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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 
1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (1), 
einkum 1. gr. og 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)	 Í	1.	gr.	reglugerðar	(EB)	nr.	577/98	er	þess	krafist,	ef	um	
er að ræða samfellda könnun, að framkvæmdastjórnin 
taki	 saman	 skrá	 yfir	 vikurnar	 sem	 mynda	 viðmiðunar
ársfjórðunga könnunarinnar.

2) Nauðsynlegt er, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 577/98, að gera ráðstafanir til að koma á skrán-
ingarkerfi	 yfir	 breyturnar	 sem	 eru	 notaðar	 við	 sendingu	
gagna.

3) Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 577/98 
má	 fastsetja	 skrá	 yfir	 breytur,	 hér	 á	 eftir	 nefndar	 form
gerðarbreytur, valdar úr þeim könnunaratriðum sem 
einungis þarf að kanna sem ársmeðaltal 52 vikna við-
miðunar tímabils í stað meðaltals fyrir hvern árs fjórðung. 
Því ber að mæla fyrir um skilyrði fyrir notkun hluta úrtaks 
við	öflun	gagna	um	formgerðarbreytur.

4) Þar eð gögn um atvinnu og atvinnuleysi eru þýðingarmikil 
skal samræmis gætt í samtölum þessara vísa, hvort sem 
þær eru reiknaðar út frá árlegu hlutaúrtaki eða út frá 
ársmeðaltali alls úrtaks allra ársfjórðunganna.

5)	 Þar	eð	gögn,	sem	aflað	er	í	viðhengjum,	skipta	miklu	máli	
ætti að vera unnt að tengja þessar upplýsingar við aðrar 
breytur í könnuninni.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/2008 frá  
5. desember 2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 
29.1.2009, bls. 6.

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1372/2007 (Stjtíð. ESB L 315, 
3.12.2007, bls. 42).

6) Með reglugerð (EB) nr. 577/98, eins og henni var 
breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr.	1372/2007,	er	afhending	á	breytunni	„laun	í	aðalstarfi“	
gerð	 skyldubundin.	Því	ætti	 að	breyta	 skráningarkerfinu	
fyrir breyturnar.

7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005, 
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 
um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að 
því	 er	 varðar	 kerfisskráningu	 fyrir	 gagnaflutninga	 frá	
og	með	 árinu	 2006,	 notkun	hlutaúrtaks	 við	 öflun	gagna	
um formgerðarbreytur og skilgreiningu á viðmiðunar-
fjórðungum (2),	 skilgreinir	 skráningarkerfið	 sem	 nota	 á	
fyrir gagnasendingu frá 2006 og áfram. Þó er nauðsynlegt 
að	 breyta	 kóðunarkerfinu	 frá	 2009	 og	 áfram	 til	 að	 hafa	
hliðsjón af breytingum á tveimur breytum (hæsta 
menntunar- eða þjálfunarstigi sem er lokið og mánaðarlaun 
í	 aðalstarfi)	 til	að	aðlaga	afhendingardálka	 til	 samræmis	
við	það	og	til	að	leiðrétta	villur	og	úrfellingar	í	síum	fyrir	
aðrar breytur. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 430/2005 ætti því að falla úr gildi frá og með 1. janúar 
2009.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
sem komið var á fót með tilskipun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Formgerðarbreytur

Í I. viðauka er mælt fyrir um skilyrði fyrir notkun hlutaúrtaks 
við	öflun	gagna	um	formgerðarbreytur.

2. gr.

Viðmiðunarársfjórðungar

Í II. viðauka er mælt fyrir um skilgreiningu fyrir viðmiðunar-
ársfjórðunga fyrir árið 2009 og áfram.

(2) Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 36. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 973/2007 (Stjtíð. ESB L 216, 21.8.2007, bls. 10).

(3) Stjtíð. ESB L 181, 28.6.1989, bls. 47.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 377/2008

frá 25. apríl 2008

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í 
Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009, notkun 

hlutaúrtaks við öflun gagna um formgerðarbreytur og skilgreiningu á viðmiðunarfjórðungum
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3. gr.

Skráningarkerfi

Í III. viðauka er mælt er fyrir um kóðana fyrir breyturnar, sem notaðar verða fyrir gagnasendingu fyrir árin 
2009 og áfram.

4. gr.

Niðurfelling

Reglugerð (EB) nr. 430/2005 fellur úr gildi frá og með 1. janúar 2009.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá og með 1. janúar 2009.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. apríl 2008.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.

_______
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I. VIÐAUKI

SKILYRÐI FYRIR NOTKUN HLUTAÚRTAKS VIÐ ÖFLUN GAGNA UM FORMGERÐARBREYTUR

1)   Árlegar og ársfjórðungslegar breytur

Með	 orðinu	 „árlega“	 í	 dálkinum	 „Tíðni“	 í	 skráningarkerfinu,	 sem	mælt	 er	 fyrir	 um	 í	 III.	 viðauka,	 eru	 tilgreindar	
formgerðarbreytur sem, í stað ársfjórðungsmeðaltals, þarf einungis að kanna valfrjálst sem ársmeðaltal á grundvelli 
hlutaúrtaks sjálfstæðra athugana sem miðast við 52 vikur. Grunnbreytur, sem ber að kanna á hverjum ársfjórðungi, eru 
tilgreindar	með	„ársfjórðungslega“.

2)   Trúverðugleiki niðurstaðna

Að	því	er	varðar	formgerðarbreytur	má	hlutfallsleg	staðalskekkja	(án	þess	að	tekið	sé	tillit	til	sniðáhrifa)	í	árlegu	mati,	
sem	tekur	til	minnst	1%	eða	fleiri	íbúa	á	vinnualdri,	ekki	vera	meiri	en:

a) 9% í löndum með íbúafjölda á bilinu 1 til 20 milljónir og

b) 5% í löndum með íbúafjölda sem er 20 milljónir eða meiri.

Lönd með færri en eina milljón íbúa eru undanþegin þessum nákvæmniskröfum og skal formgerðarbreytum safnað fyrir 
heildarúrtakið nema sýnið uppfylli kröfurnar sem settu eru fram í a-lið.

Heildartölur	 í	hlutaúrtökunum	skulu	byggjast	á	 sjálfstæðum	athugunum	ef	 lönd	nota	hlutaúrtak	við	öflun	gagna	um	
formgerðarbreytur	og	könnunarbylgjurnar	eru	fleiri	en	ein.

3)   Samræmi heildartalna

Tryggja skal samræmi milli árlegra heildartalna hlutaúrtaks og ársmeðaltals alls úrtaks að því er varðar atvinnu, 
atvinnuleysi og aðra íbúa utan vinnumarkaðar eftir kyni og í eftirtöldum aldurshópum: 15 til 24, 25 til 34, 35 til 44, 45 
til 54, 55 +.

4)   Viðhengi

Úrtakið,	sem	er	notað	til	þess	að	afla	upplýsinga	um	viðhengi,	skal	einnig	fela	í	sér	upplýsingar	um	formgerðarbreytur.

_______
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II. VIÐAUKI

SKILGREINING Á VIÐMIÐUNARFJÓRÐUNGUM

a) Fjórðungar hvers árs vísa til 12 mánaða ársins, þannig að janúar, febrúar og mars tilheyra fyrsta fjórðungnum, apríl, 
maí og júní öðrum fjórðungnum, júlí, ágúst og september þriðja fjórðungnum og október, nóvember og desember 
fjórða fjórðungnum.

b) Viðmiðunarvikunum er úthlutað til viðmiðunarársfjórðunga þannig að vika tilheyri fjórðungnum eins og skilgreint 
er í a-lið og a.m.k. fjórir dagar þeirrar viku tilheyra, nema þetta leiði til þess að fyrsti fjórðungur ársins samanstandi 
aðeins af 12 vikum. Þegar það gerist verða umræddir fjórðungar ársins settir saman með samliggjandi 13 vikna 
samstæðum.

c) Þegar fjórðungur, samkvæmt b-lið, samanstendur af 14 vikum í stað 13, ættu aðildarríkin að reyna að dreifa úrtakinu 
yfir	allar	14	vikurnar.

d) Hlutaðeigandi aðildarríkjum er heimilt að sleppa einni viku á þeim fjórðungi (þ.e. ekki telja hana með) ef ekki 
er	gerlegt	að	dreifa	úrtakinu	þannig	að	það	nái	yfir	allar	14	vikur	þessa	fjórðungs.	Vikan,	sem	sleppa	verður,	ætti	
að vera dæmigerð að því er varðar atvinnuleysi, atvinnu og meðaltal raunvinnustunda og ætti að vera hluti af 
mánuðinum	sem	inniheldur	fimm	fimmtudaga.

e) Fyrsti ársfjórðungurinn 2009 hefst mánudaginn 29. desember 2008.

Aðildarríkjunum, sem framkvæma vinnumarkaðskönnunina ásamt öðrum könnunum sem eina samþætta könnun, er 
heimilt að skilgreina upphaf viðmiðunarársfjórðunganna einni viku fyrr en mælt er fyrir um í a-, b- og e-lið fram til 
ársloka 2011.

_______
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III. VIÐAUKI

SKRÁNINGARKERFI

Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

MANNTALSUPPLÝSINGAR

HHSEQNUM 1/2 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Raðnúmer innan heimilisins (sem 
skal vera það sama í öllum bylgjum)

allir

01–98 Tveggja tölustafa raðnúmeri úthlutað 
á hvern heimilismann

HHLINK 3 ÁRLEGA Tengsl við svaranda á heimilinu HHTYPE=1,3

1 Svarandi

2 Maki (eða sambýlismaður/-kona) 
svaranda

3 Barn svaranda (eða maka hans eða 
sambýlismanns/-konu)

4 Eldra skyldmenni svaranda (eða 
maka hans eða sambýlismanns/-
konu)

5 Annar ættingi

6 Annað

9 Á	ekki	við	(HHTYPE≠1,3)

HHSPOU 4/5 ÁRLEGA Raðnúmer maka eða sambýlismanns/-
konu

HHTYPE=1,3

01–98 Raðnúmer maka eða sambýlismanns/-
konu á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingurinn tilheyrir 
ekki einkaheimili, á engan maka 
eða makinn tilheyrir ekki sama 
einkaheimili)

HHFATH 6/7 ÁRLEGA Raðnúmer föður HHTYPE=1,3

01–98 Raðnúmer föður á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingurinn tilheyrir 
ekki einkaheimili eða faðirinn 
tilheyrir ekki sama einkaheimili)

HHMOTH 8/9 ÁRLEGA Raðnúmer móður HHTYPE=1,3

01–98 Raðnúmer móður á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingurinn tilheyrir 
ekki einkaheimili eða móðirin 
tilheyrir ekki sama einkaheimili)

KYN 10 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Kyn allir

1 Karl

2 Kona

YEARBIR 11/14 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fæðingarár allir

Fæðingarár er tilgreint með fjórum 
tölustöfum
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Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

DATEBIR 15 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fæðingardagur með hliðsjón af 
lokum viðmiðunartímabils

allir

1 Fæðingardagur einstaklings er 
á tímabilinu 1. janúar til loka 
viðmiðunarvikunnar

2 Fæðingardagur einstaklings er eftir 
lok viðmiðunarvikunnar

MARSTAT 16 ÁRLEGA Hjúskaparstaða allir

1 Einhleyp(ur)

2 Gift(ur)

3 Ekkja/ekkill

4 Fráskilin(n) eða skilin(n) að borði 
og sæng

óútfyllt Ekkert svar

Á LANDSVÍSU 17/18 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Þjóðerni allir

Kóðun,	sjá	ISOlandaflokkun

YEARESID 19/20 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Búsetutími í árum í þessu landi allir

00 Fædd(ur) í þessu landi

01–99 Búsetutími í árum í þessu landi

óútfyllt Ekkert svar

COUNTRYB 21/22 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fæðingarland YEARESID≠00

Kóðun,	sjá	ISOlandaflokkun

99 Á ekki við (dálkur.19/20 = 00)

óútfyllt Ekkert svar

PROXY 23 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Ástæða fyrir þátttöku í könnuninni allir 15 ára og eldri

1 Bein þátttaka

2 Þátttaka fyrir milligöngu annars 
heimilismanns

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar

ATVINNUSTAÐA Á 
VINNUMARKAÐI

WSTATOR 24 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Atvinnustaða á vinnumarkaði í 
viðmiðunarviku

allir 15 ára og eldri

1 Stundaði einhverja launaða vinnu 
eða aðra tekjuskapandi vinnu 
í viðmiðunarvikunni – í eina 
klukkustund eða meira (þ.m.t. 
einstaklingar sem vinna við fyrirtæki 
eigin fjölskyldu, þó ekki þeir sem fá 
kvaðningu um að gegna lögboðinni 
herskyldu	eða	samfélagsþjónustu)

2 Var	ekki	í	vinnu	en	gegndi	starfi	eða	
rak fyrirtæki sem einstaklingurinn var 
fjarverandi frá í viðmiðunarvikunni 
(þ.m.t. einstaklingar sem vinna við 
fyrirtæki eigin fjölskyldu, þó ekki 
þeir sem fengu kvaðningu um að 
gegna lögboðinni herskyldu eða 
samfélagsþjónustu)
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Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

3 Var ekki að vinna vegna þess að 
viðkomandi hafði verið sagt upp 
tímabundið

4 Fékk	kvaðningu	um	að	gegna	
lögboðinni herskyldu eða 
samfélagsþjónustu

5 Aðrir (15 ára eða eldri) sem hvorki 
unnu	né	voru	í	starfi	eða	ráku	
fyrirtæki í viðmiðunarvikunni

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

NOWKREAS 25/26 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Ástæða fyrir því að hafa ekki stundað 
vinnu þrátt fyrir að vera í starfi

WSTATOR=2

00 Slæmt veður

01 Minni vinna af tækni- og 
efnahagslegum ástæðum

02 Vinnudeila

03 Menntun eða þjálfun í skólum

04 Eigin veikindi, meiðsli eða 
tímabundin fötlun

05 Fæðingarorlof

06 Foreldraorlof

07 Orlofsdagar

08 Yfirvinna	tekin	út	í	fríi	(sem	
uppsöfnuð	yfirvinna	eða	liður	í	
samningi þar sem vinnustundir eru 
ákveðnar á ársgrundvelli)

09 Aðrar ástæður (t.d. persónulegar 
ástæður eða fjölskylduaðstæður)

99 Á ekki við (WSTATOR=1,3–5,9,9)

 ATVINNUMÁL – EINKENNI Á 
AÐALSTARFI

STAPRO 27 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Atvinnustétt WSTATOR=1,2

1 Sjálfstætt starfandi einstaklingur með 
starfsmenn á launum

2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án 
starfsmanna á launum

3 Launamaður

4 Einstaklingur sem vinnur við 
fyrirtæki eigin fjölskyldu

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

SIGNISAL 28 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Heldur áfram að þiggja laun (WSTATOR=2 og 
NOWKREAS≠04	og	
NOWKREAS≠05	
og STAPRO=3) eða 
WSTATOR=3

1 Fjarverandi í þrjá mánuði eða skemur

2 Fjarverandi lengur en í þrjá mánuði 
og	þiggur	laun	eða	félagslegar	
greiðslur sem eru minnst 
helmingurinn af laununum

3 Fjarverandi lengur en í þrjá mánuði 
og	þiggur	laun	eða	félagslegar	
greiðslur sem eru minna en 
helmingurinn af laununum
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Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

4 Veit ekki

9 Á	ekki	við	(WSTATOR≠2	
eða NOWKREAS=04 eða 
NOWKREAS=05	eða	STAPRO≠3)	
og	WSTATOR≠3

NACE3D 29/31 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Efnahagsleg starfsemi 
starfsstöðvarinnar

WSTATOR=1,2

Kóðun	atvinnugreinaflokkunar	
Evrópusambandsins (NACE 2. 
endursk.) með 2 eða, ef hægt er, 3 
tölustöfum

000 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

ISCO4D 32/35 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Staða WSTATOR=1,2

Kóðun alþjóðlegu 
starfaflokkunarinnar	(ISCO88	
(COM)) með 3 eða, ef hægt er, 4 
tölustöfum

9999 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

SUPVISOR 36 ÁRLEGA Stjórnunarábyrgð STAPRO=3

1 Já

2 Nei

9 STAPRO≠3

óútfyllt Ekkert svar

SIZEFIRM 37/38 ÁRLEGA Fjöldi einstaklinga sem vinna á 
starfsstöðinni

STAPRO=1,3,4, 
óútfyllt

01–10 Nákvæmur fjöldi einstaklinga ef hann 
er frá 1 til 10

11 11–19 einstaklingar

12 20–49 einstaklingar

13 50	einstaklingar	eða	fleiri

14 Ekki vitað en færri en 11 
einstaklingar

15 Ekki	vitað	en	fleiri	en	10	
einstaklingar

99 Á ekki við (STAPRO=2,9)

óútfyllt Ekkert svar

COUNTRYW 39/40 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Landið þar sem vinnustaðurinn er WSTATOR=1,2

Kóðun,	sjá	ISOlandaflokkun

99 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

REGIONW 41/42 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Svæðið þar sem vinnustaðurinn er WSTATOR=1,2

Flokkun hagskýrslusvæða 2

99 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar
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Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

YSTARTWK 43/46 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Árið þegar einstaklingur hóf störf 
hjá þessum atvinnurekanda eða varð 
sjálfstætt starfandi

WSTATOR=1,2

Tilgreindu	4	tölustafi	fyrir	
viðkomandi ár

9999 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

MSTARTWK 47/48 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Mánuðurinn þegar einstaklingur hóf 
störf hjá þessum atvinnurekanda eða 
varð sjálfstætt starfandi

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

01–12 Tilgreindu töluna fyrir viðkomandi 
mánuð

99 Á	ekki	við	(YSTARTWK≠9999,	
óútfyllt eða REFYEAR-YSTARTWK 
>2)

óútfyllt Ekkert svar

WAYJFOUN 49 ÁRLEGA Aðstoð opinberrar atvinnumiðlunar 
við að útvega núverandi starf

STAPRO=3 & hóf 
störf á síðustu 12 
mánuðum

0 Nei

1 Já

9 STAPRO≠3	eða	byrjaði	í	þessu	starfi	
fyrir meira en ári

óútfyllt Ekkert svar

FTPT 50 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hvort unnið er í fullu starfi eða 
hlutastarfi

WSTATOR=1,2

1 Fullt starf

2 Hlutastarf

9 WSTATOR≠1,2

óútfyllt Ekkert svar

FTPTREAS 51 ÁRLEGA Ástæður þess að unnið er í hlutastarfi FTPT=2

Ástæður þess að hlutastarf er tekið:

1 Einstaklingurinn er í námi eða 
starfsþjálfun

2 Eigin veikindi eða fötlun

3 Gæsla barna eða fullorðinna, 
ólögráða einstaklinga

4 Aðrar persónulegar ástæður eða 
fjölskylduástæður

5 Einstaklingur	fékk	ekki	fullt	starf

6 Aðrar ástæður

9 Á	ekki	við	(FTPT≠2)

óútfyllt Ekkert svar

TEMP 52 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hvort um fast starf er að ræða STAPRO=3

1 Einstaklingur	er	í	föstu	starfi	eða	með	
verksamning í ótiltekinn tíma

2 Einstaklingur er með tímabundinn 
starfs- eða verksamning
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9 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar

TEMPREAS 53 ÁRLEGA Ástæður fyrir tímabundnum starfs- 
eða verksamningi

TEMP=2

Einstaklingur er með tímabundinn 
starfs- eða verksamning vegna þess 
að:

1 Samningurinn tekur til 
þjálfunartímabils (lærlinga, 
starfsnema, aðstoðarmanna á 
rannsóknarstofu o.s.frv.)

2 Einstaklingur	fékk	ekki	fast	starf

3 Einstaklingurinn vildi ekki fast starf

4 Um ræðir samning á reynslutíma

9 Á	ekki	við	(TEMP≠2)

óútfyllt Ekkert svar

TEMPDUR 54 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Heildarlengd tímabundins starfs- eða 
verksamnings

TEMP=2

1 Minna en einn mánuður

2 1–3 mánuðir

3 4–6 mánuðir

4 7–12 mánuðir

5 13–18 mánuðir

6 19–24 mánuðir

7 25–36 mánuðir

8 Lengra en 3 ár

9 Á	ekki	við	(TEMP≠2)

óútfyllt Ekkert svar

TEMPAGCY 55 ÁRLEGA Samningur við vinnumiðlun fyrir 
afleysingafólk

STAPRO=3

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar

ÓHEFÐBUNDIN VINNA

SHIFTWK 56 ÁRLEGA Vaktavinna STAPRO=3

1 Einstaklingur vinnur vaktavinnu

3 Einstaklingur vinnur aldrei 
vaktavinnu

9 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar
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EVENWK 57 ÁRLEGA Kvöldvinna WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur vinnur jafnan á kvöldin

2 Einstaklingur vinnur stundum á 
kvöldin

3 Einstaklingur vinnur aldrei á kvöldin

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

NIGHTWK 58 ÁRLEGA Næturvinna WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur vinnur jafnan á 
nóttunni

2 Einstaklingur vinnur stundum á 
nóttunni

3 Einstaklingur vinnur aldrei á nóttunni

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

SATWK 59 ÁRLEGA Laugardagsvinna WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur vinnur jafnan á 
laugardögum

2 Einstaklingur vinnur stundum á 
laugardögum

3 Einstaklingur vinnur aldrei á 
laugardögum

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

SUNWK 60 ÁRLEGA Sunnudagsvinna WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur vinnur jafnan á 
sunnudögum

2 Einstaklingur vinnur stundum á 
sunnudögum

3 Einstaklingur vinnur aldrei á 
sunnudögum

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

VINNUSTUNDIR

HWUSUAL 61/62 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fjöldi vinnustunda unnar að jafnaði 
á viku í aðalstarfi

WSTATOR=1,2

00 Ekki er hægt að gefa upp vanalegan 
fjölda vinnustunda vegna þess að 
hann eru töluvert breytilegur eftir 
vikum og mánuðum

01–98 Fjöldi vinnustunda unnar að jafnaði á 
viku	í	aðalstarfi

99 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

HWACTUAL 63/64 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fjöldi raunvinnustunda í 
viðmiðunarvikunni í aðalstarfi

WSTATOR=1,2

00 Einstaklingur	í	starfi	eða	eigin	
atvinnurekstri sem vann ekkert í 
aðalstarfinu	í	viðmiðunarvikunni:
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01–98 Fjöldi	raunvinnustunda	í	aðalstarfi	í	
viðmiðunarvikunni

99 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

HWOVERP 65/66 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Greidd yfirvinna í viðmiðunarvikunni 
í aðalstarfi

STAPRO=3

00–98 Fjöldi	greiddra	yfirvinnustunda

99 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar

HWOVERPU 67/68 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Ógreidd yfirvinna í 
viðmiðunarvikunni í aðalstarfi

STAPRO=3

00–98 Fjöldi	ógreiddra	yfirvinnustunda

99 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar

HOURREAS 69/70 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Helsta ástæða þess að 
raunvinnustundir í viðmiðunarviku 
eru aðrar en hefðbundnar 
vinnustundir einstaklingsins

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

Einstaklingur hefur unnið meira en 
vanalega vegna:

01 —  breytilegs vinnutíma (t.d. 
sveigjanlegra vinnustunda)

16 —		 yfirvinnu

02 —  annarra ástæðna

Einstaklingur hefur unnið minna en 
vanalega vegna:

03 —  slæms veðurs

04 —  minni vinnu af tækni- og 
efnahagslegum ástæðum

05 —  vinnudeilna

06 —  menntunar eða þjálfunar

07 —  breytilegs vinnutíma (t.d. 
sveigjanlegra vinnustunda)

08 —  eigin veikinda, áverka eða 
tímabundinnar fötlunar

09 —	 barnsburðarleyfis	eða	
foreldraorlofs

10 —		 sérstaks	leyfis	vegna	
persónulegra ástæðna eða 
fjölskylduástæðna

11 —  árlegra frídaga

12 —  almennra frídaga

13 —		 byrjunar	eða	breytingar	á	starfi	í	
viðmiðunarviku

14 —		 starfsloka	án	þess	að	byrjað	sé	í	
nýju	starfi	í	viðmiðunarviku

15 —  annarra ástæðna

97 Einstaklingur hefur unnið 
vanalegan fjölda vinnustunda 
í viðmiðunarvikunni 
(HWUSUAL=HWACTUAL=01–98)
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98 Einstaklingur sem vinnur mjög 
breytilegar vinnustundir eftir 
vikum eða mánuðum og gaf ekki 
ástæðu fyrir mismun á fjölda 
raunvinnustunda og vanalegra 
vinnustunda (HWUSUAL=00 & 
HOURREAS#01–16)

99 Á ekki við (WSTATOR=2-5,9 
eða HWUSUAL=óútfyllt eða 
HWACTUAL=óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

WISHMORE 71 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Óskað er eftir að vinna yfirleitt meira 
en núverandi stundafjölda

(WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2)

0 Nei

1 Já

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

WAYMORE 72 ÁRLEGA Hvernig einstaklingur óskar eftir að 
vinna fleiri stundir

WISHMORE=1

1 Með	aukastarfi

2 Með	starfi	þar	sem	viðkomandi	
vinnur	fleiri	stundir	en	í	núverandi	
starfi

3 Einungis	í	núverandi	starfi

4 Á einhvern ofangreindan hátt

9 Á	ekki	við	(WISHMORE≠1)

óútfyllt Ekkert svar

HWWISH 73/74 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Heildarfjöldi stunda sem 
einstaklingurinn vildi vinna

WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

01–98 Heildarfjöldi vinnustunda sem óskað 
er eftir

99 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

HOMEWK 75 ÁRLEGA Heimavinnandi WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur vinnur jafnan heima 
hjá	sér

2 Einstaklingur vinnur stundum heima 
hjá	sér

3 Einstaklingur vinnur aldrei heima 
hjá	sér

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

LOOKOJ 76 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Leit að öðru starfi WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

0 Einstaklingur	leitar	ekki	að	öðru	starfi

1 Einstaklingur	leitar	að	öðru	starfi

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar
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LOOKREAS 77 ÁRLEGA Ástæður leitar að öðru starfi LOOKOJ=1

1 —  hætta á eða vissa um missi eða 
lúkningu núverandi starfs

2 —  raunverulegt starf er talið vera 
umbreytingastarf

3 —		 leitað	að	viðbótarsarfi	til	
að	bæta	fleiri	stundum	við	
vinnustundir	í	núverandi	starfi

4 —	 leitað	að	starfi	með	fleiri	
vinnustundum en í núverandi 
starfi

5 —	 leitað	að	starfi	með	færri	
vinnustundum en í núverandi 
starfi

6 —		 óskar	sér	betri	vinnuskilyrða	
(t.d. hærri launa, vinnu- eða 
ferðatíma, gæði vinnu)

7 —  aðrar ástæður

9 Á	ekki	við	(LOOKOJ≠1)

óútfyllt Ekkert svar

AUKASTARF

EXIST2J 78 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Tilvíst fleiri en eins starfs eða 
fyrirtækis

WSTATOR=1 eða 
WSTATOR=2

1 Einstaklingur hafði aðeins eitt starf 
eða rak fyrirtæki í viðmiðunarvikunni

2 Einstaklingur hafði með höndum 
fleiri	en	eitt	starf	eða	fyrirtæki	í	
rekstri í viðmiðunarvikunni (ekki 
vegna þess að hann skipti um starf 
eða starfsemi)

9 Á ekki við (WSTATOR=3–5,9)

óútfyllt Ekkert svar

STAPRO2J 79 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Atvinnustétt (í aukastarfinu) EXIST2J/2

1 Sjálfstætt starfandi einstaklingur með 
starfsmenn á launum

2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án 
starfsmanna á launum

3 Launamaður

4 Einstaklingur sem vinnur við 
fyrirtæki eigin fjölskyldu

9 Á ekki við (EXIST2J =1,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

NACE2J2D 80/81 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Efnahagsleg starfsemi í starfsstöð (í 
aukastarfinu)

EXIST2J/2

Atvinnugreinaflokkun	
Evrópubandalaganna, 2. endursk.

00 Á ekki við (EXIST2J =1,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

HWACTUA2 82/83 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fjöldi raunvinnustunda í 
viðmiðunarvikunni í aukastarfinu

EXIST2J/2

00 Einstaklingur sem vann ekki í 
aukastarfinu	í	viðmiðunarvikunni
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01–98 Fjöldi	raunvinnustunda	í	aukastarfinu	
í viðmiðunarvikunni

99 Á ekki við (EXIST2J =1,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

FYRRI STARFSREYNSLA 
ATVINNULAUSS 
EINSTAKLINGS

EXISTPR 84 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Reynsla á fyrri vinnustað liggur fyrir WSTATOR=3–5

0 Einstaklingur hefur aldrei haft 
atvinnu (hrein íhlaupavinna, eins og 
vinna í fríum, lögboðin herskylda eða 
samfélagsþjónusta,	á	ekki	að	teljast	
atvinna)

1 Einstaklingur hefur haft atvinnu 
(hrein íhlaupavinna, eins og vinna 
í fríum, lögboðin herskylda eða 
samfélagsþjónusta,	á	ekki	að	teljast	
atvinna)

9 Á ekki við (WSTATOR=1,2 eða 9)

óútfyllt Ekkert svar

YEARPR 85/88 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Árið þegar einstaklingur var síðast 
að störfum

EXISTPR=1

Tilgreindu	4	tölustafi	fyrir	árið	þegar	
einstaklingur var síðast að störfum

9999 Á ekki við (EXISTPR=0,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

MONTHPR 89/90 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Mánuðurinn þegar einstaklingur var 
síðast að störfum

YEARPR≠9999,	
óútfyllt & 
REFYEAR-
YEARPR<=201–12 Tilgreindu númer mánaðarins þegar 

einstaklingur var síðast að störfum

99 Á ekki við (YEARPR=9999, óútfyllt 
eða REFYEAR-YEARPR>2)

óútfyllt Ekkert svar

LEAVREAS 91/92 ÁRLEGA Helsta ástæða þess að hætt var í 
síðasta starfi eða sjálfstæðum rekstri

EXISTPR=1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

00 Einstaklingi	var	vikið	úr	starfi	eða	
sagt upp vegna þess að ekki var þörf 
fyrir hann

01 Tímabundnu	starfi	lokið

02 Annast börn eða fullorðinn, ólögráða 
einstakling

03 Aðrar persónulegar ábyrgðir eða 
fjölskylduábyrgðir

04 Eigin sjúkdómur eða fötlun

05 Menntun eða þjálfun

06 Snemmtekin eftirlaun

07 Eftirlaun tekin á eðlilegum tíma

08 Lögboðin herskylda eða 
samfélagsþjónusta

09 Aðrar ástæður
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99 Á ekki við (EXISTPR=0,9, óútfyllt, 
eða EXISTPR=1 og vann ekki á 
síðustu 8 árum)

óútfyllt Ekkert svar

STAPROPR 93 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA 
aðeins ef unnið var á 
síðustu 12 mánuðum,

ÁRLEGA að öðrum kosti

Atvinnustétt í síðasta starfi EXISTPR=1 
og REFYEAR-
YEARPR<81 Sjálfstætt starfandi einstaklingur með 

starfsmenn á launum

2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án 
starfsmanna á launum

3 Launamaður

4 Einstaklingur sem vinnur við 
fyrirtæki eigin fjölskyldu

9 Á ekki við (EXISTPR=0,9, óútfyllt, 
eða EXISTPR=1 og vann ekki á 
síðustu 8 árum)

óútfyllt Ekkert svar

NACEPR2D 94/95 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA 
ef unnið var á síðustu 12 
mánuðum,

ÁRLEGA að öðrum kosti

Efnahagsleg starfsemi í starfsstöð 
þar sem einstaklingur vann síðast

EXISTPR=1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

Atvinnugreinaflokkun	
Evrópubandalaganna, 2. endursk.

00 Á ekki við (EXISTPR=0,9, óútfyllt, 
eða EXISTPR=1 og vann ekki á 
síðustu 8 árum)

óútfyllt Ekkert svar

ISCOPR3D 96/98 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA 
ef unnið var á síðustu 12 
mánuðum,

ÁRLEGA að öðrum kosti

Starfsgrein í síðasta starfi EXISTPR=1 
og REFYEAR-
YEARPR<8ISCO-88(COM)

999 Á ekki við (EXISTPR=0,9, óútfyllt, 
eða EXISTPR=1 og vann ekki á 
síðustu 8 árum)

óútfyllt Ekkert svar

ATVINNULEIT

SEEKWORK 99 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Atvinnuleit á síðustu fjórum vikum (WSTATOR=3–5 
eða SIGNISAL=3) 
og aldur<751 Einstaklingur hefur þegar fundið 

starf sem mun hefjast innan þriggja 
mánaða tímabils

2 Einstaklingur hefur þegar fundið 
starf sem mun hefjast eftir meira en 
þriggja mánaða tímabil og leitar ekki 
atvinnu.

3 Einstaklingur er ekki í atvinnuleit og 
hefur ekki fundið starf sem hefst síðar

4 Einstaklingur er í atvinnuleit

9 Á ekki við (WSTATOR=1,2 eða 9 
og	SIGNISAL≠3)	eða	aldur	jafn	eða	
hærri en 75

SEEKREAS 100 ÁRLEGA Ástæður þess að atvinnu er ekki 
leitað

EXISTPR=3

Einstaklingur er ekki í atvinnuleit:

1 —  bíður eftir að vera kallaður aftur 
til vinnu (einstaklingar sem sagt 
var upp tímabundið)

2 —  vegna eigin sjúkdóms eða 
fötlunar
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3 —  annast börn eða fullorðna, 
ólögráða einstaklinga

4 —  vegna annarra persónulegra 
ábyrgða eða fjölskylduábyrgða

5 —  vegna menntunar eða þjálfunar

6 —  vegna starfsloka

7 —  vegna þeirrar skoðunar að engin 
atvinna	sé	tiltæk

8 —  af öðrum ástæðum

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠3)

óútfyllt Ekkert svar

SEEKTYPE 101 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Tegund atvinnu sem leitað er (eða er 
fundin)

SEEKWORK=1,2,4 
eða LOOKOJ=1

Atvinna sem leitað (fyrir 
SEEKWORK=1,2 atvinna fundin) 
er að:

1 sem sjálfstætt starfandi einstaklingur

sem launamaður:

2 —		 og	aðeins	er	leitað	að	fullu	starfi	
(eða	búið	er	að	finna	það)

3 —		 og	leitað	er	að	fullu	starfi	en	ef	
það fæst ekki kemur hlutastarf 
til greina

4 —		 og	leitað	er	að	hlutastarfi	en	ef	
það fæst ekki kemur fullt starf 
til greina

5 —		 og	aðeins	er	leitað	að	hlutastarfi	
(eða	búið	er	að	finna	það)

6 —  og einstaklingur tók ekki fram 
hvort	hann	leitaði	að	fullu	starfi	
eða	hlutastarfi	(eða	hvort	búið	
væri	að	finna	það)

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠1,2,4	og	
LOOKOJ≠1)

óútfyllt Ekkert svar

SEEKDUR 102 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hversu lengi atvinnuleitin stóð SEEKWORK=1,4 
eða LOOKOJ=1

0 Leit	hefur	enn	ekki	hafist

1 Skemur en 1 mánuður

2 1–2 mánuðir

3 3–5 mánuðir

4 6–11 mánuðir

5 12–17 mánuðir

6 18–23 mánuðir

7 24–47 mánuðir

8 4 ár eða lengur



15.10.2015 Nr. 63/2019EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠1,4	og	
LOOKOJ≠1)

óútfyllt Ekkert svar

AÐFERÐIR SEM NOTAÐAR 
VORU Á SÍÐUSTU FJÓRUM 
VIKUM TIL AÐ FINNA 
ATVINNU

METHODA 103 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hafði samband við opinbera 
atvinnumiðlun til að finna atvinnu

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODB 104 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hafði samband við einkarekna 
ráðningarstofu til að finna atvinnu

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODC 105 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hafði beint samband við 
vinnuveitendur

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODD 106 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Spurði vini, ættingja, stéttarfélög 
o.s.frv.

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODE 107 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Auglýsingar settar í dagblöð eða 
tímarit eða þeim svarað

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODF 108 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Auglýsingar í dagblöðum eða 
tímaritum skoðaðar

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODG 109 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Tók próf eða fór í atvinnuviðtal SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=10 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODH 110 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Leitað að lóðum, húsnæði eða búnaði SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=10 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)
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METHODI 111 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Grennslast fyrir um heimildir, leyfi 
eða fjármögnun

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODJ 112 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Beðið eftir niðurstöðum úr 
atvinnuumsókn

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODK 113 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Beðið eftir að opinber atvinnumiðlun 
hafi samband

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODL 114 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Beðið eftir niðurstöðum úr samkeppni 
um ráðningu hjá hinu opinbera

SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

METHODM 115 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Aðrar aðferðir notaðar SEEKWORK=4 eða 
LOOKOJ=1

0 Nei

1 Já

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠4	og	
LOOKOJ≠1)

WANTWORK 116 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Áhugi einstaklings, sem er ekki í 
atvinnuleit, á að vinna

EXISTPR=3

Einstaklingur er ekki í atvinnuleit:

1 — en hefur samt sem áður áhuga á 
að fá vinnu

2 — og hefur ekki áhuga á að vinna

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠3)

óútfyllt Ekkert svar

AVAILBLE 117 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Getur hafið störf innan tveggja vikna SEEKWORK=1,4 
eða 
WANTWORK=1, 
óútfyllt eða 
WISHMORE=1

Ef	vinna	finnst	núna:

1 Einstaklingur	getur	hafið	störf	
tafarlaust (innan tveggja vikna)

2 Einstaklingur	getur	ekki	hafið	störf	
tafarlaust (innan tveggja vikna)

9 Á	ekki	við	(SEEKWORK≠1,	4	
og	WANTWORK≠1,	óútfyllt	og	
WISHMORE≠1)
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AVAIREAS 118 ÁRLEGA Ástæður þess að einstaklingurinn 
getur ekki hafið störf innan tveggja 
vikna

AVAILBLE=2

Einstaklingur	gat	ekki	hafið	störf	
tafarlaust (innan tveggja vikna) vegna 
þess:

1 —  að hann þarf að ljúka menntun 
eða þjálfun

2 —  að hann þarf að ljúka herskyldu 
eða	samfélagsþjónustu

3 —  að hann getur ekki hætt í 
núverandi	starfi	innan	tveggja	
vikna vegna uppsagnarfrests

4 —  að persónulegar ástæður eða 
fjölskylduaðstæður valda (þ.m.t. 
barnsburðarleyfi)

5 —  að eigin veikindi eða 
óvinnufærni veldur

6 —  af öðrum ástæðum

9 Á	ekki	við	(AVAILBLE≠2)

óútfyllt Ekkert svar

PRESEEK 119 ÁRLEGA Aðstæður rétt áður en einstaklingur 
hóf atvinnuleit (eða beið eftir að 
byrja í nýju starfi)

SEEKWORK=1,2,4

1 Einstaklingur var í vinnu (þ.m.t. 
lærlingar og starfsnemar)

2 Einstaklingur var í fullu námi (þó 
ekki lærlingur og nemi)

3 Einstaklingur	fékk	kvaðningu	um	
að gegna lögboðinni herskyldu eða 
samfélagsþjónustu

4 Einstaklingur sinnti heimilis- eða 
fjölskylduábyrgð

5 Annað (t.d. starfslok sökum aldurs)

9 Á ekki við (SEEKWORK=3,9)

óútfyllt Ekkert svar

NEEDCARE 120 ÁRLEGA Skortur á gæslu barna og annarra 
skjólstæðinga

FTPTREAS=3 eða 
SEEKREAS=3

Einstaklingurinn er ekki að leita að 
starfi	eða	er	í	hlutastarfi	vegna	þess	
að:

1 viðeigandi umönnunarþjónusta fyrir 
börn er ekki fyrir hendi eða er of dýr

2 viðeigandi umönnunarþjónusta fyrir 
sjúka, fatlaða eða aldraða er ekki fyrir 
hendi eða er of dýr

3 viðeigandi umönnunarþjónusta fyrir 
börn og sjúka, fatlaða eða aldraða er 
ekki fyrir hendi eða er of dýr

4 umönnunarþjónusta hefur ekki áhrif á 
ákvörðun	um	að	vera	í	hlutastarfi	eða	
að	leita	ekki	að	starfi

9 Á	ekki	við	(FTPTREAS≠3	og	
SEEKREAS≠3)

óútfyllt Ekkert svar
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REGISTER 121 ÁRLEGA Skráning hjá opinberri atvinnumiðlun allir á aldrinum 15 til 
74 ára

1 Einstaklingur er skráður hjá opinberri 
atvinnumiðlun og þiggur bætur eða 
aðstoð

2 Einstaklingur er skráður hjá opinberri 
atvinnumiðlun en þiggur hvorki 
bætur	né	aðstoð

3 Einstaklingur er ekki skráður hjá 
opinberri atvinnumiðlun en þiggur 
bætur eða aðstoð

4 Einstaklingur er ekki skráður hjá 
opinberri atvinnumiðlun og þiggur 
hvorki	bætur	né	aðstoð

9 Á ekki við (einstaklingur er undir 15 
ára aldri eða eldri en 75 ára)

óútfyllt Ekkert svar

AÐALATVINNUSTAÐA Á 
VINNUMARKAÐI

MAINSTAT 
(valkvætt)

122 ÁRLEGA Helsta atvinnustaða allir 15 ára og eldri

1 Gegnir	starfi,	þ.m.t.	er	ólaunuð	
vinna við fyrirtæki eða eign 
eigin fjölskyldu, einnig nám 
á námssamningi eða launuð 
starfsþjálfun o.s.frv.

2 Atvinnulaus

3 Nemandi, háskólanemi, frekari 
þjálfun, ólaunuð starfsreynsla

4 Kominn á eftirlaun eða 
snemmtekin eftirlaun eða er hættur 
atvinnustarfsemi

5 Varanlega fatlaður

6 Gegnir lögboðinni herskyldu

7 Heimavinnandi

8 Aðrir einstaklingar utan 
vinnumarkaðar

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar

MENNTUN OG ÞJÁLFUN

EDUCSTAT 123 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Námsmaður eða lærlingur sem 
stundað hefur reglubundið nám 
undanfarnar fjórar vikur

allir 15 ára og eldri

1 Hefur verið námsmaður eða lærlingur

3 Einstaklingur í reglubundnu námi en 
er í fríi

2 Hefur ekki verið námsmaður eða 
lærlingur

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar

EDUCLEVL 124 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Stig menntunar eða þjálfunar sem um 
er að ræða

EDUCSTAT = 1 
eða 3

1 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

2 2. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni



15.10.2015 Nr. 63/2023EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

3 3. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

4 4. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

5 5. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

6 6. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

9 Á ekki við (EDUCSTAT=2,9, 
óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

EDUCFILD 
(valkvætt)

125/127 ÁRLEGA Svið menntunar eða þjálfunar sem 
um er að ræða

EDUCSTAT=1 eða 
3 og EDUCLEVL= 
3 til 6

000 Almennar áætlanir

100 Kennaranám og menntunarfræði

200 Hugvísindi, tungumál og listir

222 Erlend tungumál

300 Félagsvísindi,	viðskiptafræði	og	
lögfræði

400 Raunvísindi, stærðfræði og 
tölvuvinnsla

420 Lífvísindi (þ.m.t. líffræði og 
umhverfisfræði)

440 Eðlisvísindi (þ.m.t. eðlisfræði, 
efnafræði og jarðvísindi)

460 Stærðfræði og tölfræði

481 Tölvunarfræði

482 Tölvunotkun

500 Verkfræði, framleiðsla og 
byggingarstarfsemi

600 Landbúnaður og dýralækningar

700 Heilbrigðisvísindi og velferðarmál

800 Þjónustustarfsemi

900 Óþekkt

999 Á ekki við (EDUCSTAT=2,9, óútfyllt 
eða	EDUCLEVL≠(3	til	6))

óútfyllt Ekkert svar

COURATT 128 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Sóttir þú einhver námskeið, málstofur, 
ráðstefnur eða naustu einkakennslu 
eða leiðsagnar utan hins hefðbundna 
menntakerfis (hér á eftir vísað til sem 
nám undir leiðsögn) undanfarnar 
fjórar vikur?

Allir 15 ára og eldri

1 Já

2 Nei

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar
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COURLEN 129/131 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Fjöldi stunda sem varið var til náms 
undir leiðsögn undanfarnar fjórar 
vikur

COURATT=1

3 tölu-
stafir

Fjöldi stunda

999 Á ekki við (COURATT=2,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

COURPURP 
(valkvætt)

132 ÁRLEGA Tilgangur síðasta náms undir 
leiðsögn

COURATT=1

1 Að mestu leyti starfstengdur 
(faglegur)

2 Að mestu leyti persónulegur/
félagslegur

9 Á ekki við (COURATT=2,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

COURFILD 
(valkvætt)

133/135 ÁRLEGA Svið síðasta náms undir leiðsögn COURATT=1

000 Almennar áætlanir

100 Kennaranám og menntunarfræði

200 Hugvísindi, tungumál og listir

222 Erlend tungumál

300 Félagsvísindi,	viðskiptafræði	og	
lögfræði

400 Raunvísindi, stærðfræði og 
tölvuvinnsla

420 Lífvísindi (þ.m.t. líffræði og 
umhverfisfræði)

440 Eðlisvísindi (þ.m.t. eðlisfræði, 
efnafræði og jarðvísindi)

460 Stærðfræði og tölfræði

481 Tölvunarfræði

482 Tölvunotkun

500 Verkfræði, framleiðsla og 
byggingarstarfsemi

600 Landbúnaður og dýralækningar

700 Heilbrigðisvísindi og velferðarmál

800 Þjónustustarfsemi

900 Óþekkt

999 Á ekki við (COURATT=2,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

COURWORH 
(valkvætt)

136 ÁRLEGA Fór síðasta nám undir leiðsögn fram 
á greiddum vinnutíma?

COURATT=1

1 Einungis á greiddum vinnutíma

2 Að mestu leyti á greiddum vinnutíma

3 Að mestu leyti utan greidds 
vinnutíma

4 Aðeins utan greidds vinnutíma
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5 Atvinnulaus á þeim tíma

9 Á ekki við (COURATT=2,9, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

HATLEVEL 137/138 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hæsta stig menntunar eða þjálfunar 
sem viðkomandi hefur lokið

Allir 15 ára og eldri

00 Engin formleg menntun eða 
lægri en 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni	(ISCED	1)

11 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

21 2. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

22 3.	flokkur	c	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni	(styttra	en	
tvö ár)

31 3.	flokkur	c	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni	(tvö ár eða 
lengur)

32 3.	flokkur	a	og	b	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni

30 3.	flokkur	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni	(án	
aðgreiningar	í	a,	b	eða	c,	fleiri	ár	en	
2)

41 4.	flokkur	a	og	b	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni

42 4.	flokkur	c	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni

43 4.	flokkur	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni	(án	
aðgreiningar í a, b eða c)

51 5.	flokkur	b	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni

52 5.	flokkur	a	í	alþjóðlegu	
menntunarflokkuninni

60 6. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

99 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar

HATFIELD 139/141 ÁRLEGA Svið hæsta stigs menntunar eða 
þjálfunar sem viðkomandi hefur lokið

HATLEVEL=22 
til 60

000 Almennar áætlanir(1)

100 Kennaranám og menntunarfræði(1)

200 Hugvísindi, tungumál og listir(1)

222 Erlend tungumál

300 Félagsvísindi,	viðskiptafræði	og	
lögfræði(1)

400 Raunvísindi, stærðfræði og 
tölvuvinnsla(1)

420 Lífvísindi, þ.m.t. líffræði og 
umhverfisfræði(1)

440 Eðlisvísindi, þ.m.t. eðlisfræði, 
efnafræði og jarðvísindi(1)

460 Stærðfræði og tölfræði(1)

481 Tölvunarfræði

482 Tölvunotkun
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500 Verkfræði, framleiðsla og 
byggingarstarfsemi(1)

600 Landbúnaður og dýralækningar(1)

700 Heilbrigðisvísindi og velferðarmál(1)

800 Þjónustustarfsemi(1)

900 Óþekkt

999 Á ekki við (HATLEVEL=00, 11, 21, 
99, óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

HATYEAR 142/145 ÁRLEGA Árið þegar hæsta stigi menntunar eða 
þjálfunar var lokið

HATLEVEL=11–60

Færið	inn	4	tölustafi	fyrir	árið	þegar	
hæsta stigi menntunar eða þjálfunar 
var lokið

9999 Á ekki við (HATLEVEL=00, 99, 
óútfyllt)

óútfyllt Ekkert svar

AÐSTÆÐUR EINU ÁRI FYRIR 
KÖNNUNINA

WSTAT1Y 146 ÁRLEGA Aðstæður hvað varðar starfsemi einu 
ári fyrir könnunina

allir 15 ára og eldri

1 Gegnir	starfi,	þ.m.t.	er	ólaunuð	
vinna við fyrirtæki eða eign 
eigin fjölskyldu, einnig nám 
á námssamningi eða launuð 
starfsþjálfun o.s.frv.:

2 Atvinnulaus

3 Nemandi, háskólanemi, frekari 
þjálfun, ólaunuð starfsreynsla

4 Kominn á eftirlaun eða 
snemmtekin eftirlaun eða er hættur 
atvinnustarfsemi

5 Varanlega fatlaður

6 Gegnir lögboðinni herskyldu

7 Heimavinnandi

8 Aðrir einstaklingar utan 
vinnumarkaðar

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

óútfyllt Ekkert svar

STAPRO1Y 147 ÁRLEGA Atvinnustaða einu ári fyrir könnunina WSTAT1Y/1

1 Sjálfstætt starfandi einstaklingur með 
starfsmenn á launum

2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án 
starfsmanna á launum

3 Launamaður

4 Einstaklingur sem vinnur við 
fyrirtæki eigin fjölskyldu

9 Á	ekki	við	(WSTAT1Y	≠	1)

óútfyllt Ekkert svar
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NACE1Y2D 148/149 ÁRLEGA Efnahagsleg starfsemi starfsstöðvar 
þar sem einstaklingurinn vann einu 
ári fyrir könnunina

WSTAT1Y/1

Atvinnugreinaflokkun	
Evrópubandalaganna, 2. endursk.

00 Á	ekki	við	(WSTAT1Y	≠	1)

óútfyllt Ekkert svar

COUNTR1Y 150/151 ÁRLEGA Búsetuland einu ári fyrir könnunina Allir eins árs eða 
eldri

Kóðun,	sjá	ISOlandaflokkun

99 Á ekki við (barn yngra en eins árs)

óútfyllt Ekkert svar

REGION1Y 152/153 ÁRLEGA Búsetusvæði einu ári fyrir könnunina Allir eins árs eða 
eldri

Flokkun hagskýrslusvæða 2

99 Á ekki við (einstaklingur sem hefur 
skipt um búsetuland eða barn sem er 
yngra en ársgamalt)

óútfyllt Ekkert svar

TEKJUR

INCDECIL 154/155 ÁRLEGA Mánaðarlaun fyrir aðalstarf 
(útborguð laun)

STAPRO=3

01–10 Röð tíundarhluta

99 Á	ekki	við	(STAPRO≠3)

óútfyllt Ekkert svar

TÆKNILEG ATRIÐI SEM 
TENGJAST VIÐTALINU

REFYEAR 156/159 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Könnunarár allir

4	tölustafir	ársins

REFWEEK 160/161 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Viðmiðunarvika allir

Númer vikunnar frá mánudegi til 
sunnudags

INTWEEK 162/163 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Viðtalsvika allir

Númer vikunnar frá mánudegi til 
sunnudags

LAND 164/165 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Land allir

Kóðun,	sjá	ISOlandaflokkun

SVÆÐI 166/167 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Svæði heimilis allir

Flokkun hagskýrslusvæða 2

DEGURBA 168 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Stig þéttbýlismyndunar allir

1 Þéttbýlt	svæði

2 Meðalþéttbýlt	svæði

3 Strjálbýlt svæði
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HHNUM 169/174 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Raðnúmer heimilis allir

Hagstofur aðildarríkjanna úthluta 
raðnúmerum sem eru þau sömu í 
öllum bylgjum

Skrár sem eiga við allt heimilisfólk 
sama heimilis hafa sama raðnúmer

HHTYPE 175 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Tegund heimilis allir

1 Einstaklingur sem býr á einkaheimili 
(eða hefur fast aðsetur á hóteli) og 
fellur undir könnun á viðkomandi 
einkaheimili

2 Einstaklingur sem býr á stofnun og 
fellur undir könnun á viðkomandi 
stofnun

3 Einstaklingur sem býr á stofnun en 
fellur undir könnun á viðkomandi 
einkaheimili

4 Einstaklingur sem býr á öðru 
einkaheimili	á	yfirráðasvæði	landsins	
en fellur undir könnun á viðkomandi 
upprunaheimili

HHINST 176 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Tegund stofnunar HHTYPE=2,3

1 Menntastofnun

2 Sjúkrahús

3 Önnur velferðarstofnun

4 Trúarleg stofnun (sem fellur ekki 
undir 1–3)

5 Gistiheimili fyrir starfsmenn, 
gistiaðstaða fyrir starfsmenn á 
byggingarstöðum, stúdentaíbúðir, 
stúdentagarðar o.s.frv.

6 Herbúðir

7 Annað (t.d. fangelsi)

9 Á ekki við (HHTYPE=1,4)

óútfyllt Ekkert svar

COEFFY 177/182 ÁRLEGA Árlegur vægisstuðull allir

0000–
9999

Í dálkum 177–180 eru heilar tölur

00–99 Í	dálkum	181–182	eru	aukastafir

COEFFQ 183/188 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Ársfjórðungslegur vægisstuðull allir

0000–
9999

Í dálkum 183–186 eru heilar tölur

00–99 Í	dálkum	187–188	eru	aukastafir

COEFFH 189/194 ÁRLEGA Árlegur vægisstuðull úrtaks að 
því er varðar skráningaratriði 
heimilis (þegar um er að ræða úrtak 
einstaklinga)

0000–
9999

Í dálkum 189–192 eru heilar tölur
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00–99 Í	dálkum	193–194	eru	aukastafir

INTWAVE 195 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Raðnúmer könnunarbylgjunnar allir

1–8 Raðnúmer bylgjunnar

INTQUEST 196 ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA Hvernig spurningalistinn er notaður allir

1 Eingöngu grunnbreytur

2 Allur spurningalistinn

(1)	 Eða	undirkaflar	alþjóðlegu	menntunarflokkunarinnar	1997	—	menntunarsvið	—	kóðaðir	með	3	tölustöfum.




