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Nye arbejdsmarkedsstatistikker 

I december sidste år udgav Grønlands Statistik for første gang en 
revideret beskæftigelsesstatistik med udgangspunkt i internationale 
standarder på området. I naturlig forlængelse heraf har ledigheds-
statistikken gennemgået en tilsvarende udvikling, således at der nu 
foreligger en sammenhængende arbejdsmarkedsstatistik.  

I lighed med sidste års revision af beskæftigelsesstatistikken har udgangspunktet for 
valg af opgørelsesmetoder i den netop afsluttede revision af ledighedsstatistikken 
været de retningslinjer og definitioner, som den internationale arbejdsorganisation, 
ILO, har angivet. Således opfylder statistikkerne – så vidt det har været muligt med de 
tilgængelige data – de internationale standarder på området. Ønskes der en mere 
udførlig gennemgang af opgørelsesmetoderne, henvises til metodeafsnittene i de to 
publikationer, der kan downloades som pdf-filer på www.stat.gl. 
 
Arbejdsmarkedet er dynamisk – hver eneste dag er der folk, der kommer i arbejde, og 
andre folk der forlader deres arbejde. Idet de væsentligste kilder til belysning af 
beskæftigelsen og ledigheden vedrører en hel måned, er kortest mulige opgørelses-
periode selvsagt én måned. For at lave overskuelige opgørelser, der dækker perioder 
længere end en måned – eksempelvis et år – beregnes gennemsnittet pr. måned. 
Således viser Oversigt 1, at arbejdsstyrken i gennemsnit bestod af 27.720 personer pr. 
måned i 2010. Antallet af personer, der i løbet af året havde været en del af arbejds-
styrken, var derimod 34.717. 
 
Arbejdsstyrken 2010 (antal personer i gennemsnit pr. måned) 

  Over 14 år 18-64 år 

1 Samlet fastboende befolkning1 (2+7) 42.315 35.984 

2 Arbejdsstyrken (3+6) 27.720 26.537 

3 Beskæftigede i alt (4+5) 25.639 24.481 
4 Registreret beskæftigede2  24.530 23.461 
5 Estimeret ikke-registreret beskæftigede3  1.109 1.020 
6 Ledighedsregistrerede uden beskæftigelse i løbet af måneden4  2.081 2.056 

7 Uden for arbejdsstyrken (8+9+10+11) 14.595 9.447 

8 Ikke-ledighedsregistrerede modtagere af indkomsterstattende ydelser 6.526 3.527 
9 Studerende uden arbejde5  1.672 1.465 

10 Øvrige midlertidig uden for arbejdsstyrken 3.873 3.113 
11 Øvrige helt uden for arbejdsstyrken 2.525 1.343 

 
1 Alle personer der har været bosiddende i landet hele året.   2 Opgørelse fra beskæftigelsesstatistikken. Data stammer 

oprindeligt fra Skattestyrelsens månedsspecifikationer.   3 Estimat for beskæftigelse, der ikke indgår i Skattestyrelsens 

månedsspecifikationer. Estimatet er blandt andet beregnet ud fra selvangivelsesdata.  4 Tallene stammer fra kommunale 

registreringer af arbejdssøgende. Ledighedsregistrerede personer, der har været i arbejde i løbet af måneden, er ikke 

medregnet her,  de indgår under Registreret beskæftigelse.  5 Studerende med arbejde indgår i Registreret beskæftigelse.   
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Oversigt 1. 



I modsætning til tidligere ledighedsopgørelser er de ledighedsregistrerede i bygderne 
inkluderet i den nye reviderede ledighedsstatistik. Registreringerne fra en større del 
af bygderne har ikke været en del af den faste dataleverance, Grønlands Statistik 
løbende har modtaget fra kommunerne, hvilket er årsagen til, at bygderne ikke 
tidligere har indgået i ledighedsopgørelserne. Det har været en længerevarende 
proces at indhente registreringerne fra samtlige de resterende bygder, men med 
undtagelse af registreringer for få måneder fra enkelte bygder er datagrundlaget nu 
komplet. 
 
Personer, der både har været registreret ledig og har været i beskæftigelse samme 
måned, er – i overensstemmelse med ILO’s retningslinjer – opgjort som beskæftiget 
(og derved ikke ledig) i den pågældende måned. Det drejede sig i gennemsnit om 742 
personer i 2010 og 868 personer i 2011 pr. måned, hvilket svarer til ca. 25. pct. af alle 
ledighedsregistrerede. Det bør understreges, at dette ikke er et udtryk for omfattende 
socialt bedrageri, men derimod at mange har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Idet opgørelsesmetode i årsopgørelsen af ledige er væsentlig ændret, er tallene ikke 
sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal for ledigheden. I opgørelser over 
antal ledige er der to væsentlige ændringer i den nye metode, og de påvirker 
ledighedstallet i hver sin retning. Bygderne er inkluderet, hvilket får tallet til at stige, 
mens kravet om ikke at være beskæftiget i løbet af måneden for at være ledig får tallet 
til at falde. Som det fremgår af Oversigt 2 har sidstnævnte ændring størst betydning, 
således at antallet af ledige er lavest ved brug af den nye opgørelsesmetode. Også 
målet for arbejdsstyrken, der bruges til at udregne ledighedsprocenten, bliver mindre 
med den nye metode. Tidligere anvendtes den potentielle arbejdsstyrke, der var 
defineret som antallet af personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne 1. januar i 
opgørelsesåret. På trods af de væsentlige ændringer i opgørelsesmetode er ledigheds-
procenten for 2010 næsten er identisk ved brug af de to metoder, mens der er en 
forskel på 0,6 procentpoint mellem 2011-tallene. 
 
Ledighedstal før og efter revisionen, 18-64-årige 

 
Tidligere metode Ny metode 

 Antal ledige Arbejdsstyrke Ledighed(pct.) Antal ledige Arbejdsstyrke Ledighed(pct.) 

2010 2.408 31.571 7,6 2.056 26.537 7,7 
2011 2.791 31.890 8,8 2.518 26.791 9,4 

 
En nødvendig kilde til ledighedsopgørelser med den nye metode er beskæftigelses-
registret. Da dette først ligger klart i det efterfølgende år, er det ikke muligt at lave 
hurtige ledighedsopgørelser ud fra den nye metode.  For til stadighed at levere 
aktuelle ledighedsopgørelser fortsætter Grønlands Statistik med at udgive månedlige 
ledighedstal opgjort ud fra samme metode som hidtil. I håbet om at undgå 
begrebsforvirring vil ledighedsmålet Berørt af ledighed fremover benævnes Registreret 

arbejdssøgende. 
 
Det er i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl muligt at udtrække og skræddersy 
detaljerede opgørelser for beskæftigelsen, ledigheden og arbejdsstyrken. De tre 
områder findes under menupunktet Arbejdsmarked.    
 
Publikationerne ”Beskæftigelsen 2011” og ”Ledigheden og arbejdsstyrken 2010-

2011” kan hentes som pdf-filer på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Du 
finder publikationerne under punktet Arbejdsmarkedsforhold til menuen til venstre. 
Bemærk at du skal bruge dropdown-menuen øverst for at skifte publikation. Ønskes 
yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Søren W. Børgesen 
på e-mail swbo@stat.gl. 
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