
Gallup-kanning: Javnari arbeiðsbýti í Grønlandi 

Gallup: Arbeiðsbýtið millum mann og kvinnu í húsarhaldinum er nakað javnari í Grønlandi enn í 
Føroyum, men líkist annars nógv. 

Arbeiðið í føroyska húsarhaldinum tykist verða nakað væl meir uppbýtt í mun til tað grønlendska. 

Eins og í Føroyum so skipaði grønlendska Javnstøðunevndin í 1999 fyri fyrstu kanningini av 
javnstøðuni í Grønlandi.  
 
Spurningarnir í føroysku kanningini viðvíkjandi javnstøðu í húsarhaldinum eru nógv meir umfatandi 
enn í teirri grønlendsku, tí eru einans samanberingar gjørdar á nøkrum fáum økjum.  
 
Umframt javnstøðu í húsarhaldinum snýr grønlendska kanningin seg um javnstøðu í 

arbeiðsmarknaðinum og javnstøðu í frítíðini og almenna rúminum.  
 
Hetta eru alt virðismikil vitan, men føroyska javnstøðunevndin metti kortini, tá henda kanningin 

varð gjørd, at hon skuldi fara í smálutir – hetta er kanska júst eisini ein av styrkini í føroysku 
kanningini.  
 
 

Uppbýtt 
Eins og staðfest er fleiri staðni, so vísur føroyska kanningin ein rættiliga uppbýtt arbeiðsbýti – 
kvinnan hevur ábyrgdina av ávísum økjum meðan maðurin tekur sær av øðrum økjum.  
 
Í norðurlendskum sambandi eru Føroyar tað landið, har arbeiðsbýtið tykist vera allar mest 
uppbýtt. Tað hevði eisini verið stuttligt at sett føroysku úrslitini upp ímóti eitt nú teimum donsku 

og funnið útav, hvar vit liggja – um støðan er her, sum hon var í Danmark í 1970'unum ella hvar 
tað er – tað fer kortini fyribils at liggja á láni. 
 
Húsarhaldskanningar úr Danmark vísa eitt nú, at tá pør ikki hava børn, er húsarhaldsarbeiðið 
rímiliga væl býtt millum kynini bæði. Eftir at fólk hava fingið børn nýtir maðurin uml. ein hálvan 
tíma meir um dagin til húsarhaldsarbeiði meðan kvinnan nýtir tveir tímar meir um dagin til hetta.  
 

 
Javnari í Grønlandi 
Hóast Føroyar og Grønland samfelagsliga hava fleiri felagseyðkenni, so er á ávísum økjum fittur 
munur á avrikinum í húsarhaldinum hjá kynunum báðum.  
 
Eitt nú tá tað snýr seg um at keypa inn, so er í Grønlandi tann stórsti bólkurin sum svarar bæði, 
meðan tað í Føroyum er kvinnan, sum fyri tað mesta keypir inn. 

 
Har tað til dømis ræðir um smáar ábøtur í húsinum, so er tað eisini rættiliga javnt býtt í Grønlandi. 
Kvinnan tekur í 28% av førinum sær av ábøtunum innandura, bæði eins nógv 38% og maðurin 
34%, í Føroyum er hetta eitt mannfólkaarbeiði burturav.  
 
Hinvegin so líkist munandi meir, hvat matgerð og klædnavaski viðvíkur. Bæði eru í flestu førum 

framvegis kvinnuuppgávur burturav. 
 
 

Svara ymiskt 
Eitt sum gongur aftur í kanningunum báðum er, hvussu ymiskt kvinnur og menn svara um sítt 
egna avrik og avrikinum hjá makanum.  
 

Til dømis halda 21 % av grønlendsku mannfólkunum, at tað er kvinnan sum tekur sær av smáum 
ábøtum í húsarhaldinum, meðan 36% av kvinnunum halda, at tað eru tær, sum taka sær av 
smáum ábøtum í húsarhaldinum til dagligt. 
 
Hetta sæst eisini aftur í fleiri av svørunum í føroysku kanningini. Høvuðsorsøkin til ymisku svørini 
hjá kvinnum og monnum er helst, at kvinnan og maðurin hava helst ikki varhuga av, hvussu 
umfatandi arbeiðsuppgávurnar hjá hinum partinum í veruleikanum er. 

 
 



Orsøkir 

Tað er ilt at siga, hví tað er rættiliga stórur munur á avrikunum hjá kynunum báðum í 
húsarhaldinum í Føroyum og Grønlandi.  
 

Grønlendsku kvinnurnar, sum arbeiða úti, arbeiða í miðal 40 tímar um vikuna. Kortini ber ikki til at 
gera nøktandi samanberingar við Føroyar, tí tølini her eru øðrvísi útroknað.  
 
Í Føroyum er øll arbeiðstíðin hjá kynunum báðum tikin við, um tað so eru nakrir fáir arbeiðstímar 
um vikuna ella full arbeiðsvika.  
 
Tann grønlendska hevur ikki tikið arbeiðið við, um tað er undir 30 t um vikuna – 

samanberingargrundarlagið er tí ikki heilt nøktandi. 
 
Tað bar møguliga einaferð til at grundgeva fyri, at grønlendsku mennirnir vóru veiðimenn og vekk 
leingi í senn, tískil noyddust konurnar at taka sær av ymiskum uppgávum, sum vanliga verður sett 
í samband við mannfólk. 
 

Hinvegin, so skuldi hetta ikki verið so avgerandi í kanningini, tí føroyska konufólkið er søguliga 

eisini vant við at vera einsamallar heima, tí maðurin var sjómaður. 
 
 
Nakrar samanberingar: 
Hvør keypir inn? 
 

Grønland: Kvinnan 39% Bæði eins nógv 55% Maður 6% 
 
Føroyar: Kvinnan 55% Bæði eins nógv 38% Maður 7% 
 
 
Hvør vaskar klæði? 
 

Grønland: Kvinnan 73% Bæði eins nógv 23% Maðurin 4% 
 
Føroyar: Kvinnan 80% Bæði eins nógv 14% Maðurin 5% 

 
 
Smáar ábøtur í húsinum? 

 
Grønland: Kvinnan 28% Bæði eins nógv 38% Maðurin 34% 
 
Føroyar: Kvinnan 3% Bæði eins nógv 9% Maðurin 76% 
 
 
Hvør ger mat? 

 
Grønland: Kvinnan 58% Bæði eins nógv 35% Maðurin 7% 
 
Føroyar: Kvinnan 57% Bæði eins nógv 34% Maðurin 8%  
 
 

Hvør nýtir tíð saman við børnunum? 

 
Grønland: Kvinnan 33% Bæði eins nógv 63% Maðurin 4% 
 
Føroyar: Kvinnan 31% Bæði eins nógv 63% Maðurin 2% 
 
 

Hvør tekur avgerð um at keypa størri ting til húsarhaldið? 
 
Grønland: Kvinnan 17% Bæði eins nógv 79% Maðurin 3% 
 
Føroyar: Kvinnan 4% Bæði eins nógv 70% Maðurin 21% 
 



 

Fakta: 
 
Føroyska og grønlendska kanningin eru gjørdar í áviðkavist 2004 og 1999. Føroyska kanningin er 
ein telefonkanning, meðan tann í Grønlandi er ein skrivlig spurnakanning. 

 


