory schooling 
2) Beyond 

 

Gamalt ONmsHvað (o03a) 
 

Í hvaða námi? 
 

→ ONmsKóti (o03b) 

ONmsHvað (o03a) 
 

In what field? 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt ONmsKóti (o03b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á bilstöngina 
 

Veit ekki → ONamGrada 
Annars → OSklSVik 

ONmsKóti (o03b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á 
bilstöngina 

 

Gamalt ONamGrada 
 

Varstu í...  
 

1) Námi til stúdentsprófs 
2) Iðnnámi á framhaldsskólastigi 
3) Starfsnámi á framhaldsskólastigi 
4) Námi til iðnmeistaraprófs eða sambærilegu 
5) Háskólanámi 
6) Öðru námi 

 
Háskólanám → ONamHaskoli 
Annars→ OSklSVik 

ONamGrada  
 

Were you studying for...  
 

1) A matriculation examination 
2) A certified trade diploma 
3) Other vocational qualifications 
4) A master craft- or tradesman examination or 

comparable 
5) A university degree or examination 
6) Other studies 

 

Gamalt ONamHaskoli  
 

Varstu í...  
 

1) Diplóma eða sambærilegu námi 
2) BA, BS, Bed eða sambærilegu námi 
3) Mastersnámi 
4) Doktorsnámi (Phd) 

5) Öðru námi 
 
→ OSklSVik 

ONamHaskoli  
 

Were you studying for...  
 

1) Diploma or comparable 
2) BA, BSc, BEd or comparable 
3) Masters degree or comparable 
4) Doctorate or comparable 
5) A different degree or no degree 

 

Gamalt OSklSVik (o02c) 
 

Varstu í skóla í síðustu viku? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ OFræðsla 

OSklSVik (o02c) 
 

Were you in school in the past week? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt OFræðsla (o04) 
 

Á síðustu fjórum vikum: Sóttir þú …? 
 

1) Námskeið 
2) Ráðstefnu 
3) Málþing 
4) Fyrirlestur 
5) Aðra fræðslu með leiðbeinanda 
9) EKKERT AF ÞESSU 

 
1-5 → OFræSVik (o04b) 
Annars → PSkrá/PSkylda (P01) 

OFræðsla (o04) 
 

In the past four weeks. Did you attend …? 
 

1) Course 
2) Conference 
3) Seminar 
4) Lecture 
5) Other taught activity 
9) NONE OF THE ABOVE 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt Eingöngu á sléttutöluárum ef ekkert í OFræðsla 
 
Ofræðsla12 
 

Varstu í einhverri slíkri skipulagðri fræðslu á 
síðustu 12 mánuðum? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

Já→ OTilgangB 
Annars → PSkrá/PSkylda 

 
 
OFræðsla12 
 

Did you attend any such organized instruction 
in the past 12 months? 

 

1) Yes 
2) No 

 

Breytt 
leiðarstýring 

OFræSVik (o04b) 
 

Varstu í einhverri slíkri skipulagðri fræðslu í 
síðustu viku? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

→ OTilgangB 

OFræSVik (o04b) 
 

Did you attend any such organized instruction 
in the past week? 

 

1) Yes 
2) No 

 

Eytt OHvaðUm (o05) 
 

Hvert var efni fræðslunnar? 
ATH. Ef fleiri en eitt, þá spyrja um það sem síðast var 
sótt 

 

→ OHver (o06) 

OHvaðUm (o05) 
 

What was the topic of the instruction? 
ATH. Ef fleiri en eitt, þá spyrja um það sem síðast var 
sótt 

Eytt OHver (o06) 
 

Hver hélt [efni fræðslunnar]? 
 

→ OTilgangB (o09) 

OHver (o06) 
 

Who held the [topic]? 
 

Breytt OTilgangB (o09) 
 

Sóttir þú þessa fræðslu í tengslum við starf eða 
af persónulegum áhuga? 

 

1) Í tengslum við starf 
2) Af persónulegum áhuga  
3) Bæði 

→ PSkrá/PSkylda 

OTilgangB (o09) 
 

Did you attend this activity in connection with 
your job or out of personal interest? 

 

1) In connection to job 
2) Out of personal interest 
3) Both 

 

Eytt OLaunað (o10) 
 

Varstu á launum á [efni fræðslunnar]? 
 

1) Launað að fullu 
2) Launað að mestu 
3) Ólaunað að mestu 
4) Alveg ólaunað 
5) Ekki í vinnu á þessum tíma 

 
→ OVTími (o11) 

OLaunað (o10) 
 

Did you get paid for the hours in the [topic]? 
 

1) Paid in full 
2) Mostly paid 
3) Mostly not paid 
4) Not paid 
5) No job at that time 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt OVTími (o11) 
 

Fór [efni fræðslunnar] fram á venjulegum 
vinnutíma þínum? 

 
1) Alveg á vinnutíma 
2) Aðallega á vinnutíma 
3) Aðallega utan vinnutíma 
4) Alveg utan vinnutíma 

 
→ OTími (o07) 

OVTími (o11) 
 

Was the [topic] held during your usual working 
hours? 

 
1) Only during working hours 
2) Mostly during working hours 
3) Mostly outside working hours 
4) Only outside working hours 

 

Eytt OTími (o07) 
 

Hversu marga klukkutíma á síðustu fjórum 
vikum varstu alls í skipulagðri fræðslu? 

 
1-120 

 

OFræSVik = 1→ OTímiSv 
Annars → PSkylda (P01) 

OTími (o07) 
 

How many hours in the past four weeks were 
you at organized instruction? 

 
1-120 

 

Eytt OTímiSv (o08) 
 

Hversu marga klukkutíma alls í síðustu viku? 
 

1-120 
 

→ PSkylda (P01) 

OTímiSv (o08) 
 

How many hours the past week? 
 

1-120 
 

P. Menntun (einungis 17 ára og eldri) 

Nýtt PSkrá (P00a) 
 

Hagstofa Íslands aflar upplýsinga árlega um 
menntun landsmanna. Samkvæmt okkar 
gögnum laukstu […] árið […], er það rétt? 

 

1) Já 
2) Nei 
3) Rétt menntun, rangt ár 

 

PSkrá=1 → PSkráMeira 
PSkrá=3 → PSkráMeira 
Annars → PSkylda 

PSkrá (P00a) 
 

Statistic Iceland collects annual data on the 
education level of the population. According to 
our data you completed […] in the year […], is 
this correct? 
 

1) Yes 
2) No 
3) Correct education, wrong year 

 

 PSkráMeira (P00a) 
 

Hefur þú lokið frekari menntun síðan þá? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
PskráMeira = 1→ PFrhnám 
PSkrá=3→PÁr 
19<Aldur<35 → Pverkn 
Annars → NAðal 

PSkrá (P00a) 
 

Have completed further education since then? 
 

1) Yes 
2) No 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt PSkylda (P01) 
 

Hefur þú lokið námi eftir skyldunám? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Nei → PBarna 
Annars → PFrhnám 

PSkylda (P01) 
 

Have you completed studies after compulsory 
schooling? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt PBarna (P02) 
 

Hvaða skólastigi hefurðu lokið? 
 

1) < 12 ára. Engu eða yngra en 12 ára 
2) 12-13 ára. Barnaskólaprófi 
3) 14-15 ára. Unglingapróf 
4) 15-16 ára. Miðskólapróf/landspróf 
5) 15-16 ára. Grunnskólapróf 
6) 16-17 ára. Gagnfræðapróf 
7) 17+ ára. Amk ein önn í framhaldsskóla eða 

verknámi 
 

→ PNámskð (P08) 

PBarna (P02) 
 

What level of schooling have you completed? 
 

1) < 12 years. None or younger than 12 
2) 12-13 years old 
3) 14-15 years old 
4) 15-16 years old. Old school leaving certificate 
5) 15-16 years old. Basic school certificate 
6) 16-17 years old. Old secondary school 

certificate 
7) 17+ years. At least one term in secondary or 

vocational school 

Breytt PFrhnám (P03) 
 

Hver er hæsta gráða eða próf sem þú hefur 
lokið?[Til spyrils] Grundvallaratriðið er að búið sé að 
ljúka náminu. Ef prófi er lokið í mörgum greinum þá 
viljum við hæstu prófgráðuna og ef tvær jafnháar, þá 
velurðu gráðuna sem er starfað við.: 

 

1) Gagnfræðapróf 
2) Stúdentspróf 
3) Iðnpróf (t.d. burtfararpróf, sveinspróf eða 

iðnmeistarapróf) 
4) Annað réttinda- eða hæfnispróf, ekki á 

háskólastigi (t.d. vélstjórapróf, sjúkraliðapróf, 
tónlistarpróf, verslunarpróf) 

5) Háskólagráða 
6) Annað 

 

1 → PNámskð (P08) 
2 → PÁr 
3 → Pmeist 
5 → PGráða 
Annars → PHvað (P04) 

PFrhnám (P03) 
 

What is the highest level of education that you 
have completed?  
[Til spyrils] Grundvallaratriðið er að búið sé að ljúka 
náminu. Ef prófi er lokið í mörgum greinum þá viljum 
við hæstu prófgráðuna og ef tvær jafnháar, þá 
velurðu gráðuna sem er starfað við. 

 
1) Lower secondary school (Junior high / Middle 

school/ Old secondary school) 
2) University entrant certificate (Secondary school 

/ High school / Matriculation) 
3) Certified trade diploma (Trade school / 

Journeyman / Master tradesman) 
4) Other vocational education 
5) University degree 
6) Other 

 

Gamalt PMeist (P05) 
 

Hefur þú öðlast meistararéttindi? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → PMSkóli (P05b) 
Annars → PHvað 

PMeist (P05) 
 

Have you acquired a masters tradesman’s 
papers? 

 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt PMSkóli (P05b) 
 

Laukstu námi úr meistaraskóla? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

→ PHvað 

PMSkóli (P05b) 
 

Did you complete studies at a masters 
tradesmen’s collage? 
 

1) Yes 
2) No 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt PGráða (P06) 
 

Hvaða prófgráðu hefur þú lokið? 
 

1) Minna en BA eða sambærilegt t.d. diploma nám / án 
gráðu 

2) Stutt hagnýtt nám úr háskóla 
3) BA, BS, Bed eða sambærilegt 
4) Kandidats- / embættispróf 
5) Masterspróf eða sambærilegt 
6) Doktorspróf eða sambærilegt 

 

→ PHvað 

PGráða (P06) 
 

What examination have you completed? 
 

1) Less than BA or comparable / no degree 
2) Short 1 – 1 ½ years diploma 
3) BA, BS, Bed or comparable  
4) Candidate’s examination 
5) Masters degree or comparable 
6) Doctorate or comparable 

 

Gamalt PHvað (P04) 
 

Í hvaða námsgrein hefurðu lokið námi? 
[Til spyrils] Athugaðu, verið er að spyrja um námsgrein. 
Dæmi: Ef einhver vinnur sem viðurkenndur bókari en 
lærði reikningshald þá skrifarðu reikningshald hér. 
 

 
→ PKóti (P04b) 

PHvað (P04) 
 

In what field were your studies? 
[Til spyrils] Athugaðu, verið er að spyrja um 
námsgrein. 
Dæmi: Ef einhver vinnur sem viðurkenndur bókari en 
lærði reikningshald þá skrifarðu reikningshald hér. 

Gamalt PMenntNr 
 

[Til spyrils] Ýttu á BILSTÖNGINA til að fletta upp 
námsleið. 

 
PFrhnám = Veit ekki → PISCED 
Annars → PÁr 

PMenntNr 
 

[Til spyrils] Ýttu á BILSTÖNGINA til að fletta upp 
námsleið. 

 

Breytt 
leiðarstýring 

PÁr (P07) 
 

Hvaða ár laukstu þessu námi? 
 

19<Aldur<35 → PVerkn 
Annars → NAðal 

PÁr (P07) 
 

What year did you complete this course of 
study? 

Nýtt PVerkn 
 

Var verknám eða starfsþjálfun hluti af þessari 
menntun? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → PVerktimi 
Annars → NAðal 

PVerkn 
 

Was on-the-job training in a company or 
organisation a part of this education? 

 

1) Yes 
2) No 

 

Nýtt PVerktimi 
 

Í hve marga mánuði stóð verknámið eða 
starfsþjálfunin samtals? 

 

1) Minna en mánuð 
2) Einn til sex mánuði 
3) Sjö mánuði eða lengur 

 

→ PVerkLaun 

PVerktimi 
 

How many months in total did your on-the-job 
training last? 

 

1) Less than a month 
2) One to six months 
3) Seven months or longer 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt PVerkLaun 
 

Fékkst þú einhver laun eða fríðindi fyrir vinnu 
þína? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

→ NAðal 

PVerkLaun 
 

Did you get any payment or compensation for 
any of that work? 

 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt PNámskð (P08) 
 

Hefurðu lokið lengri starfstengdum 
námskeiðum? 
Hér er einkum átt við 100 klst. eða lengri 
starfsréttindanámskeið eða til að undirbúa undir starf 

 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → PHvaða (P09) 
Nei → NAðal 

PNámskð (P08) 
 

Have you completed any courses which grant 
job qualification? 
This refers especially to job oriented courses 100 
hours or more 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt PHvaða (P09) 
 

Hvaða námskeið? 
 

→ NAðal 

PHvaða (P09) 
 

What courses? 
 

Gamalt PISCED (P10) (kemur aðeins ef veit ekki í kóða náms) 
 

Hvar mundir þú flokka menntun þína miða við 
almenna skólakerfið á Íslandi? 

 

1) Engin formleg menntun 
2) Fullnaðarpróf (barnaskólapróf) 
3) Unglingapróf 
4) Grunnskólapróf 
5) Gagnfræðapróf 
6) Eins til tveggja ára starfsnám 
15)     Tveggja til þriggja ára starfsnám 
7) Þriggja ára eða lengra starfsnám 
8) Þriggja ára almenn menntun úr framhaldsskóla 
9) Eins til tveggja ára menntun eftir framhaldsskóla 
10) Stutt hagnýtt nám á háskólastigi 
11) Starfsnám á háskólastigi 
12) Grunnnám (1. gráða, t.d. BA) í háskóla 
13) Framhaldspróf (2. gráða, t.d. MA) í háskóla 
14) Doktorspróf 

 

→ NAðal 

PISCED (P10) 
 

How would you classify your education relative 
to the general Icelandic schooling system? 

 

1) No formal education 
2) Old school leaving certificate (age 12 years) 
3) Old school leaving certificate (age 14 years) 
4) Basic school leaving certificate 
5) 16-17 years old. Old secondary school certificate 
6) 1-2 years’ vocational training 
15) 2-3 years´vocational training 
7) 3 years’ vocational training 
8) 3 years’ general secondary education 
9) 1-2 years’ education after secondary level 
10) Short 1- ½ years diploma course at university level 
11) Vocational training at university level 
12) Firs university degree (e.g. BA) 
13) Second university degree (e.g. MA) 

14) Doctorate 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

N. Vinnumarkaðsstaða - sjálfsmat 

Breytt 
leiðarstýring 

NAðal 
 

Lítur þú aðallega á þig sem…? 
 

1) Vinnandi 
2) Námsmann 
3) Hætta að vinna vegna aldurs 
4) Öryrkja eða fatlaða 
5) Heimavinnandi án launaðrar vinnu 
6) Í fæðingarorlofi 
7) Atvinnulausa 
8) Veika eða tímabundið ófæra til vinnu 
9) Annað 
 
Annað hvað… 
 

→ RHeilsa 

NAðal 
 

Do you regard yourself mainly as…? 
 

1) Working 
2) Student 
3) Retired 
4) Disabled 
5) Homeworking 
6) In maternity/paternity leave 
7) Unemployed 
8) Ill or temporarily unable to work 
9) Other 

 
Other, please specify 

Eytt NStaða (N01) 
 

Í hvaða stöðu varstu í [mánuður] í fyrra? 
 

1) Í vinnu, en í öðru fyrirtæki 
2) Í vinnu, fyrirtækið: [fyrirtæki] 
3) Atvinnulaus, að leita að vinnu 
4) Í fæðingarorlofi 
5) Heimavinnandi, án launaðrar vinnu 
6) Hætt að vinna vegna aldurs 
7) Öryrki eða fötluð 
8) Veik eða tímabundið ófær til vinnu 
9) Í skóla 
10) Annað 
Annað hvað… 

 

0 → NStatus (N03) 
3 → NVinna (N02) 
Annars → VidmHjú 

NStaða (N01) 
 

What position were you in a year ago? 
 

1) Working in a different firm 
2) Working, the firm: [fyrirtækið] 
3) Unemployed, looking for work 
4) Maternity/paternity leave 
5) Homemaker, without paid employment 
6) Retired  
7) Disabled 
8) Ill or temporarily incapable of work 
9) At school 
10) Other 
What position was that? 

Eytt NVinna (N02) 
 

Varstu í fæðingarorlofi frá vinnu? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
Já → NStatus (N03) 
Annars → VidmHjú 

NVinna (N02) 
 

Were you on maternity/paternity leave from 
work? 

 
1) Yes 
2) No 

 

Eytt NStatus (N03) 
 

Varstu launþegi eða sjálfstætt starfandi? 
 

1) Launþegi 
2) Sjálfstætt 
3) Hvorugt 

 
2 → NSjastrf (N04) 
3 → NHvÁst (N05) 
Annars → NStaður 

NStatus (N03) 
 

Were you a wage earner or self-employed? 
 

1) Employee 
2) Self-employed 
3) Neither 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt NSjastrf (N04) 
 

Varstu með starfsmenn á launum? 
 

1) Já 
2) Nei 

 
→ NStaður (N06) 

NSjastrf (N04) 
 

Did you have paid employees working for you? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Eytt NHvÁst (N05) 
 

Hvorugt hvað? 
 
→ NStaður (N06) 

NHvÁst (N05) 
 

If neither, please give details? 
 

Eytt NStaður (N06) 
 

Í hvaða sveitarfélagi vannstu? 
 
→ NFirma (N07) 

NStaður (N06) 
 

Which municipality did you work in? 
 

Eytt NFirma (N07) 
 

Hjá hvaða fyrirtæki vannstu? 
 
→ NIðja (N08) 

NFirma (N07) 
 

Which company did you work for? 
 

Eytt NIðja (N08) 
 

Hver er starfsemi fyrirtækisin aðallega? 
Ef fleiri en einn vinnustaður, miða við vinnustað 
svaranda? 
Vinnustaður er öll starfsemin á lóðinni, ekki bara deild 
viðkomandi 
 

→ NKóti2008 (N08b) 

NIðja (N08) 
 

What is the company’s main activity? 
If there is more than one workplace, refer to the 
respondent’s workplace 
Workplace means all activity on the site, not just the 
department 

 

Eytt NKóti2008 (N08b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á bilstöngina 
 

→ VidmHjú 

NKóti2008 (N08b) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á 
bilstöngina 

 

 

R. Heilsa 
Nýtt RHeilsa 

 

Næst eru nokkrar spurningar um heilsufar þitt. 
Almennt séð finnst þér þú vera við mjög góða, 
góða, sæmilega, slæma eða mjög slæma heilsu? 

 

1) Mjög góða 
2) Góða 
3) Sæmilega 
4) Slæma 

5) Mjög slæma 
 

→ RTakmarkanir 

RHeilsa 
 

The next questions are about your overall 
health. 
Do you generally consider your health to be very 
good, good, fair, bad or very bad? 

 

1) Very good 
2) Good 
3) Fair 
4) Poor 
5) Very poor 

Nýtt RTakmarkanir 
 

Er heilsufar þitt að takmarka þig í einhverju sem 
flest fólk getur almennt gert? 

 

RTakmarkanir 
 

Do health problems limit you in activities that 
most people can do? 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

1) Já 
2) Nei 

 

Já → RAlvarlegt 
Annars→VidmHjú 

1) Yes 
2) No 

 

Nýtt RAlvarlegt 
 

Myndir þú segja að þessar takmarkanir væru 
alvarlegar? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

→RLengi 

RAlvarlegt 
 

Would you say that these limitations are severe? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Nýtt RLengi 
 

Hafa þessar takmarkanir varað í 6 mánuði eða 
lengur? 

 

1) Já 
2) Nei 

 

→VidmHjú 

RLengi 
 

Have you been limited for at least the past 6 
months? 

 

1) Yes 
2) No 

 

 

Bakgrunnsspurningar 

Gamalt VidmHjú 
 

Hver er hjúskaparstaða þín? 
 

1) Hefur ekki gifst/kvænst 
2) Gift/Kvæntur 
3) Í óvígðri sambúð 
4) Fráskilin/n 

5) Ekkja/Ekkill 
 

→ HeimFj (Hm01) 

VidmHjú 
 

What is your marital status? 
 

1) Single 
2) Married 
3) Cohabiting / living together 
4) Divorced 

5) Widowed 

Gamalt HeimFj (Hm01) 
 

Hversu margir eru í heimili þínu að þér 
meðtalinni? 
 

0-15 
 

0 → HeimTeg (Hm02) 
Annars → Aðsetur (X01) 

HeimFj (Hm01) 
 

How many persons are in your household, 
including yourself? 
 

0-15 

Gamalt HeimTeg (Hm02) 
 

Hvers konar stofnun? 
 

1) Heimavist 
2) Sjúkrahús 
3) Hæli eða sambýli 
4) Klaustur 
5) Verbúð eða vinnubúð 
6) Annað (t.d. fangelsi, gistiheimili) 

 

→ Aðsetur (X01) 

HeimTeg (Hm02) 
 

What kind of institution? 
 

1) Boarding school 
2) Hospital 
3) Other welfare institutions 
4) Monastery / nunnery 
5) Workers’ hostel 
6) Other (e.g. prison, guesthouse) 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Gamalt Aðsetur (X01) 
 

Ertu búsett/urí [bæjarfélag]? 
 

1) Já 
2) Nei 

 

Nei → NýSveit (X02) 
Bylgja=5→HmSkrá 
Annars→Viðtali lokið 

Aðsetur (X01) 
 

Are you living in [bæjarfélag]? 
 

1) Yes 
2) No 

 

Gamalt NýSveit (X02) 
 

Hvaða sveitarfélagi? 
 

→ SvfKóti (X03) 

NýSveit (X02) 
 

What town or municipality? 

Breytt 
leiðarstýring 

SvfKóti (X03) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á bilstöngina 
 

Fæðingarland <> Ísland og oddatöluár→ FlÁstæður 
Annars→Viðtali lokið 

SvfKóti (X03) 
 

Flettu upp viðeigandi kóta með því að ýta á 
bilstöngina 

 

Fólksflutningar 

Nýtt FlÁstæður 
 

Hvers vegna fluttir þú til Íslands? Komstu… 
Hakið við allt sem á við 

1) Vegna vinnu 
2) Af fjölskylduástæðum þar á meðal vegna 

ástarsambands 
3) Vegna náms eða þjálfunar 
4) Sem flóttamaður eða til að fá alþjóðlega vernd 
5) Til að setjast í helgan stein 
6) Af öðrum ástæðum 

 
Ef (fleiri en einn svarmöguleiki valinn)→ FlÁstæða 
Annars ef (FlÁstæður=1)→ FlVinnu 
 

FlÁstæður 
 

Why did you move to Iceland? Did you come 
here… 
Check all that apply 

1) For employment 
2) For family reasons including partnership  
3) For education or training 
4) As a refugee or seeking international protection 
5) To retire 
6) For other reasons 

 

Nýtt FlÁstæða  
 

Hver var aðalástæðan? 
 

1) Vegna vinnu 
2) Af fjölskylduástæðum þar á meðal vegna 

ástarsambands 
3) Vegna náms eða þjálfunar 
4) Sem flóttamaður eða til að fá alþjóðlega vernd 
5) Til að setjast í helgan stein 
6) Af öðrum ástæðum 

 
Ef(FlÁstæða=1) → FlVinnu 

 

FlÁstæða  
 

What was the main reason? 
 

1) For employment 
2) For family reasons including partnership 

formation 
3) For education or training 
4) As a refugee or seeking international protection 
5) To retire 
6) For other reasons 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Nýtt FlVinnu 
 

Varst þú komin með vinnu eða atvinnutilboð á 
Íslandi áður en þú fluttir til landsins? 

 

1) Já 

2) Nei 
 
→Viðtali lokið 

FlVinnu 
 

Did you already have a job or a job offer in 
Iceland before coming to the country? 

 

1) Yes 

2) No 

Aðrir heimilismenn (aðeins bylgja 5) [Sleppt] 

Eytt HmSkrá (Hm04) 
 

Að lokum eru nokkrar spurningar um hverjir búa 
á heimilinu og hvernig þeir tengjast þér? 
Eru einhverjir af eftirfarandi fluttir að heiman? 
Á bara við þá sem hafa fasta búsetu á heimilinu 
(námsfólk sem ekki býr á heimilinu á meðan námi 
stendur á að merkja sem flutta) 

 

1) Nöfn heimilismanna 
2) Nöfn heimilismanna 
3) … 

 

 
Nýr heimilismaður → Kyn (Hm10) 
Annars→Viðtali lokið 

HmSkrá (Hm04) 
 

Finally, a few questions about who lives in the 
household and how they are connected to you 
Have any of the following left home? 
Only refers to people who are permanently resident 
in the household (students who do not live in the 
household while studying should be marked as moved 
out) 

 

1) Nöfn heimilismanna 
2) Nöfn heimilismanna 
3) … 

 

Eytt Kyn (Hm10) 
 

Hvert er kyn hans? 
Spyrja aðeins ef kynið hefur ekki komið fram í 
samtalinu. 

 

→ FæðÁr (Hm11) 

Kyn (Hm10) 
 

What sex is this person? 
Spyrja aðeins ef kynið hefur ekki komið fram í 
samtalinu. 

 

Eytt FæðÁr (Hm11) 
 

Hvaða ár er hann fæddur? 
 

Veit ekki → VinAld 
Annars→ Afmæli (Hm12) 

FæðÁr (Hm11) 
 

What year was he born? 
 

Eytt VinAld (Hm13) 
 

Er hann á milli 16 og 74 ára? 
 

→ Tengsl  

VinAld (Hm13) 
 

Is he aged between 16 and 74? 
 

Eytt Afmæli (Hm12) 
 

Er hann búinn að eiga afmæli á árinu? 
 

→ Tengsl 

Afmæli (Hm12) 
 

Has he already had a birthday this year? 
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Ef það er meira en vika frá viðmiðunarviku: 

í síðustu viku → í vikunni XX til YY 

the past week → the week from XX to YY 

Eytt Tengsl (Hm14) 
 

Hvernig er hann tengdur þér? 
 

1) Maki 
2) Barn (svaranda og/eða maka) 
3) Systkini 
4) Systkinabarn 
5) Foreldri 
6) Afi/amma 
7) Tengdaforeldri 
8) Tengdabarn 
9) Mágur / mágkona 
10) Barnabarn 
11) Annar ættingi 
12) Óskyldur 

 
→ Hjú (Hm15) 

Tengsl (Hm14) 
 

What is his relation to you? 
 

1) Spouse  
2) Child (own or spouse’s) 
3) Sibling 
4) Child of sibling 
5) Parent 
6) Grandparent 
7) Parent in law 
8) Child in law 
9) Sister / brother in law 
10) Grandchild 
11) Another relative 
12) Not related 

Eytt Hjú (Hm15) 
 

Hver er hjúskaparstaða hans? 
 

1) Hefur ekki gifst 
2) Gift 
3) Í óvígðri sambúð 
4) Fráskilin 
5) Ekkja 

 
Annar nýr heimilismaður → Kyn 
Annars→Viðtali lokið 

Hjú (Hm15) 
 

What is his marital status? 
 

1) Single 
2) Married 
3) Cohabiting / living together 
4) Divorced 
5) Widowed 

 

 

Að lokum koma svo spurningar um stöðu fullorðinna heimilismanna, þar sem úrtakseiningin svarar hluta af öllum vinnu 

spurningunum fyrir fullorðna heimilismenn. 


