
Gallup-kanning: Kvinnan ger av hvar skápið skal standa 

Javnstøða: Maðurin ger tað tunga kropsliga arbeiðið í húsarhaldinum, men kvinnan hevur 
avgerandi orðið, tá ið tað skal innrættast. 

Tað kann vera, at maðurin er høvdið í mongum familjum, men tað er kortini kvinnan, sum avger, 

hvar skápið skal standa. At innrætta heimið er uppgáva kvinnurnar.  
 
Í 66% av førinum eru tað kvinnurnar sum avgera, hvussu heimið skal síggja út mótvegis 2 % av 
monnunum. Í knøppum triðingi av húsarhaldunum eru tað eins nógv kvinnan og maðurin, sum 
innrætta og siga hvar borð og stólar skulu standa. 
 
Um tað so eisini eru kvinnurnar sum flyta skáp, reolir o.t. sigur kanningin kortini einki um.  

 
 
Greitt býti 

Arbeiðsbýtið er greitt, hon orðnar miðhæddina, hann orðnar kjallaran. Hon vaskar klæðir, hann 
vaskar bil. Hon stoppar hosur, hann ger smærri ábøtur í húsinum. Hon avger hvar skápið skal 
standa, hann flytir tað.  
 

Kanningin vísur greitt, at kvinnan hevur meir at siga, tá ið tað verður innrættað, men tá ið tað skal 
tapetserast og málast, tá er býtið ógvuliga javnt  
 
millum kynini bæði, og verður farið til ábøturnar, so er tað í høvuðsheitum bert menn, sum gera 
hetta - 76 % innandura og 84 % uttandura. 
 

Sum við nógvum øðrum húsarhaldsuppgávum, so eru ógvuliga fá, sum siga, at tað eru onnur, sum 
gera innandura ábøtur, mála og tapetsera innandura, innrættar heimið, ger uttandura ábøtur ella 
málar uttan – hetta liggur millum 2 og 8 % fyri ymisku økini.  
 
Sum við dagligu húsarhaldsuppgávunum, so hava hesi øki helst eisini nakað við stoltleika at gera. 
Tað eru jú so nógv, sum seta eina æru í sjálvi at klára sítt matrikkul – hetta hóast bæði kvinnan 
og maðurin hava fulltíðarstørv ella eru einsamøll í húsarhaldinum. 

 
 
Kvinnan er heima 
Tað er staðfest, at tað er kvinnan sum avger innrættingina av heiminum, hetta er kanska ikki so 
løgið, eftirsum hon eftir øllum at døma er nógv meir inni í húsinum enn maðurin.  
 
Kvinnur hava í miðal styttri lønta arbeiðstíð enn mennirnir, tær nýta meir tíð til eitt nú at matgera, 

vaska klæðir, vera saman við børnunum og reingerð enn mannfólk.  
 
Mannfólkið nýtir meir tíð til tað grova arbeiðið. At gera ábøtur, orðna kjallaran, fletta seyð o.t.  
 
Ein avleiðing av hesum arbeiðsbýti er tí møguliga, at kvinnurnar vilja ráða, hvussu alt skal stillast í 
húsarhaldinum. Hinvegin kann tað eisini verða líkasæla frá mansins síðu, at hann ikki er meir við, 

tá tað snýr seg um at innrætta heimið.  
 
 

Ósemjur 
Hóast tað ber til at síggja eina greiða gongd í spurningunum um, hvør innrættar, málar og ger 
ábøtur, so eru kynini bæði eitt sindur ósamd um teirra egna leiklut og leiklutin hjá makanum. 
 

Eitt nú eru nógv fleiri menn enn kvinnur, sum siga, at tað eru teir einsamallir, sum standa fyri 
innandura ábøtum, 62 % mótvegis 50 % av kvinnunum.  
 
Hinvegin, so vilja helvtina so nógvar kvinnur sum menn - ella 11% - at tey eru bæði eins nógv um 
at gera ábøtur. Sama ger seg galdandi í spurninginum um at mála uttandura. 
 
Sama gongd sæst aftur í spurninginum um at mála og tapetsera innandura, men leggjast skal tó 

merkis, at kynini eru rímuliga samd um stabban, sum eitur »eins nógv kvinnan og maðurin«. 
Ósemjurnar snúgva seg meir um hvørt tað er kvinnan ella maðurin einsamøll ella tað er mest 



maðurin ella mest kvinnan. 

 
Kanska hava tey, sum hava svara kanningini hvør í sínum lagi lyndi at yvirmeta sín egna leiklut, tá 
tey ikki gera uppgávurnar saman. Hetta samantvinnað við, at tey ikki at telja tað uppí, sum hin 

parturin í húsarhaldinum ger, er óivað partur av frágreiðingini til, hví kvinnur og menn eru so 
ósamd um arbeiðsbýtið. 
 
Forstáilsi fyri, hvat hin parturin í veruleikanum avrikar er kanska heldur ikki altíð so stórt, um 
partarnir ikki samstarva um uppgávurnar. 

 


