
Gallup-kanning 2004: Javnstøðan best á morgni 

Javnstøða: Mennirnir vilja fegnir vera við til at avgera hvat skal vera til døgverða, men 

at keypa inn og gera døgverðan er kortini uppgávan hjá kvinnuni. Hinvegin, so tekur 
maðurin sær av møguliga rúsdrekkanum, sum húsarhaldinum tørvar. 

Yvirskriftin ljóðar kanska løgin, men sambært Gallupkanningini, sum er gjørd fyri 

javnstøðunevndina, so sær út til, at javnasta arbeiðsbýtið í einum vanligum føroyskum 

húsarhaldi er um morgunin. 

 

Tað er nevniliga ógvuliga javnt býtt millum kynini, hvør ger morgumat.  

 

Í nærum helvtini av førunum gera bæði kvinnan og maðurin hetta, og annars er tað 30 

% kvinnan, 19 % av førinum maðurin.  

 

Tað eru nøkur frávik, um hugt verður eftir aldursbólkum, og hvar í landinum talan er um. 

Eitt nú er sannlíkindini nógv størri fyri at ein kvinna ger morgummat um tú ert stødd í 

Sandoynni ella Norðoyggjum.  

 

Býtt á aldursbólk sæst, at tað serliga er hjá teimum 60 – 67 ára gomlu at morgummatur 

verður gjørdur saman, 67 %, og minst hjá teimum yvir 70, 37 %.  

 

Tað eru fleiri av teimum heilt ungu, sum ikki gera morgummat – men hetta eru kortini 

lutfalsliga lág tøl 7% í mun til 2%, sum er miðal. 

 

 

Landfrøðilig frávik 

Í Sandoynni er ongin maður, sum ger tað mesta ella alt viðvíkjandi morgummatinum. 

Hinvegin, so eru tað í eins nógvum húskum í Sandoynni sum í restina av landinum, at 

bæði kvinnan og maðurin gera morgummat. 

 

Í Norðurstreymoy eru tað í nærum tveimum triðingum av húskunum, at bæði gera 

morgummatin.  

 

Eins og við Sandoynni, so eru ikki so øgiliga nógv í tali, sum svara úr hvørjum øki sær, 

so tað er lætt at hagfrøðilig frávik uppstanda, sum kanska ikki svara heilt til veruleikan.  

 

Hinvegin, so er ein frágreiðing til at so nógv húski gera morgummat saman í 

Norðurstreymoy óivað hon, at tað eru rættiliga nógv, sum koyra hvønn dag til Havnar til 

arbeiðis ella í skúla.  

 

Leggjast skal afturat, at høgu tølini fyri tey sum gera morgummat síggjast aftur í at kalla 

øllum landinum. Har tað er lægst er í Norðoyggjum har 2 út av 5 húskum skiftast um at 

gera morgummat ella gera hann saman. 

 

 

Døgverðin 

Um farið verður til ta størstu máltíðina á degnum, døgverðan, sæst sama javnstøðan ikki 

aftur. Tá er tað kvinnan, sum í nógv størri mun ger arbeiðið.  

 

Leggjast skal kortini merki til, at mennirnir fegnir vilja verða við til at avgera, hvat skal 

vera til døgverða.  

 

Eitt nú siga helvtina av teimum spurdu, at tey eru felags um at avgera, hvat skal vera til 

døgverða, men harafturímóti er tað bert ein triðingur, sum siga, at tað er eins nógv 

kvinnan sum maðurin, sum ger døgverðan.  



 

Í einum triðingi av húsarhaldunum er tað einans kvinnan, sum ger døgverðan, og í 

einum fjórðingi av húsarhaldunum er tað mest kvinnan. Somu tøl fyri mannfólkini eru 

ávikavist 5 % og 3 %. 

 

 

Hugburðir 

Eins og við reingerð og at vaska klæðir, so er matgerð eitt av kjarnuøkjunum, sum 

kvinnan traditionelt at kalla einsamøll hevur tikið sær av. Hetta sæst so eisini aftur í 

hagtølunum, men tað skal sigast, at mannfólkini eru nógv raskari at hjálpa til við 

matgerðini enn við reingerð og at vaska klæðir.  

 

Tað tykist í hvussu er síggjast sera væl aftur í kanningini, at hugburðurin tykist vera, at 

tað er kvinnan, sum hevur ábyrgdina av hesum økjum. 

 

Hinvegin, so sæst so smátt, at ein hugburðsbroyting er ávegis, men tað verður helst 

leingi til fullkomin javnstøða er uppnádd, um tað er endamálið.  

 

Tað er eisini ein sannroynd, at í løtuni hava mannfólkini longri arbeiðsviku enn 

konufólkini. Royndir úr grannalondum siga kortini, at tá samlaða arbeiðstíðin verður 

gjørd upp hjá mannfólki og konufólki, hetta er bæði lønt arbeiði og húsarhaldsuppgávur, 

so hava kvinnurnar ein eitt sindur longri arbeiðsdag enn mennirnir. Leggjast skal eisini 

merki til, at mannfólkini eru meir við í uppgávunum í húsarhaldunum í hinum 

Norðurlondunum samanborið við Føroyar. 

 

 

Ymiskir munir 

Um vent verður aftur hendavegin, so kann nevnast, at tað serstakliga er í Sandoynni og 

Suðuroynni, at kvinnurnar einsamallar gera døgverða, taka avgerð um, hvat skal verða 

til døgverða og keypa inn.  

 

Býtt á aldursbólkar so sæst týðuliga, at tað er hjá teimum heilt ungu, at mesta 

javnstøðan er viðvíkjandi matgerð meðan tað er hjá teimum heilt gomlu, at kvinnan 

einsamøll stendur fyri arbeiðnum. 

 

Eitt nú siga helvtin av teimum 15 – 19 ára gomlu, at tað er eins nógv kvinnan og 

maðurin, sum ger døgverða meðan hetta einans er 12 % fyri tey, sum eru yvir 70 ár.  

 

Annars liggur tað um ein triðing hjá flestu aldursbólkum, at tað er eins nógv kvinnan og 

maðurin, sum ger døgverða.  

 

 

Innkeyp 

Mannfólkini tíma heldur ikki so væl at keypa inn, (hervið er ikki sagt at konan tímir so 

væl at keypa inn, men tað er í nógv størri mun hon, sum ger tað). 

 

38% av teimum spurdu siga, at tað er eins nógv kvinnan og maðurin, sum keypa inn, 

annars er tað 55 % av kvinnunum, sum hava ábyrgdina av innkeypinum mótvegis 7% 

av mannfólkunum. 

 

Hetta býtið eru bæði kvinnurnar og mennirnir rímuliga samd um. Tað eru kortini ymisk 

svar alt eftir hvar í landunum tú býrt.  

 

Sum við matinum, so er sannlíkindini stórst, at tað er eins nógv kvinnan og maðurin, 

sum keypa inn, um talan er um persónar frá Norðurstreymoy, og stórst sannlíkindi fyri at 

tað er ein kvinnan sum keypir inn, um viðkomandi er úr Sandoynni ella Norðoyggjum. 

 



Tað heldur løgna er eisini, at tað er ein lutfalsliga stórur partur av teimum heilt ungu, 

sum siga, at tað er bert ella mest kvinnan, sum keypir inn.  

 

Rákið í líknandi spurningum hevur annars verið, at tað eru tey heilt ungu, sum svara 

»eins nógv kvinnan og maðurin«. 

 

Tað kundi verið áhugavert at kanna, hví so er. Tað kann sjálvandi vera hagfrøðiligt 

frávik. Hinvegin, so mugu tølini kortini sigast verða eitt sindur løgin. Í spurninginum 

»hvør keypir húsarhaldsvørur inn hjá tykkum?« var væntandi, at nógv fleiri av teimum 

15 – 19 ára gomlu svaraðu »eins nógv kvinnan og maðurin«. 

 

Hesin bólkur eru jú tey, sum ganga á odda hvat javnstøðu viðvíkjandi, tá tað snýr seg 

um at avgera hvat skal verða til døgverða, og at gera døgverðan. 

 

 

Menn orðna vín 

Øðrvísi er, tá talan er um vín og tílíkar vørur. Tá eru kvinnurnar tær afturhaldnu. Tað eru 

bert 8 % av kvinnum sum taka sær av innkeypi av víni mótvegis 33 % av monnunum. Í 

fjórða hvørjum húsarhaldi er tað eins nógv kvinnan og maðurin. Hinvegin, so skal eisini 

leggjast merki til, at tað er knappur triðingur sum siga ongin. 

 

Sambært Gallup passar hetta væl til talið av avhaldsfólki í Føroyum út frá øðrum 

kanningum. 

 

Tey spurdu mannfólkini og konufólkini eru eisini heilt samd um arbeiðsbýtið hesum 

viðvíkjandi. Annars er tað fægst avhaldsfólk í Norðurstreymoy og Suðurstreymoy og flest 
í Eysturoynni, Norðoyggjum og Sandoynni. 

 


