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Annex III 
 

VMR2010 – Viðhengi - 
Samhæfing vinnu og 
fjölskyldulífs 

LFS2010 – Ad-hoc module - 
Reconciliation between work 
and family life  
 

Þátttakendur: Allir sem eru á aldrinum 16-64 ára. 

Sp.1a.  (REGCARE0) 

Starfar þú með börnum í [aðal eða auka]starfi 
þínu? Já / Nei 
Do you work with children in your [main] job? 
Yes / No 
Sp.1b.  (REGCARE1) 

Sinnir þú reglulega öðrum börnum, 14 ára eða 
yngri, en þeim sem búa á þínu heimili, [fyrir utan 
þau sem þú starfar með]? Já / Nei 
Do you regularly take care of other children, up 
to 14 years old, other than those who live in 
your household [except the children you work 
with]? Yes / No 
Sp.1c.  (REGCARE2) 

Sinnir þú ættingjum eða vinum reglulega sem 
eru fimmtán ára eða eldri og þarfnast aðstoðar, 
vegna veikinda, fötlunar eða elli? Já / Nei 

Do you regularly take care of ill, disabled or 
elderly relatives or friends other than 15 years 
old in need of care? Yes / No 

 
Aðeins þeir sem hafa svarað að fjöldi 

heimilismanna >= 2 

Sp.2a. (BARN) 

Átt þú [eða maki þinn] börn sem búa jafnan á 
heimilinu? 
 Já, fleiri en eitt / Já, eitt barn / Nei, ekkert barn 

Do you [or your spouse] have children who live 
in the household regularly? 
Yes, more than one / Yes, one child / No, no child 

 

Ef BARN =já 

Sp.2b. (BARNAALDUR) 
Hvað er [yngsta] barnið gamalt? 
How old is the [youngest]child? 
 

Ef BARN =já og BARNAALDUR < 15 

SP.3a. (CHILDCAR0) 

Greiðir heimilið fyrir barnagæslu fyrir [yngsta] 
barnið á heimilinu, svo sem, svo sem 
frístundaheimili, leikskóli[, dagforeldri], húshjálp 
eða aðra gæslu? [Ekki telja með tímann sem 
barnið er í grunnskóla.] 
Já / Nei 

Does the household pay for childcare services for 
the [youngest] child in the household, including 
pre-school, au-pair, baby minder. [Leave out the 
time that the child spends in the compulsary 
school.] 
Yes / No 

 
Ef CHILDCAR0 = Já 
Sp.3b. (CHILDCAR) 
Hversu marga klukkutíma á viku er barnið í gæslu 
af því tagi? 
1) ...um 10 klukkustundir eða minna 

2) ...11til 20 klukkustundir 

3) ...21 til 30 klukkustundir 

4) ...31 til 40 klukkustundir 

5) ...meira en 40 klukkustundir á viku 

How many hours a week is the child in care of 
that kind? 
1) ...about ten hours or less 

2) ...eleven hours to twenty hours 

3) ...twenty-one to thirty hours 

4) ...thirty-one to forty hours 

5) ...or more than forty hours a week 

 

Þeir sem eru ekki í fullri vinnu eða án vinnu og 

uppfylla skilyrði hér að ofan 

Sp.4a. (IMPFACILborn) 

Ert þú [ekki í fullri vinnu]/[án vinnu] vegna þess 
að þú getur ekki nýtt þér viðeigandi 
barnagæsluúrræði? Já / Nei 

Is the reason that you are not working [full time] 
that you connot use suitable care services for 
children? Yes / No 

Sp.4b.( IMPFACIL1) 
Er það vegna þess að þau eru of dýr eða 
óaðgengileg eða eru aðrar ástæður þar að baki? 
Of dýr eða óaðgengileg / Aðrar ástæður 

Is it because they are not available or not 
affordable or are there other reasons? 
Not available or affordable / Other reasons 

 

Sp.5a. (IMPFACILfullor) 
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Ert þú [ekki í fullri vinnu]/[án vinnu] vegna þess 
að þú getur ekki nýtt þér viðeigandi 
umönnunarúrræði fyrir veika, fatlaða eða 
aldraða? Já / Nei 

Is the reasons that you are not working [full 
time] that you connot use suitable care services 
for people who are ill, disabled or elderly? Yes / 

Nei 

Sp.5b. (IMPFACIL2) 
Er það vegna þess þau er of dýr eða óaðgengileg 
eða eru aðrar ástæður þar að baki? 
Of dýr eða óaðgengileg / Aðrar ástæður 

Is it because they are not available or not 
affordable or are there other reasons? 
Not available or affordable / Other reasons 

 
IMPAFACIL 1= 1 

Sp.7. (NOWRECHI) 
Hver er aðalástæðan fyrir því að þú getir ekki 
nýtt þér barnagæsluúrræði...? 
1Eru engin slík úrræði í boði? 

1)  ...eru úrræði sem eru í boði of dýr? 

2)  ...eru úrræði sem eru í boði of léleg?. 

3)...eða er ástæðan önnur? 

Which of the following is the main reason that 
you connot use care services for children...? 
Are there no childcare services available? 

1)...are available childcare services too 

expensive? 

2)...are available childcare services of less than 

sufficient quality? 

3)...or are there other reasons? 

Sp.7 annað. (NOWRECHI_annad) 
Hver er ástæðan? 
What is the reason? 
 
 

 

 

IMPAFACIL 2= 1 

Sp.8. (NOWRECAR) 

Hver er aðalástæðan fyrir því að þú getir ekki 
nýtt þér umönnunarúrræði fyrir veika, fatlaða 
eða aldraða... 
 Eru engin slík úrræði í boði? 

 1)...eru úrræðin sem eru í boði of dýr? 

2)  ...eru úrræðin sem eru í boði of léleg?. 

3)  ...eða er ástæðan önnur? 

Which of the following is the main reason that 
you cannot use care services for people who are 
ill, disabled or elderly...? 

Are there no care services available? 

1)...are available care services too expensive? 

2)...are available care services of less than 

sufficient quality? 

3)...or are there other reasons? 

Sp.8 annað. (NOWRECAR_annad) 
Hver er ástæðan? 
What is the reason? 
 
Vinnandi = Já 

Sp. 9a. (VARHOURS1) 

Í [aðal]starfi þínu, ert þú með fastan vinnutíma 
sem vinnuveitandi stjórnar eða hefur þú 
einhverja stjórn yfir vinnutímanum? 
Vinnuveitandi hefur fullkomna stjórn / Svarandi 

hefur einhverja stjórn 

In your [main] job, is the start and end of the 
working day fixed by your employer or do you 
ahve some control over your own working time? 
The employer controls the working time / The 

respondent has some control 

 
Sp. 9b. (VARHOURS2) 
Hvert eftirtalinna atriða á best við um vinnutíma 
þinn í [aðal]starfi? 
1)...Vinnutími er sveigjanlegur, þar sem skila þarf 

ákveðnum fjölda vinnustunda á viku eða mánuði 

2)...Fjöldi vinnustunda er fastur á dag en 

vinnutími er sveigjanlegur. 

3)...Vinnutíma er stjórnað algjörlega af þér. 

4)...Annars konar fyrirkomulag. 
Which of the following best describes your 
working time in your [main] job? 
1)...Working time is flexible where you have to 

work a certain amount of time per week or 

month 

2)...The number of working hours per day is fixed 

but working time is flexible 

3)...You control your own working time 

completely 

4)...Another type of arrangement 
Sp. 9 annað. (VARHOURS_annad) 

Hvernig fyrirkomulag er það? 
Whit kind of arrangement is that? 
 
Sp. 10a. (POSSTEND1) 
Í [aðal]starfi þínu, getur þú byrjað vinnudaginn 
að minnsta kosti klukkutíma síðar en venjulega 
vegna fjölskylduaðstæðna? Er það venjulega, 
stundum eða aldrei? 
In your [main] job, is it possible to start the 



 

3 

 

working day at least an hour later the usually, for 
family reasons? Is it generally possible, rarely 
possible or not possible? 
Sp. 10a. (POSSTEND2) 
Í [aðal]starfi þínu, getur þú hætt vinnu að 
minnsta kosti klukkutíma fyrr en venjulega vegna 
fjölskylduaðstæðna? Er það venjulega, stundum 
eða aldrei? 
In your [main] job is it possible to end the 
working day at least an hour earlier the usually, 
for family reasons? Is it generally possible, rarely 
possible or not possible? 
 
Vinnandi = Já 

Sp. 11. (POSORGWT) 
En skipulagt vinnutíma þinn í [aðal]starfi þannig 
að þú getir tekið heilan vinnudag í frí frá vinnu, 
vegna fjölskylduaðstæðna án þess að nýta 
frídaga? Er það venjulega, stundum eða aldrei? 
How about to organise your working time in 
your [main] job in order to take whole days off 
for family reasons, without using holidays? Is it 
generally possible, rarerly possible or not 
possible? 
 
Barn = já og Barnaaldur < 9 
Sp. 12. (REDWORK) 
Eftir fæðingu yngsta barnsins á heimilinu, 
minnkaðir þú við þig vinnu í einn mánuð eða 
lengur til að sinna barninu, fyrir utan 
fæðingarorlof? Já / Nei 

After the birth of the youngest child in the 
household, did you reduce working hours for at 
least one month to take care of the child, 
exluding maternity leave? Yes / No 

 
Barn = já og Barnaaldur < 9 
Sp. 13a. (STOPWORK) 
En tókst þú þér frí frá vinnu, í einn mánuð eða 
lengur, fyrir utan fæðingarorlof? Já / Nei 

But did you stop working for at least a month to 
take care of the child, excluding the maternity 
leave? Yes / No 

 
Sp. 13b. (STOPWORK_lengd) 
Hversu lengi... 
1) ...í þrjá mánuði eða minna 

2) ...sex mánuði eða minna 

3) ...eitt ár eða minna 

4) ...meira en eitt ár 

5) ...eða ert þú enn í fríi? 

For how long... 
1) ...three months or less 

2) ...six months or less 

3) ...one year or less 

4) ...more than a year 

5) ...or are you still away from work? 

 
Sp. 14a. (PARLEAVE) 
Áður en við höldum áfram ætla ég að lesa stutta 
skilgreiningu á foreldraorlofi fyrir þig: 
Foreldraorlof er ólaunað leyfi frá störfum sem 
foreldrar geta tekið í allt að þrettán vikur til að 
annast barn sitt og fylgir rétturinn hverju barni 
fram að átta ára aldri þess. Eftir fæðingu yngsta 
barnsins á heimilinu, fórst þú í fullt foreldraorlof,  
í einn mánuð eða lengur til að sinna barninu? 
Já / Nei 

Before we continue, I will read a short definition 
of parental leave: Parental leave is unpaid leave 
from work, which either parent may take for up 
to 13 weeks in order to care for the child. This 
entitlement is attached to each child up to 8 
years of age. After the birth of the youngest child 
in the household, did you take a full-time 
parental leave for at least one month to take 
care of the child? 
Yes / No 

 
****** 

Sp. 14b. (PARLEAVE_lengd) 

Hversu lengi... 
1) ...í þrjá mánuði eða minna 

2) ...sex mánuði eða minna 

3) ...eitt ár eða minna 

4) ...meira en eitt ár 

5) ...eða ert þú enn í fríi? 

For how long... 
1) ...three months or less 

2) ...six months or less 

3) ...one year or less 

4) ...more than a year 

5) ...or are you still away from work? 

 


