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6 Viðauki 

6.1 Spurningalisti 

Könnun á aðstæðum og högum sjómannskvenna samanborið við aðrar konur. 

 

1. Hver er aldur þinn ? 

 21-30 ára 

 31-40 ára 

 41-50 ára 

 51-60 ára 

 Eldri en 60 ára 

2. Hver er menntun þín? 

 Grunnskólapróf 

 Iðnmenntun 

 Stúdentspróf 

 Grunnnám úr háskóla 

 Framhaldsnám úr háskóla 

 Annað (vinsamlegast tilgreinið) 
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3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Gift 

 Í sambúð 

 Einhleyp 

4. Hvar starfar maki þinn? 

 Vinnur í landi 

 Vinnur á sjó 

 Er atvinnulaus 

 Annað (vinsamlegast tilgreinið) 

 

5. Hvaða stöðu gegnir eiginmaður þinn? 

 Yfirmaður 

 Millistjórnandi 

 Óbreyttur starfsmaður 

6. Hve lengi er maki þinn í burtu vegna vinnu í hvert skipti? 

 Minna en viku 

 Tvær vikur 

 Einn mánuð 

 Einn til tvo mánuði 

 Tvo mánuði eða meira  

 Á ekki við 
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7. Hefur þú upplifað hræðslu vegna vinnu maka þíns ? 

 Já 

 Nei 

8. Stundar þú vinnu utan heimilis ? 

 Já 

 Nei 

9. Stundir þú vinnu utan heimilis, hvert er starfshlutfall þitt ? 

 Meira en 80% 

 70% - 80% 

 60% - 70% 

 50% - 60% 

 Minna en 40 % 

 Á ekki við 

10. Hverjar eru samanlagðar tekjur ykkar hjóna/sambýlisfólks á mánuði, fyrir skatt ? 

 Minna en 1.000.000 – 1.500.000 

 1.500.000 – 2.000.000 

 2.500.000 – 3.000.000 

 3.500.000 - 4.000.000 

 Hærri en 4.000.000 

11. Telur þú að atvinna eiginmanns þíns hafi haft áhrif á starfsframa þinn? 

 Já 

 Nei 
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12. Finnst þér þú hafa þurft að fórna starfsframa þínum vegna fjarveru eiginmanns þíns? 

 Já 

 Nei 

13. Hver er fjöldi íbúa þar sem þú býrð ? 

 Innan við 500 manns 

 1000 – 5000 manns 

 5000 – 10.000 manns 

 10.000 – 15.000 manns 

 15.000 - 20.000 manns 

 20.000 manns eða fleiri 

14. Hvernig er félagslegt net þitt þar sem þú býrð, merktu við þá möguleika sem eiga við? 

 Systkini búa í sama byggðarlagi 

 Foreldrar búa í sama byggðarlagi 

 Vinir búa í sama byggðarlagi 

 Aðrir ættingjar búa í sama byggðarlagi 

 Ekkert ofantalið á við 
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15. Nýtur þú stuðnings frá ættingjum/vinum sem búa í sama byggðarlagi og þú ? 

 Mjög oft 

 Oft 

 Það kemur fyrir 

 Mjög sjaldan 

 Aldrei 

 Á ekki við 

16. Er fjölskyldunni frekar boðið að vera með þegar eiginmaðurinn er heima heldur en 

þegar hann er fjarverandi vegna vinnu ? 

 Já, greinilegur munur á því að vera boðið að vera með þegar hann er heima 

 Já, oftar þegar hann er heima 

 Sé ekki mun á því þegar hann er heima eða fjarverandi 

 Nei, sjaldnar þegar hann er heima 

 Nei, greinilegur munur á því að vera ekki boðið að vera með þegar hann er fjarverandi 

 Á ekki við 

17. Hvaða samfélagsmiðla notar þú? 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 Nota ekki samfélagsmiðla 

 Annað (vinsamlegast tilgreinið) 
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18. Hve miklum tíma eyðir þú á samfélagsmiðlum á dag? 

 Minna en hálfri klukkustund 

 Einni klukkustund 

 Einni og hálfri klukkustund 

 Tveimur klukkustundum 

 Tveimur - fjórum klukkustundum  

 Meira en fjórum klukkustundum á dag 

19. Þegar maðurinn þinn er fjarverandi, finnst þér samfélagsmiðlar gera þér auðveldara að 

vera í samskiptum við maka þinn? 

 Já, tvímælalaust 

 Já, stundum 

 Er ekki viss 

 Nei, alls ekki 

20. Hvernig er andleg líðan þín ? 

 Mjög góð 

 Góð 

 Sæmileg 

 Slæm 

 Mjög slæm 
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21. Hvernig er líkamleg líðan þín ? 

 Mjög góð 

 Góð 

 Sæmileg 

 Slæm 

 Mjög slæm 

22. Hefur þú fengið alvarlega sjúkdóma ? 

 Já 

 Nei 

23. Ef svarið er já við spurningu 22, hvaða sjúkdóma hefur þú fengið ? 

 Hjarta- og æðasjúkdóm 

 Krabbamein 

 Andlegan/geðrænan sjúkdóm 

 Annað, hvað ? 

 Annað (vinsamlegast tilgreinið) 
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24. Hafir þú fengið alvarlega sjúkdóma, hafði fjarvera eiginmanns áhrif á líðan þína á 

meðan þú glímdir við sjúkdóminn ? 

 Já, mikil áhrif 

 Já, hafði þó ekki svo mikil áhrif 

 Get ekki metið það 

 Nei, hafði ekki svo mikil áhrif 

 Nei, hafði engin áhrif 

 Á ekki við 

25. Hver eru áhugamál þín? 

 Íþróttir 

 Félagsmál 

 Lestur 

 Útivist 

 Hef engin áhugamál 

 Annað 

26. Stundar þú hreyfingu ? 

 Já 

 Daglega 

 Einu sinni til þrisvar í viku 

 Tvisvar til þrisvar í mánuði 

 Sjaldnar 

 Stunda ekki hreyfingu 
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27. Stundir þú hreyfingu, finnst þér það hjálpa þér að takast á við fjarveru maka? 

 Já, enginn vafi 

 Já, oftast 

 Ekki viss 

 Nei, yfirleitt ekki 

 Nei, alls ekki 

28. Drekkur þú áfengi ? 

 Já 

 Nei 

29. Ef þú drekkur áfengi, hversu oft neytir þú áfengis? 

 Daglega 

 Einu sinni til þrisvar í viku 

 Einu sinni til þrisvar í hverjum mánuði 

 Einu sinni í mánuði 

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

30. Reykir þú ? 

 Já 

 Nei 
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31. Ef þú reykir, hve lengi hefur þú reykt ? 

 1 ár eða styttra 

 2 - 5 ár 

 6 - 10 ár 

 11 - 15 ár 

 16 - 20 ár 

 Lengur en 20 ár 

32. Hve mikið reykir þú? 

 Einn pakka á mánuði 

 Einn pakka á viku 

 Meira en einn pakka á viku 

 Einn pakka á dag 

 Meira en pakka á dag 

33. Drekkur þú kaffi, ef svo er hve mikið kaffi drekkur þú á dag ? 

 Drekk ekki kaffi 

 1 bolla á dag 

 2 bolla á dag 

 3 bolla á dag 

 4 bolla á dag 

 Fleiri en 4 bolla á dag 
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34. Hver er þyngd þín? 

 Ég er töluvert undir kjörþyngd 

 Ég er undir kjörþyngd 

 Ég er í kjörþyngd 

 Ég er yfir kjörþyngd 

 Ég er töluvert yfir kjörþyngd 

35. Hve langan svefn færð þú að meðaltali á hverri nóttu ? 

 Minna en 4 klukkustundir 

 4 - 5 klukkustundir 

 5 - 6 klukkustundir 

 6 - 7 klukkustundir 

 7 - 8 klukkustundir 

 Fleiri en 8 klukkustundir 

36. Hver eru gæði svefns þíns ? 

 Ég fæ samfelldan svefn 

 Ég vakna en sofna fljótlega aftur 

 Ég vakna og á í erfiðleikum með að sofna aftur 

 Ég vakna mjög oft á hverri nóttu og á í erfiðleikum með að sofna aftur 

 Ég sef mjög illa flestar nætur 
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37. Tekur maki þinn virkan þátt í heimilisstörfum þegar hann er heima? 

 Já 

 Stundum 

 Yfirleitt ekki 

 Nei 

 Á ekki við 

38. Hve mörg börn búa á heimilinu ? 

 1 barn 

 2 börn 

 3 börn 

 4 börn 

 5 börn eða fleiri 

 Börnin eru flutt að heiman 

 Á ekki börn/barn 

39. Hver er aldur barna þinna? 

 0 – 5 ára 

 6 – 10 ára 

 11 – 15 ára 

 16 – 20 ára 

 eldri 

 Á ekki við 
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40. Hve mörg börn átt þú og/eða eru í þinni umsjá? 

 Ekkert barn 

 1 börn 

 2 börn 

 3 börn 

 4 börn eða fleiri 

 Á ekki við 

41. Ef þú ert í sambandi, tekur maki þinn þátt í uppeldi barnanna? 

 Já 

 Stundum 

 Yfirleitt ekki 

 Nei 

 Á ekki við 

42. Eruð þú og börnin tekin með/boðin með þegar eitthvað er um að vera hjá 

fjölskyldu/vinum, afmæli og þess háttar ? 

 Já alltaf 

 Næstum alltaf 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei 

 Á ekki við 
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43. Upplifir þú streitu vegna heimanáms barnanna? 

 Nei 

 Stundum 

 Oftast 

 Alltaf 

 Á ekki við 

 

6.2 Streitukvarði Cohens 

Spurningarnar í þessum kvarða snúa að líðan þinni síðustu 30 daga. Í hverri spurningu ertu beðin 

um að merkja við viðeigandi tölu hversu oft þér hefur liðið á ákveðinn hátt eða hugsað ákveðnar 

hugsanir. 

 

0 = aldrei    1 = næstum því aldrei    2 = stundum    3 = nokkuð oft    4 = mjög oft 

44. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú verið í uppnámi vegna einhverjar óvæntrar 

uppákomu? 

0  1  2  3  4 

45. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið þannig að þú náir ekki að halda utan um 

mikilvæga hluti eða atburði í þínu lífi? 

0  1  2  3  4 

46. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú fundið fyrir kvíða og streitu? 

0  1  2  3  4 
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47. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú fundið fyrir sjálfsöryggi við að vinna úr eigin 

vandamálum? 

0  1  2  3  4 

48. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið eins og allt gangi þér í haginn? 

0  1  2  3  4 

49. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér liðið eins og þú ráðir ekki við allt sem þú þarft 

að gera? 

0  1  2  3  4 

50. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér tekist að láta hluti ekki fara í taugarnar á þér? 

0  1  2  3  4 

51. Hversu oft síðastlinn mánuð hefur þér liðið eins og þú hafir stjórn á aðstæðum? 

0  1  2  3  4 

52. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þú fundið fyrir reiði vegna atburða eða hluta sem 

þú hafðir enga stjórn á? 

0  1  2  3  4 

53. Hversu oft síðastliðinn mánuð hefur þér fundist erfiðleikar hlaðast upp þannig að þeir 

virðast óyfirstíganlegir? 

0  1  2  3  4 

 


