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Ny beskæftigelsesstatistik 

Med udgangspunkt i nye og mere deltaljerede data har 
Grønlands Statistik revideret beskæftigelsesstatistikken. Første 
udgivelse på baggrund af de nye tal dækker perioden 2007-2010. 

Den tidligere beskæftigelsesstatistik var baseret på arbejdsgivernes årsindberetninger 
af løn og indeholdt skat til skattemyndighederne.  I disse årsindberetninger var der 
ikke nøjagtige oplysninger omkring ansættelsernes varighed, hvilket bevirkede, at de 
afledte beskæftigelsesopgørelser var behæftet med en vis usikkerhed. For at forbedre 
kvaliteten af beskæftigelsesstatistikken har Grønlands Statistik indgået en aftale med 
Skattestyrelsen om en regelmæssig dataleverance af arbejdsgivernes månedlige 
lønindberetninger. Disse data danner grundlag for den nye beskæftigelsesstatistik. 
  
Det detaljerede datagrundlag har ud over at højne kvaliteten af opgørelserne også 
skabt mulighed for at udvikle nye opgørelsesmetoder, der ikke var mulige med det 
tidligere datagrundlag. I forbindelse med revisionen har Grønlands Statistik derfor 
forsøgt i videst mulig omfang at implementere internationale standarder på området, 
hvorfor der er foretaget omfattende metodeændringer. De nye tal kan således ikke 
sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal.  
 
Antal beskæftigede i gennemsnit pr. måned 2007-2010 
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Som det fremgår Figur 1, viser de nye opgørelser visse sæsonudsving i beskæftigelsen. 
Således er tendensen, at beskæftigelsen er højest i sommerhalvåret, og de seneste tre 
registrerede år har den toppet i 3. kvartal. Derimod har beskæftigelsen generelt været 
aftagende i vinterhalvåret.  
 
De nye opgørelser tyder endvidere på, at en relativ stor del af befolkningen har en løs 
tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2010 var knap 80 pct. af alle personer i den 
fastboende befolkning over 14 år på et eller andet tidspunkt i løbet af året i beskæf-
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tigelse – dette inkluderer således alderspensionister, førtidspensionister, studerende, 
skoleelever og personer på barselsorlov. I en gennemsnitlig måned var det dog kun 
omkring 60 pct., der samme år var i beskæftigelse.  
 
Beskæftigelsen blandt mænd fordelt på hovedbrancher 2010 
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Beskæftigelsen blandt kvinder fordelt på hovedbrancher 2010 
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Som det fremgår af Figur 2 og Figur 3, er der stor forskel i, indenfor hvilke brancher 
mænd og kvinder er beskæftigede. Således arbejdede 60 pct. af de beskæftigede 
kvinder i 2010 indenfor den offentlige sektor, mens det kun var omkring en fjerdedel 
af mændene, der arbejdede i det offentlige. I alle andre brancher var mændene 
overrepræsenteret og særligt indenfor fiskeriet samt bygge- og anlægssektoren, hvor 
andelen af kvinder var forsvindende lille. 
 
Publikationen ”Beskæftigelsen 2007-2010” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse 
ske til statistikkonsulent Søren W. Børgesen på e-mail swbo@stat.gl. 
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