
Arbejdsmarked 
2003:3 

Beskæftigelsen i Grønland i 2000 

46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte 

Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for 
indkomståret 2000. Opgørelsen viser, at 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt an-
satte, hvilket stemmer overens med tidligere opgørelser heraf. 
 
Figur 1 nedenfor viser fordelingen af beskæftigelsen for en række hovedbrancher. 
Figuren omfatter alene lønmodtagere. 
 
Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher 

Offentlig administration og service
 46,7 pct.

Fremstillingsvirksomhed
 9,3 pct.

Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri
 7,6 pct.

Bygge- og anlægssektoren
 6,7 pct.

Transportvirksomhed
 6 pct.

Øvrige brancher
 23,8 pct.

 
 
 
Som det fremgår af figuren, udgøres den største hovedbranche i Grønland af den 
offentlige sektor, herunder ansatte i sundhedsvæsenet, undervisningssektoren og 
anden offentlig servicevirksomhed. Ansatte i helt eller delvist hjemmestyreejede virk-
somheder er ikke medregnet i hovedbranchen ’Offentlig administration og service-
virksomhed’. Den næststørste hovedbranche er ’Fremstillingsvirksomhed’, hvor bl.a. 
fiskeindustrien hører under. 
 
Kategorien ’Øvrige brancher’ er en sammenfatning af de hovedbrancher, der ikke er 
blandt de 5 største hovedbrancher. 
 
Bagerst i denne publikation findes en fyldestgørende liste over inddelingen af bran-
cher i hovedbrancher. 
 
 

 

Figur 1. 
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Kapitel 1: Indledning 

Hermed offentliggøres Grønlands Statistiks opgørelse af beskæftigelsen blandt løn-
modtagere og indhandlere i Grønland for indkomståret 2000.  
 
Opgørelsen er baseret på arbejdsgivernes lønindberetninger til de kommunale skatte-
forvaltninger. 
 
Opgørelsen omfatter alle lønmodtagere samt personer, der i året indhandlede fisk og 
fangst til virksomheder, hvor virksomhederne har indberettet dette til skattevæsenet. 
I publikationen behandles lønmodtagere først, efterfulgt af et særskilt afsnit om 
indhandlere. 
 
Opgørelsen omfatter alene personer i alderen 15-59, da denne gruppe defineres som 
den potentielle arbejdsstyrke, idet pensionsalderen i 2000 var 59 år. Denne afgræns-
ning er foretaget, idet fokus er på den ordinære beskæftigelse – dvs., at personer, der 
er pensionerede, men som alligevel har en indkomst, ikke tæller med.  
 
Der er i opgørelsen skelnet mellem personer, der har en samlet indkomst på over 
40.000 kr. i løbet af året, og de, der tjener mindre end 40.000 kr. om året. Denne 
skelnen er indført, idet personer, der har en indkomst på under 40.000 kr. om året må 
antages at have en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet, se i øvrigt afsnittet ’Op-
gørelsesmetode’ bagerst i denne publikation. Der er udarbejdet et særligt afsnit om 
personer med indkomster under 40.000 kr. Alle tabeller i publikationen omfatter 
alene – medmindre andet eksplicit nævnes – personer med indkomster over 40.000 
kr. i 2000. 
 
I de fleste af tabellerne er brancherne slået sammen i hovedbrancher, således at ho-
vedtræk kan aflæses, mens der sidst i publikationen er en detaljeret opgørelse af be-
skæftigelsen i alle brancher samt opgørelse af lønsum for alle brancher. 
 
Inddelingen af brancher i hovedbrancher kan ses i afsnittet ’Inddeling i hovedbran-
cher’ bagerst i denne publikation. 
 
I løbet af 2003 vil Grønlands Statistik udgive opgørelser af beskæftigelsen for ind-
komstårene 2001 og 2002, hvorefter beskæftigelsesstatistikken vil være en årligt 
tilbagevendende publikation, der udkommer i forlængelse af skattemyndighedernes 
færdigbehandling af arbejdsgivernes indberetninger af løn og indkomst ved indhand-
ling. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne publikation, har en række personer udenfor 
Grønlands Statistik været inddraget for at afklare spørgsmål vedrørende de metodi-
ske og skattetekniske spørgsmål, der er dukket op under arbejdet. Skattechef Franklin 
Høegh-Olsen, Nuup Kommunea, kontorchef Henrik Larsen, Hjemmestyrets løntek-
niske afdeling, kontorchef Lars Stach, Hjemmestyrets lønadministrationen og afde-
lingschef Svend Erik Wejse, Hjemmestyrets Skattedirektorat, har i særlig grad bidra-
get til arbejdet med denne publikation, hvilket de hermed takkes for. 
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Kapitel 2: Lønmodtagere 

Afsnit 2.1: Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher 

Af tabel 1 nedenfor ses den beregnede beskæftigelse i Grønland i 2000 fordelt på 
hovedbrancher.  
 
Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk og procent fordelt på hovedbrancher 
 

Hovedbranche Lønmodtagere 
Procent af 

beskæftigelsen

I alt 26.977 100,0
Lønmodtager1  713 2,6
Dansk arbejdsgiver2  379 1,4
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 2.039 7,6
Råstofudvinding og -efterforskning 18 0,1
Fremstillingsvirksomhed 2.508 9,3
Forsyningsvirksomhed 468 1,7
Bygge- og anlægssektoren 1.808 6,7
Engroshandel 193 0,7
Detailhandel 1.414 5,2
Hotel- og restaurationsvirksomhed 797 3,0
Transportvirksomhed 1.622 6,0
Post- og televæsen 574 2,1
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejendomsvirksomhed 380 1,4
Anden forretningsservice 374 1,4
Renholdelsesvirksomhed 520 1,9
Offentlig administration og service 12.589 46,7
Undervisning 15 0,1
Sociale foranstaltninger 37 0,1
Organisationer, foreninger 178 0,7
Forlystelser, sport og kultur 300 1,1
Anden servicevirksomhed 31 0,1
Internationale organisationer 8 0,0
Uoplyst branche 12 0,0
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt 

størstedelen af disse personer arbejder på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke      
   muligt at differentiere gruppen. 
 
Som det fremgår af tabellen, udgøres den største enkelte hovedbranche af ’Offentlig 
administration og service’, idet denne gruppe udgør 46,7 pct. af den samlede beskæf-
tigelse blandt lønmodtagere med a-indkomst. Denne gruppe omfatter tillige ansatte i 
sundhedsvæsenet, idet disse ikke indberettes separat til skatteforvaltningerne, men 
indberettes sammen med de øvrige offentligt ansatte. 
 
Det skal understreges, at den offentlige sektor omfatter alle, der er offentligt ansatte, 
dvs. at sundhedspersonale, lærere, ansatte i børnehaver osv. også er medtaget.  
 
Blandt de private virksomheder, er hovedbranchen ’Fremstillingsvirksomhed’, som 
bl.a. omfatter fiskeindustri, slagterier og næringsmiddelindustri, den største, efter-
fulgt af hovedbranchen ’Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri’, som omfatter bl.a. land-
brug, fåreavl og hav- og kystfiskeri. 

Tabel 1. 

46,7 pct. af 
lønmodtagerne er 
offentligt ansatte 

Den offentlige sektor 
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Afsnit 2.2. Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og køn  

I tabel 2 nedenfor ses fordelingen af kvinder og mænd i hovedbrancher. 
 
Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på hovedbrancher og køn 
 

Hovedbrancher Kvinder Mænd

I alt 11.454 15.522
Lønmodtager1  156 557
Dansk arbejdsgiver2  109 270
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 117 1.922
Råstofudvinding og -efterforskning 1 17
Fremstillingsvirksomhed 819 1.689
Forsyningsvirksomhed 74 393
Bygge- og anlægssektoren 75 1.733
Engroshandel 41 152
Detailhandel 694 720
Hotel- og restaurationsvirksomhed 415 383
Transportvirksomhed 311 1.310
Post- og televæsen 203 371
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejendomsvirksomhed 170 210
Anden forretningsservice 112 262
Renholdelsesvirksomhed 260 260
Offentlig administration og service 7.627 4.961
Undervisning 8 7
Sociale foranstaltninger 32 6
Organisationer, foreninger 83 95
Forlystelser, sport og kultur 117 183
Anden servicevirksomhed 24 6
Internationale organisationer 3 4
Uoplyst branche 2 10
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt 

størstedelen af disse personer arbejder på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke      

muligt at differentiere gruppen. 
 Anm. Totalerne for kvinder og mænd summer ikke til totalangivelsen i tabel 1 pga. afrunding. 
 
 
Som det fremgår af tabel 2, er der flere mænd end kvinder beskæftiget i alt. I den 
offentlige sektor er der dog væsentligt flere kvinder end mænd beskæftiget, mens der 
især i hovedbranchen ’Bygge- og anlægssektoren’ er en stor overvægt af mænd. Gene-
relt er der i de fleste brancher i den private sektor overvægt af mænd. 
 
 
 

Tabel 2. 

Flere mænd end  
kvinder beskæftiget i alt 
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Afsnit 2.3: Beskæftigelsen fordelt på lønmodtager-  
og arbejdsgiverkommune 

Beskæftigelsen fordelt efter hhv. lønmodtager- og arbejdsgiverkommune ses i tabel 3 
nedenfor. I tabellen kan tillige ses antallet af personer med folkeregisteradresse i den 
pågældende kommune i alderen 15-59, hvilket antages at være det maksimale tal for 
den potentielle arbejdsstyrke. Den potentielle arbejdsstyrke er opgjort pr. 1. januar 
2000. 
 
Opdelingen i hhv. lønmodtager- og arbejdsgiverkommune sker for at illustrere det 
forhold, at en del lønmodtagere bor i en anden kommune end deres arbejdsgiver har 
hjemsted. Dette kan have flere årsager: En lønmodtager, der flytter til en anden 
kommune, vil i en periode bevare det skattemæssige tilknytningsforhold til fraflyt-
ningskommunen. Virksomheder, der opererer i forskellige kommuner, kan have cen-
traliseret udbetaling af løn, hvorved uoverensstemmelse mellem lønmodtager- og 
arbejdsgiverkommune kan opstå. Endelig er der det forhold, at visse lønmodtagere 
rent faktisk arbejder et andet sted end de bor. 
 
Beskæftigelsen opgjort i årsværk i 2000 fordelt på hhv. lønmodtager- og arbejdsgiver-
kommune samt den potentielle arbejdsstyrke 
 

Kommune 
Lønmodtager-

kommune
Arbejdsgiver- 

kommune 
Personer i 

alderen 15-59

I alt  26.977 26.977 37.305
Nanortalik 930 723 1.582
Qaqortoq 1.648 1.554 2.268
Narsaq 952 704 1.342
Ivittuut 184 179 152
Paamiut 832 637 1.288
Nuuk 8.319 10.995 9.711
Maniitsoq 1.708 1.403 2.342
Sisimiut 2.092 1.968 3.388
Kangaatsiaq 469 348 853
Aasiaat 1.505 1.240 3.165
Qasigiannguit 688 586 928
Ilulissat 2.283 2.027 3.024
Qeqertarsuaq 527 552 652
Uummannaq 1.297 1.209 1.678
Upernavik 986 884 1.724
Qaanaaq 331 261 508
Ammassalik 945 807 1.765
Illoqqortoormiut 213 175 318
Udenfor kommuner1  1.069 723 617
  
1 ’Udenfor kommuner’ omfatter bl.a. civilbefolkningen i de forsvarsområder, der blev oprettet ved dansk/amerikansk 
traktat i 1951, samt vejrstationer og Kangerlussuaq. 
 
Som det fremgår af tabellen, er omkring hver tredje beskæftigede i Grønland enten 
registreret som skatteyder i Nuuk Kommune eller er ansat af en virksomhed med 
hjemsted i Nuuk Kommune.  
 
Beskæftigelsen er i de fleste kommuner mindre end den potentielle arbejdsstyrke i de 
pågældende kommuner. Undtagelserne er Ivittuut kommune og områderne uden for 
den kommunale inddeling, hvilket må antages at skyldes det relativt store antal an-
satte på de militære installationer disse steder. Endvidere er antallet af beskæftigede 
opdelt efter arbejdsgiverkommune højere end den potentielle arbejdsstyrke i Nuuk 
kommune. Årsagen hertil må antages at være den, at en del af virksomhederne i Nuuk 
Kommune dels beskæftiger personer, fx sømænd, der er hjemmehørende i andre 
kommuner, og dels at en del af virksomhederne i kommunen udfører arbejde i andre 
kommuner, og her benytter den lokale arbejdskraft. Man skal desuden være opmærk-
som på, at det forhold, at den potentielle arbejdsstyrke er opgjort en bestemt dato, 

Tabel 3. 

En tredjedel af 
beskæftigelsen er i Nuuk 

Forholdet mellem 
beskæftigelse og 

arbejdsstyrke 
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mens registreringen af lønmodtagernes indkomster sker løbende gennem året, natur-
ligt vil skabe mindre uoverensstemmelser mellem tallene. 
 
I tabel 4 nedenfor ses en opgørelse af beskæftigelsesfrekvensen for de enkelte kom-
muner. Det er vigtigt at understrege, at tallene kun viser et groft billede, idet beskæf-
tigelsesfrekvensen er beregnet på baggrund af antallet af personer i de pågældende 
kommuner. Antallet af personer i hver kommune er hentet fra Grønlands Statistiks 
befolkningsstatistikregister, hvor tallet er opgjort pr. 1. januar 2000. Dermed tager 
opgørelsen ikke hensyn til personer, der i løbet af året er til- eller fraflyttet den enkel-
te kommune. Antallet af personer i alderen 15-59 er den potentielle arbejdsstyrke, 
mens den reelle arbejdsstyrke må antages at være noget mindre, idet en del personer i 
aldersgruppen må antages ikke at have tilknytning til arbejdsmarkedet pga. eksem-
pelvis studier/skolegang, førtidspensionering osv. Endvidere er en del personer be-
skæftiget som selvstændige fiskere og fangere, samt medhjælpende ægtefæller i til-
knytning hertil. I modsat retning trækker det, at der også er erhvervsaktive personer i 
aldersgruppen 60 år og ældre. 
 
Afvigelserne fra de faktiske tal må som følge af ovenstående, antages at være større, 
jo større andel af arbejdsstyrken i den enkelte kommune, der er selverhvervende og 
medhjælpende ægtefæller. Endvidere er Ivittuut og områderne uden for den kommu-
nale inddeling underlagt særlige forhold som følge af de militære installationer, hvil-
ket forklarer de særdeles høje beskæftigelsesfrekvenser disse steder. 
 
Beskæftigelsesfrekvens fordelt på kommuner, pct. 
 

Kommune Beskæftigelsesfrekvens

I alt  74,0
Nanortalik 58,8
Qaqortoq 72,6
Narsaq 70,9
Ivittuut 121,1
Paamiut 64,6
Nuuk 85,7
Maniitsoq 72,9
Sisimiut 61,8
Kangaatsiaq 54,9
Aasiaat 65,6
Qasigiannguit 74,1
Ilulissat 75,5
Qeqertarsuaq 80,8
Uummannaq 77,3
Upernavik 57,2
Qaanaaq 65,2
Ammassalik 53,6
Illoqqortoormiut 66,9
Udenfor kommuner 173,3
 
 

Opgørelsen af 
beskæftigelsesfrekvensen 

Tabel 4. 
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Afsnit 2.3: Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og bosted 

I tabel 5 nedenfor ses fordelingen af beskæftigelsen på bosteder. Opgørelsen er base-
ret på lønmodtagernes bosted i henhold til Grønlands Statistiks befolkningsoplysnin-
ger fra 2000. 
 

Tabel 5.                         Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på hovedbrancher og bosted 
 

 
Lønmodtagere 

Hovedbrancher I alt Byerne Bygder Udenfor by/bygd Stationer mm.

I alt 26.977 20.870 3.112 48 2.947
Lønmodtager1  713 7 0 - 706
Dansk arbejdsgiver2  379 275 0 - 103
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 2.039 1.550 242 6 240
Råstofudvinding og -efterforskning 18 15 0 - 3
Fremstillingsvirksomhed 2.508 1.827 613 5 64
Forsyningsvirksomhed 468 368 84 0 16
Bygge- og anlægssektoren 1.808 1.514 71 3 220
Engroshandel 193 159 17 1 16
Detailhandel 1.414 1.253 92 - 69
Hotel- og restaurationsvirksomhed 797 656 21 1 120
Transportvirksomhed 1.622 1.397 33 1 191
Post- og televæsen 574 517 10  47
Finansiel virksomhed, forsikring, 
pension, ejendomsvirksomhed 380 366 1 - 13
Anden forretningsservice 374 333 0 - 41
Renholdelsesvirksomhed 520 464 18 - 37
Offentlig administration 12.588 9.631 1.896 32 1.029
Undervisning 15 15 - - -
Sundhed 1 1 - - -
Sociale foranstaltninger 37 31 - - 7
Organisationer, foreninger 178 165 10 - 4
Forlystelser, sport og kultur 300 282 3 - 15
Anden servicevirksomhed 31 26 0 - 5
Internationale organisationer 8 7 - - 1
Uoplyst branche 12 12 - - 0
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer    arbej-

der på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 

 
Tabel 5 viser – ikke overraskende – at langt størstedelen af de beskæftigede bor i by-
erne.  
 
Opdelingen i bosteder følger befolkningsstatistikkens opdeling. Kategorien ’byer’ 
omfatter byerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, 
Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, 
Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Kategorien ’bygder’ omfatter bo-
steder med en bygdebestyrelse, mens kategorien ’Udenfor by/bygd’ omfatter bosteder 
uden bygdebestyrelse. Kategorien ’Stationer mm.’ omfatter bosætninger, der er opret-
tet med henblik på en særlig teknisk funktion, fx bygning af vandkraftværk, flyve-
plads mm., herunder de militære installationer i Grønland samt Kangerlussuaq. 
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Afsnit 2.4: Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og aldersgrupper 

I tabel 6 nedenfor ses beskæftigelsen fordelt på aldersgrupper. 
 

Tabel 6.  Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på hovedbrancher og aldersgrupper  
 

 
Lønmodtagere fordelt på aldersgrupper 

Hovedbranche 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

I alt 849 2.375 2.872 4.523 4.973 4.009 3.025 2.380 1.971
Lønmodtager1  0 21 111 121 101 87 98 101 73
Dansk arbejdsgiver2  1 38 54 64 72 50 36 39 25
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 103 179 227 380 434 338 191 110 77
Råstofudvinding og -efterforskning 1 2 2 3 2 3 1 3 1
Fremstillingsvirksomhed 112 205 262 463 471 341 274 209 172
Forsyningsvirksomhed 3 22 42 88 92 78 47 50 45
Bygge- og anlægssektoren 38 156 206 280 308 272 204 190 155
Engroshandel 9 23 27 33 27 22 24 15 13
Detailhandel 175 292 201 228 182 122 86 73 56
Hotel- og restaurationsvirksomhed 82 200 134 111 103 66 51 27 23
Transportvirksomhed 22 141 189 288 292 253 147 163 127
Post- og televæsen 3 38 50 106 128 103 73 39 35
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, 
ejendomsvirksomhed 0 15 33 50 81 71 55 40 34
Anden forretningsservice 23 45 47 77 62 42 35 27 17
Renholdelsesvirksomhed 25 66 55 101 100 71 45 30 27
Offentlig administration og service 230 875 1.176 2.039 2.413 1.984 1.597 1.216 1.059
Undervisning 0 0 2 1 4 4 3 0 1
Sociale foranstaltninger 1 2 3 6 7 8 5 5 0
Organisationer, foreninger 1 12 15 26 26 34 25 23 17
Forlystelser, sport og kultur 20 38 30 50 60 52 25 15 11
Anden servicevirksomhed 1 3 4 9 3 6 2 2 1
Internationale organisationer 0 0 1 0 1 0 1 4 0
Uoplyst branche 0 1 1 1 3 1 1 1 2
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
 

Som det fremgår af tabellen, er grupperne i alderen 30-49 de største grupper i be-
skæftigelse, målt i absolutte tal. Det er ikke overraskende, idet denne grupper an-
talsmæssigt tillige udgør de største grupper i befolkningen. Gruppen af 15-19 årige er 
dog underrepræsenteret i beskæftigelsesopgørelsen i forhold til gruppens andel af 
den samlede befolkning, men dette må antages at være en følge af, at mange i denne 
gruppe er under uddannelse. 
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I tabel 7 nedenfor ses en opgørelse af beskæftigelsesfrekvensen for aldersgrupperne.  
 
Beskæftigelsesfrekvens i 2000 fordelt på aldersgrupper og i alt 
 

Aldersgruppe 
Den potentielle 

arbejdsstyrke
Beskæftiget 

i alt 
Beskæftigelsesfrekvens 

i procent

I alt 36.435 26.977 74,0
15-19 3.888 849 21,8
20-24 3.336 2.375 71,2
25-29 3.542 2.872 81,1
30-34 5.904 4.523 76,6
35-39 5.898 4.973 84,3
40-44 4.650 4.009 86,2
45-49 3.681 3.025 82,2
50-54 2.912 2.380 81,7
55-59 2.624 1.971 75,1

 
Som det fremgår er beskæftigelsen blandt personer i alderen 15-19 ganske lav, hvil-
ket skyldes et højt antal skole- og uddannelsessøgende personer i aldersgruppen. For 
de øvrige grupper er beskæftigelsesfrekvensen på niveau med de danske opgørelser 
heraf. Det skal dog igen nævnes, at der knytter sig metodiske vanskeligheder til opgø-
relsen af beskæftigelsen i Grønland, jf. de tidligere bemærkninger herom i afsnittet 
’Opgørelsesmetode’, hvorfor en direkte sammenligning næppe er rimelig. 
 

Tabel 7. 
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Afsnit 2.5: Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og fødested  

Fordelingen af beskæftigelsen i henhold til de beskæftigedes fødested er baseret på 
oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. Man skal i den for-
bindelse være opmærksom på, at betegnelsen ’født i Grønland’ ikke nødvendigvis 
betyder ’grønlænder’. Betegnelsen angiver hvor vedkommende er født, hvilket bety-
der at børn af danskere, der er født i Grønland, også registreres her. Tilsvarende vil 
børn af grønlandske forældre, der fødes i Danmark registreres som værende ’født 
udenfor Grønland’, hvilket bl.a. gælder for børn født i Danmark af grønlandske stude-
rende på uddannelsesophold, og for særligt komplicerede fødsler, hvor den fødende 
overføres til Rigshospitalet.  
 
Det bør dog bemærkes, at ifølge Sundhedsprofilundersøgelsen fra 1994, er der god 
overensstemmelse mellem fødested og følelsen af at være grønlænder, idet 97 pct. af 
dem, der var født i Grønland, følte sig som grønlændere og kun 3 pct. følte sig som 
både grønlænder og dansker. Overensstemmelsen var mindre for personer født i 
Danmark, hvor 20 pct. følte sig både som grønlændere og danskere og 7 pct. som 
grønlændere (kilde: Peter Bjerregaard, Tine Curtis, Frank Senderovitz, Ulla Christen-
sen, Tine Pars, Levevilkår, livsstil og helbred i Grønland, 1995). 
 
Tabel 8 nedenfor viser beskæftigelsen fordelt på fødested. 
 
Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på hovedbrancher og fødested  
 

Hovedbranche Født i Grønland Født udenfor Grønland

I alt 20.527 6.449
Lønmodtager1  98 615
Dansk arbejdsgiver2  154 225
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 1.653 386
Råstofudvinding og -efterforskning 11 7
Fremstillingsvirksomhed 2.255 253
Forsyningsvirksomhed 312 155
Bygge- og anlægssektoren 1.054 754
Engroshandel 130 63
Detailhandel 1.135 279
Hotel- og restaurationsvirksomhed 485 312
Transportvirksomhed 1.165 457
Post- og televæsen 421 152
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, 
ejendomsvirksomhed 259 121
Anden forretningsservice 193 181
Renholdelsesvirksomhed 465 55
Offentlig administration og service 10.234 2.354
Undervisning 15 0
Sociale foranstaltninger 26 11
Organisationer, foreninger 155 24
Forlystelser, sport og kultur 264 36
Anden servicevirksomhed 25 6
Internationale organisationer 7 1
Uoplyst branche 9 2
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt 

størstedelen af disse personer arbejder på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke      

muligt at differentiere gruppen. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der – med undtagelse af hovedbrancherne ’Lønmod-
tager’ og ’Dansk arbejdsgiver’ – i alle hovedbrancher et flertal af grønlandskfødte 
beskæftigede.  
 
Der er dog forskelle, som er fremstillet nedenfor i tabel 9, hvor fordelingen af hhv. 
grønlandskfødte og ikke-grønlandskfødte er opgjort i pct. af den samlede beskæftigel-
se i hovedbranchen. 

Opgørelse efter fødested 
 – ikke nationalitet 

Tabel 8. 
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Fordeling af beskæftigelsen på hovedbrancher efter fødested 
 

Hovedbranche Født i Grønland Født udenfor Grønland

   Pct.  

I alt 76,1 23,9
Lønmodtager1  13,7 86,3
Dansk arbejdsgiver2  40,7 59,3
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 81,1 18,9
Råstofudvinding og -efterforskning 63,1 36,9
Fremstillingsvirksomhed 89,9 10,1
Forsyningsvirksomhed 66,8 33,2
Bygge- og anlægssektoren 58,3 41,7
Engroshandel 67,3 32,7
Detailhandel 80,2 19,8
Hotel- og restaurationsvirksomhed 60,9 39,1
Transportvirksomhed 71,8 28,2
Post- og televæsen 73,4 26,6
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejen-
domsvirksomhed 68,1 31,9
Anden forretningsservice 51,6 48,4
Renholdelsesvirksomhed 89,5 10,5
Offentlig administration og service 81,3 18,7
Undervisning 100,0 0,0
Sociale foranstaltninger 69,9 30,1
Organisationer, foreninger 86,8 13,2
Forlystelser, sport og kultur 88,0 12,0
Anden servicevirksomhed 81,9 18,1
Internationale organisationer 86,2 13,8
Uoplyst branche 78,9 21,1
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt 

størstedelen af disse personer arbejder på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke      

muligt at differentiere gruppen. 
 
Som det fremgår er der i de fleste hovedbrancher overvægt af grønlandsfødte perso-
ner, men med bemærkelsesværdige forskelle. Gruppen ’Lønmodtagere’ er fortrinsvis 
ansatte på de militære installationer, og er den hovedbranche, hvor der er langt den 
største andel ikke-grønlandskfødte. Ser man på den største hovedbranche, ’Offentlig 
administration og service’, er fordelingen sådan, at mere end 4 ud af 5 beskæftigede 
er født i Grønland. Man skal her være opmærksom på, at denne gruppe tillige omfat-
ter sundhedsvæsenet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9. 



  Beskæftigelsen i Grønland i 2000 Side 13 

Kapitel 3: Beskæftigede ved indhandling 

I tabel 10 nedenfor ses den beregnede beskæftigelse ved indhandling fordelt på ho-
vedbrancher. Som det fremgår, sker størstedelen af indhandlingen til hovedbranchen 
’Fremstillingsvirksomhed’, som bl.a. omfatter fiskeindustri, slagterier og næringsmid-
delindustri. 
 
Beregningen af beskæftigelsen ved indhandling indgår i den samlede beregning af 
beskæftigelsen, hvilket betyder, at en person ikke kan tælle som fuldtidsbeskæftiget 
ved almindeligt lønarbejde og samtidigt tælle som beskæftiget ved indhandling. 
 
Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk ved indhandling fordelt på hovedbrancher  
 

Hovedbranche Indhandlere

I alt 759
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 26
Fremstillingsvirksomhed 687
Detailhandel 44
Øvrige brancher 3

 
I tabel 11 nedenfor ses fordelingen af beskæftigelsen fordelt efter den enkelte 
indhandlers bopælskommune. 
 
Beskæftigelsen i 2000 ved indhandling opgjort i årsværk fordelt på indhandlers bo-
pælskommune 
 

Kommune Indhandlere

I alt  759
Nanortalik 32
Qaqortoq 18
Narsaq 41
Ivittuut -
Paamiut 11
Nuuk 28
Maniitsoq 62
Sisimiut 26
Kangaatsiaq 37
Aasiaat 29
Qasigiannguit 25
Ilulissat 165
Qeqertarsuaq 2
Uummannaq 8
Upernavik 178
Qaanaaq 25
Ammassalik 68
Illoqqortoormiut 5
Udenfor kommuner 0

 
Det fremgår af tabellen, at der i kommunerne Ilulissat og Upernavik findes det største 
antal årsværk, når der ses på indhandling.  
 
Det skal bemærkes i relation til tabellerne 10 og 11, at denne opgørelse ikke omfatter 
den del af de fangede og fiskede mængder, der afsættes privat på de lokale markeder, 
ligesom opgørelsen ikke omfatter den del af fiskeriet, der indhandles af virksomhe-
der. Endelig indgår værdien af fiskeri og fangst til eget forbrug ikke. 

Tabel 10. 

Tabel 11. 
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Kapitel 4: Personer med indkomster under 40.000 kr. 

Beskæftigelsen for personer med en samlet lønindkomst under 40.000 kr. i 2000 er 
ikke opgjort i de øvrige tabeller i denne publikation. Dette valg er truffet af to årsager.  
 
For det første er beskæftigelsen opgjort på baggrund af lønoplysninger, hvilket bety-
der, at en person med en meget lille årsindkomst vægter lige så meget som en person 
med høj indkomst. Idet det må antages, at en persons samlede pengeindkomst står i 
forhold til samme persons udbud af arbejdskraft på arbejdsmarkedet, forekommer 
dette ikke retvisende. Eksempelvis vil en person, der tjener 20.000 kr. i fiskeindustri-
en i løbet af en sommer, og ikke har andet lønarbejde resten af året, således komme 
til at tælle lige så meget som en person, der tjener 100.000 kr. ved at være fastansat i 
fiskeindustrien hele året. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at korrigere her-
for i beregningen, jf. afsnittet ’Opgørelsesmetode’, 
 
For det andet må personer med så lave årsindkomster antages at have en løsere til-
knytning til arbejdsmarkedet. 
 
Grønlands Statistik har derfor valgt ikke at medtage disse personer i de øvrige tabel-
ler, men i stedet behandle disse personer i dette særskilte afsnit.  
 
Når tabellerne i dette kapitel læses, skal det atter understreges, at alle de personer, 
der optræder heri, har en årsindkomst på mindre end 40.000 kr., og man skal derfor 
være varsom med hensyn til konklusionerne. Man kan ikke alene på baggrund af 
denne publikation drage den konklusion, at et meget stort antal mennesker i Grøn-
land har en meget lav levestandard. En del af disse personer er studerende, der blot 
har et fritidsarbejde ved siden af studierne, ligesom en del af personerne formodent-
lig modtager forskellige offentlige ydelser. Endvidere lever en del af disse personer i 
en blandingsøkonomi med en kombination af egen fangst og lønarbejde, hvilket alt 
andet lige mindsker muligheden for en fastere arbejdsmarkedstilknytning. 
 
Man kan desuden ikke drage paralleller mellem de i tabellerne i dette afsnit opgivne 
tal og egentlige årsværk. En person, der tjener mindre end 40.000 kr. om året må 
antages ikke at være fuldtidsbeskæftiget på det formelle arbejdsmarked. 
 
Man kan således ikke på baggrund af dette afsnit drage generelle konklusioner om 
levestandarden for de personer, dette afsnit omhandler. 
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I tabel 12 nedenfor ses fordelingen af beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher. 
 
Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher for personer med en samlet arbejdsindkomst 
under 40.000 kr.  
 

Hovedbranche Lønmodtagere Indhandlere

I alt 6.893 395
Lønmodtager1  30 -
Dansk arbejdsgiver2  33 -
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 336 0
Råstofudvinding og -efterforskning 6 -
Fremstillingsvirksomhed 789 335
Forsyningsvirksomhed 27 -
Bygge- og anlægssektoren 287 -
Engroshandel 32 -
Detailhandel 763 57
Hotel- og restaurationsvirksomhed 481 -
Transportvirksomhed 283 -
Post- og televæsen 37 -
Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejendomsvirksomhed 36 -
Anden forretningsservice 127 -
Renholdelsesvirksomhed 270 -
Offentlig administration og service 3.009 3
Undervisning 6 -
Sundhed 1 -
Sociale foranstaltninger 14 -
Organisationer, foreninger 119 0
Forlystelser, sport og kultur 183 -
Anden servicevirksomhed 18 -
Internationale organisationer 0 -
Uoplyst branche 6 -
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt 

størstedelen af disse personer arbejder på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke      

muligt at differentiere gruppen. 
 
Som det fremgår af tabellen, viser der sig det samme mønster for personer med ind-
komster under 40.000 kr., som for personer med indkomster herover; tæt på halvde-
len af lønmodtagerne er beskæftigede i den offentlige sektor, mens den største priva-
te hovedbranche udgøres af fremstillingsvirksomhederne. For indhandlernes ved-
kommende, er hovedbranchen ’Fremstillingsvirksomhed’ den absolut største. 
 

Tabel 12. 
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I tabel 13 nedenfor ses beskæftigelsen fordelt på lønmodtagerens hjemkommune. 
 
Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og lønmodtagerens/indhandlerens  
hjemkommune for personer med en samlet arbejdsindkomst under 40.000 kr. 
 

Kommune Lønmodtagere Indhandlere

I alt 6.893 395
Nanortalik 361 23
Qaqortoq 436 2
Narsaq 250 1
Ivittuut 15 0
Paamiut 236 0
Nuuk 1.484 7
Maniitsoq 437 31
Sisimiut 755 19
Kangaatsiaq 255 40
Aasiaat 473 12
Qasigiannguit 130 4
Ilulissat 522 13
Qeqertarsuaq 89 0
Uummannaq 320 2
Upernavik 442 83
Qaanaaq 115 27
Ammassalik 441 123
Illoqqortoormiut 90 9
Udenfor kommuner 43 -
 
 
I tabel 14 nedenfor sammenlignes procentfordelingerne i kommunerne af hhv. løn-
modtagere, indhandlere og den potentielle arbejdsstyrke.  
 
Sammenligning af procentfordeling af hhv. lønmodtagere og indhandlere for personer 
med en samlet arbejdsindkomst under 40.000 kr., samt den potentielle arbejdsstyrke 
 

Kommune 
Procentfordeling af 

lønmodtagere
Procentfordeling af 

indhandlere 
Procentfordeling af den 

potentielle arbejdsstyrke

I alt 100,0 100,0 100,0
Nanortalik 5,2 5,7 4,3
Qaqortoq 6,3 0,6 6,2
Narsaq 3,6 0,2 3,7
Ivittuut 0,2 0,0 0,4
Paamiut 3,4 0,1 3,5
Nuuk 21,5 1,9 26,7
Maniitsoq 6,3 7,8 6,4
Sisimiut 11,0 4,7 9,3
Kangaatsiaq 3,7 10,1 2,3
Aasiaat 6,9 3,0 6,3
Qasigiannguit 1,9 1,0 2,5
Ilulissat 7,6 3,2 8,3
Qeqertarsuaq 1,3 0,1 1,8
Uummannaq 4,6 0,5 4,6
Upernavik 6,4 21,0 4,7
Qaanaaq 1,7 6,9 1,4
Ammassalik 6,4 31,0 4,8
Illoqqortoormiut 1,3 2,2 0,9
Udenfor kommuner 0,6 - 1,7
 
 
Såfremt fordelingen af lønmodtagere og indhandlere med årlige indkomster på min-
dre end 40.000 kr. var ligeligt fordelt på alle landets kommuner, ville tallene i celler-
ne være ens – dvs. eksempelvis Nanortaliks andel af lønmodtagere, andel af indhand-
lere og andel af den potentielle arbejdsstyrke, skulle være den samme. I de tilfælde, 
hvor tallet for den potentielle arbejdsstyrke er mindre end de to øvrige tal, er den 

Tabel 13. 

Fordeling på kommuner 

Tabel 14. 



  Beskæftigelsen i Grønland i 2000 Side 17 

pågældende kommune overrepræsenteret i forhold til andel af lønmodtage-
re/indhandlere med indkomster under 40.000 kr. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der især for indhandlernes vedkommende tale om, at 
fordelingen er væsentligt forskellig i forhold til tallet for fordelingen af den potentiel-
le arbejdsstyrke. Mest bemærkelsesværdigt er det, at mens 26,7 pct. af den potentielle 
arbejdsstyrke er bosiddende i Nuuk, er kun 1,9 pct. af indhandlerne med indkomster 
under 40.000 kr. bosiddende i Nuuk. Tilsvarende ses det for Ammassaliks vedkom-
mende, at mens 4,8 pct. af den potentielle arbejdsstyrke er bosiddende i Ammassalik 
kommune, er 31,0 pct. af alle indhandlere med indkomster under 40.000 kr. bosid-
dende i Ammassalik kommune. Man skal dog være opmærksom på, at den procentu-
elle fordeling af indhandlere sker på baggrund af relativt små tal, hvorfor selv mindre 
forskelle i absolutte termer vil give sig udslag i større forskelle i procentopgørelsen. 
 
I tabel 15 nedenfor ses beskæftigelsen fordelt på fødested 
 

Tabel 15. Beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher og fødested for personer med en samlet 
arbejdsindkomst under 40.000 kr. 

 

 
Lønmodtagere Indhandlere 

Hovedbranche Født i Grønland Født udenfor Grønland Født i Grønland Født udenfor Grønland

I alt 6.170 722 392 3
Lønmodtager1  5 25 - -
Dansk arbejdsgiver2  8 25 - -
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 304 32 0 -
Råstofudvinding og -efterforskning 2 4 - -
Fremstillingsvirksomhed 763 26 333 2
Forsyningsvirksomhed 26 1 - -
Bygge- og anlægssektoren 243 44 - -
Engroshandel 25 6 - -
Detailhandel 714 49 56 1
Hotel- og restaurationsvirksomhed 394 87 - -
Transportvirksomhed 218 66 - -
Post- og televæsen 35 2 - -
Finansiel virksomhed, forsikring, 
pension, ejendomsvirksomhed 25 11 - -
Anden forretningsservice 109 18 - -
Renholdelsesvirksomhed 250 21 - -
Offentlig administration og service 2.727 281 3 -
Undervisning 5 1 - -
Sundhed 1 - -
Sociale foranstaltninger 12 2 - -
Organisationer, foreninger 112 6 0 -
Forlystelser, sport og kultur 172 11 - -
Anden servicevirksomhed 16 2 - -
Internationale organisationer 0 - - -
Uoplyst branche 5 1 - -
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
 

Som det fremgår af tabellen, er langt størstedelen af både lønmodtagere og indhand-
lere med indkomster under 40.000 kr. født i Grønland. Sammenlignes med beskæfti-
gelsen blandt lønmodtagere og indhandlere med indkomster over 40.000 kr., er an-
delen af personer født i Grønland noget større i tabel 15. 
 
 

Skæv fordeling af 
indhandlere  
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I tabellerne 16 og 17 nedenfor ses beskæftigelsen, fordelt på de beskæftigedes boste-
der for hhv. lønmodtagere og indhandlere. 
 

Tabel 16. Beskæftigelsen blandt lønmodtagere fordelt på hovedbrancher og bosted for personer 
med en samlet arbejdsindkomst under 40.000 kr. 

 

 
Lønmodtagere 

Hovedbranche I alt Byerne Bygder Udenfor by/bygd Stationer mm.

I alt 6.893 4.744 1.319 34 795
Lønmodtager1  30 3 - - 27
Dansk arbejdsgiver2  33 13 - - 20
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 336 202 90 10 35
Råstofudvinding og -efterforskning 6 2 - - 4
Fremstillingsvirksomhed 789 544 197 1 47
Forsyningsvirksomhed 27 20 6 - 1
Bygge- og anlægssektoren 287 207 34 0 46
Engroshandel 32 29 0 - 3
Detailhandel 763 617 51 1 93
Hotel- og restaurationsvirksomhed 481 371 18 1 91
Transportvirksomhed 283 203 12 - 68
Post- og televæsen 37 33 2 - 2
Finansiel virksomhed, forsikring, 
pension, ejendomsvirksomhed 36 27 - - 8
Anden forretningsservice 127 106 0 - 20
Renholdelsesvirksomhed 270 227 21 - 22
Offentlig administration 3.009 1.847 858 18 286
Undervisning 6 6 - - -
Sundhed 1 1 - - -
Sociale foranstaltninger 14 14 - - -
Organisationer, foreninger 119 88 23 2 7
Forlystelser, sport og kultur 183 160 7 1 15
Anden servicevirksomhed 18 17 0 - 0
Internationale organisationer 0 0 - - -
Uoplyst branche 6 5 - - 1
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
 

Som det fremgår af tabellen findes det største antal lønmodtagere med indkomster 
under 40.000 kr. i byerne. Man skal dog være opmærksom på, at andelen af lønmod-
tagere i bygderne med indkomster under 40.000 kr. er større end den tilsvarende 
andel af lønmodtagere med indkomster over 40.000 kr.  
 
Hvor der for lønmodtagere med indkomster over 40.000 kr. er 11,5 pct. af de beskæf-
tigede, der er bosat i bygderne, gælder der for personer med indkomster under 
40.000 kr., at 19,1 pct. af disse er bosat i bygderne. 
 
Til sammenligning, er 81,5 pct. af befolkningen bosat i byerne, mens 16,5 pct. er 
bosat i bygderne ifølge Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister pr. 1. januar 
2000. De resterende 2 pct. af befolkningen er bosat på fåreholdersteder, fangstplad-
ser og stationer.  
 
Det viser sig således, at bygder er overrepræsenterede i denne opgørelse i forhold til 
opgørelsen for lønmodtagere med indkomster over 40.000 kr. 
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Tabel 17.                           Beskæftigelsen blandt indhandlere fordelt på hovedbrancher og bosted for personer 
                                                  med en samlet arbejdsindkomst under 40.000 kr. 
 

 
Indhandlere 

Hovedbranche I alt Byerne Bygder Udenfor by/bygd Stationer mm.

I alt 395 139 250 5 1
Lønmodtager1  - - - - -
Dansk arbejdsgiver2  - - - - -
Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 0 - 0 0 -
Råstofudvinding og -efterforskning - - - - -
Fremstillingsvirksomhed 335 113 218 3 1
Forsyningsvirksomhed - - - - -
Bygge- og anlægssektoren - - - - -
Engroshandel - - - - -
Detailhandel 57 23 32 2 -
Hotel- og restaurationsvirksomhed - - - - -
Transportvirksomhed - - - - -
Post- og televæsen - - - - -
Finansiel virksomhed, forsikring,  
pension, ejendomsvirksomhed - - - - -
Anden forretningsservice - - - - -
Renholdelsesvirksomhed - - - - -
Offentlig administration 3 3 - - -
Undervisning - - - - -
Sundhed - - - - -
Sociale foranstaltninger - - - - -
Organisationer, foreninger 0 - 0 - -
Forlystelser, sport og kultur - - - - -
Anden servicevirksomhed - - - - -
Internationale organisationer - - -  -
Uoplyst branche 0 0 0 0 0
 
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
 

For indhandlere viser sig et tilsvarende mønster som i tabel 16 – at bygderne udgør en 
relativt større andel i opgørelsen af personer, med indkomster under 40.000 kr.  
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Kapitel 5: Lønsum fordelt på brancher 

I opgørelsen af lønsummen fordelt på brancher, tages der ikke – som i de øvrige opgø-
relser – hensyn til beløbenes størrelse. Hvor der i de øvrige tabeller er undtaget per-
soner, der har en samlet indkomst under 40.000 kr., er der i denne opgørelse foreta-
get summering af samtlige indkomster, uanset størrelse. 
 
Idet flere brancher omfatter et meget lille antal personer, har Grønlands Statistik af 
diskretionshensyn valgt at henføre lønsummen for visse brancher til andre, nært be-
slægtede brancher. I de tilfælde, hvor det ikke har været naturligt at henføre den ak-
tuelle branche under en anden branche, er lønsummen heri tillagt kategorien ’Uoplyst 
branche’. 
 
Det skal bemærkes, at det samlede tal for indhandling ikke er identisk med det sam-
lede tal for indhandling, der er anført i Grønlands Statistiks fiskeri- og fangststatistik. 
Årsagen hertil er, at nærværende opgørelse kun registrerer indkomster for personer, 
mens indhandlende virksomheder ikke medtages. Lønsummen for indhandling om-
fatter – som tidligere nævnt – også indhandlingstilskud. 
 
I tabellen er der for hver hovedbranche summeret lønsummen for de underliggende 
brancher. 
 

Tabel 18. Lønsum i 2000 for alle brancher 
 

Branche I alt
A-indkomst for 
lønmodtagere 

Indtægt ved 
indhandling

   1.000 kr.  

I alt 5.894.250 5.638.619 255.631

Lønmodtager 236.159 236.159 -

Dansk arbejdsgiver 103.865 103.865 -

Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 593.878 569.302 24.576

Fåreavl 509 509 -
Rensdyravl 584 584 -
Gartneri og landbrug 1.152 1.152 -
Hav- og kystfiskeri o. 100 BRT. 450.014 425.438 24.576
Hav- og kystfiskeri ml. 20-99 BRT. 100.108 100.108 -
Hav- og kystfiskeri u. 20 BRT 30.414 30.414 -
Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling u. 30.000 kr. 5.986 5.986 -
Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling o. 30.000 kr. 5.112 5.112 -

Råstofudvinding og -efterforskning 4.735 4.735 -
Udvinding og efterforskning af olie og naturgas 1.321 1.321 -
Råstofudv., ikke malm, kul, olie, gas, inkl. stenbrud 3.414 3.414 -

Fremstillingsvirksomhed 689.666 463.948 225.718
Fiskeindustri - prod. af grl. proviant 569.618 367.454 202.165
Slagterier 23.460 8.950 14.511
Bagerier 1.760 1.760 -
Vodbinderi 5.473 5.473 -
Beklædningsindustri, systuer 1.361 1.361 -
Pels- og læderindustri, husflid 31.625 22.582 9.043
Aviser, forlag, trykkerier, anden grafisk virksomhed 35.111 35.111 -
Produktion og udgivelse af lydoptagelser på CD ell. MC 1.379 1.379 -
Stenhuggeri, tegl, cement, beton o.a. mineralske produkter 4.513 4.513 -
Jern- og metalvareindustri, ekskl. skibsværfter 61 61 -
Skibsværfter, bådebyggerier 15.305 15.305 -

Tabel 18 fortsættes … 
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Tabel 18. (fortsat) Lønsum i 2000 for alle brancher 

Branche I alt
A-indkomst for 
lønmodtagere 

Indtægt ved 
indhandling

   1.000 kr.  

Forsyningsvirksomhed 114.895 114.895 -
El-, gas- og varmeforsyningsværker 114.895 114.895 -

Bygge- og anlægssektoren 435.277 435.277 -
Entreprenørvirksomheder 195.679 195.679 -
Murermestre 3.702 3.702 -
Tømrer- og snedkerværksteder, mestre 94.435 94.435 -
Malermestre 30.240 30.240 -
Blikkenslagerforretnínger, rørlægger, VVS-inst. 41.006 41.006 -
Elektro-installationsforretninger 55.232 55.232 -
Glarmesterforretninger 6.485 6.485 -
Anden bygge- og anlægsvirksomhed 7.275 7.275 -
Isoleringsvirksomhed 1.221 1.221 -

Engroshandel 42.805 42.805 -
Engroshandel m. kontorartikler og -maskiner. 553 553 -
Engroshandel m. rengøringsartikler 0 0 -
Engroshandel m. bygningsartikler (trælasthandel) 12.884 12.884 -
Engroshandel m. værktøjsmaskiner, værktøj mm. 566 566 -
Engroshandel m. benzin, olie 2.826 2.826 -
Engrosagenturer 10.065 10.065 -
Engroshandel m. øl og mineralvand 15.910 15.910 -

Detailhandel 250.368 245.501 4.867
Brugsen 41.283 41.283 -
KNI 54.203 49.335 4.867
Kolonial m. bredt dagligvaresortiment, ej Brugsen og KNI 28.917 28.917 -
Nærbutik, kiosk etc. 17.744 17.744 -
Farve- og tapethandel 1.913 1.913 -
Parfumeri og apotekervarer, inkl. materialister 2.182 2.182 -
Stormagasiner, ekskl. fødevarer 6.969 6.969 -
Handel m. beklædning, tekstil og lædervarer 15.378 15.378 -
Handel m. møbler, tæpper, kunst og gaver 4.990 4.990 -
Detailhandel m. radio, TV, LP, CD, MC, musikinstrumenter (inkl. reparation) 15.422 15.422 -
Cykelforretninger (inkl. reparation) 873 873 -
Isenkram, hårde hvidevarer, jagt- og sportsartikler (inkl. reparation) 834 834 -
Guld- og sølvvarer, ure-, optik- og fotoforretninger 4.664 4.664 -
Handel m. bøger, blade og papirvarer 4.927 4.927 -
Handel m. både (inkl. reparation) 3.953 3.953 -
Handel m. biler (inkl. reparation og vedligeholdelse), autoværksteder 25.803 25.803 -
Handel m. benzin, olie, fyringsolie (inkl. servicestationer) 9.317 9.317 -
Detailhandel m. kontorartikler, elektronik m.m. (inkl. reparation) 10.406 10.406 -
Legetøjsforretninger 592 592 -

Hotel- og restaurationsvirksomhed 124.225 124.225 -
Restaurationer 46.566 46.566 -
Pølsevogne, grillbarer, cafeterier mv. 14.721 14.721 -
Hotelvirksomhed u. restauration, ej sømandshjem. 4.430 4.430 -
Hotelvirksomhed m. restauration, ej sømandshjem. 46.530 46.530 -
Sømandshjem 7.211 7.211 -
Beværtninger, diskoteker mv. 2.547 2.547 -
Kantiner og cateringvirksomhed 2.221 2.221 -

Transportvirksomhed 418.844 418.844 -
Busdrift 6.277 6.277 -
Taxavognmænd 33.343 33.343 -
Taxacentraler 3.520 3.520 -
Vognmænd, ej persontransport 16.788 16.788 -
Flytteforretninger 7.635 7.635 -

Tabel 18 fortsættes … 
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Tabel 18. (fortsat) Lønsum i 2000 for alle brancher 

Branche I alt
A-indkomst for 
lønmodtagere 

Indtægt ved 
indhandling

   1.000 kr.  

Søtransport, shipping, bådcharter, rederivirksomhed 125.251 125.251 -
Lufttransport 188.974 188.974 -
Hjælpevirksomhed for sø- og lufttransport 18.718 18.718 -
Oplagrings- og pakkehusvirksomhed 1.864 1.864 -
Rejsebureau 2.807 2.807 -
Turistvirksomhed 13.664 13.664 -

Post- og telegrafvæsen 137.028 137.028 -
Postvæsen 30.905 30.905 -
Televæsen 106.123 106.123 -

Finansiel virksomhed, forsikring, pension og ejendomshandel 96.829 96.829 -
Banker og sparekasser 30.640 30.640 -
Anden finansiel virksomhed 1.254 1.254 -
Udlejning af ejendomme 1.983 1.983 -
Ejendomsmæglervirksomhed, boliganvisning og ejendomsadministration 
(INI) 62.951 62.951 -

Anden forretningsservice 111.776 111.776 -
Advokatvirksomhed 6.678 6.678 -
Revisions- og bogføringsvirksomhed 30.916 30.916 -
Konsulentydelser vedr. EDB, inkl. salg og reparation af programmel 10.180 10.180 -
Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed 35.824 35.824 -
Virksomhedsrådgivning 5.695 5.695 -
Anden forretningsservice 14.199 14.199 -
Udlejning af biler, maskiner og andet udstyr 8.284 8.284 -

Renholdelsesvirksomhed 77.624 77.624 -
Kloakvæsen, renovation 4.095 4.095 -
Rengøringsvirksomhed 71.908 71.908 -
Vinduespolering, skorstensfejere mv. 1.621 1.621 -

Offentlig administration og service 2.329.009 2.329.009 -
Hjemmestyrets administration 971.884 971.884 -
Anden administration under Hjemmestyret 128.395 128.395 -
Politi, retsvæsen, forsvar 52.569 52.569 -
Kommunal administration 1.176.161 1.176.161 -

Undervisning 3.065 3.065 -
Undervisning (musik, aftenkurser) 3.065 3.065 -

Sociale foranstaltninger 5.848 5.848 -
Velfærdsinstitutioner 4.435 4.435 -
Vuggestuer og børnehaver 1.413 1.413 -

Organisationer, foreninger 39.810 39.810 -
Økonomiske interesseorganisationer 22.354 22.354 -
Institutioner og foreninger 17.456 17.456 -

Forlystelser, sport og kultur 65.541 65.541 -
Idrætsanlæg og -haller 9.758 9.758 -
Idrætsklubber og -foreninger 1.863 1.863 -
Film- og videoproduktion 1.361 1.361 -
Radio og TV-udsendelse, TV-foreninger 43.452 43.452 -
Teatervirksomhed, orkestre, selvstændigt udøvende kunstnere 9.106 9.106 -

Anden servicevirksomhed 6.912 6.912 -
Vaskerier, renserier m.v. 3.613 3.613 -
Frisørvirksomhed, skønhedssaloner, personlige tjenesteydelser 3.299 3.299 -

Internationale og andre ikke-territoriale organer 2.928 2.928 -

Uoplyst branche 3.161 2.691 470
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Kapitel 6: Beskæftigelsen i 2000 i alle brancher 

I tabel 19 nedenfor ses beskæftigelsen i 2000 fordelt på alle brancher. 
 
I lighed med lønsumsopgørelsen i tabel 18, er der i denne tabel blevet flyttet personer 
fra visse meget små brancher til andre, nært beslægtede brancher eller til ’Uoplyst 
branche’, således at tabel 18 og 19 kan læses i sammenhæng. 
 

Tabel 19. Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på alle brancher  

Branche I alt Lønmodtagere Indhandlere

I alt 27.736 26.977 759

Lønmodtager1  713 713 -

Dansk arbejdsgiver2  379 379 -

Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 2.065 2.039 26
Fåreavl 5 5 -
Rensdyravl 5 5 -
Gartneri og landbrug 7 7 -
Hav- og kystfiskeri o. 100 BRT. 1.302 1.276 26
Hav- og kystfiskeri ml. 20-99 BRT. 433 433 -
Hav- og kystfiskeri u. 20 BRT 215 215 -
Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling u. 30.000 kr. 49 49 -
Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling o. 30.000 kr. 49 49 -

Råstofudvinding og -efterforskning 18 18 -
Udvinding og efterforskning af olie og naturgas 4 4 -
Råstofudv., ikke malm, kul, olie, gas, inkl. stenbrud 14 14 -

Fremstillingsvirksomhed 3.196 2.508 687
Fiskeindustri - prod. af grl. proviant 2.630 2.072 558
Slagterier 99 49 51
Bagerier 10 10 -
Vodbinderi 25 25 -
Beklædningsindustri, systuer 9 9 -
Pels- og læderindustri, husflid 215 136 79
Aviser, forlag, trykkerier, anden grafisk virksomhed 112 112 -
Produktion og udgivelse af lydoptagelser på CD ell. MC 7 7 -
Stenhuggeri, tegl, cement, beton o.a. mineralske produkter 17 17 -
Jern- og metalvareindustri, ekskl. skibsværfter 0 0 -
Skibsværfter, bådebyggerier 70 70 -

Forsyningsvirksomhed 468 468 -
El-, gas- og varmeforsyningsværker 468 468 -

Bygge- og anlægssektoren 1.808 1.808 -
Entreprenørvirksomheder 786 786 -
Murermestre 9 9 -
Tømrer- og snedkerværksteder, mestre 397 397 -
Malermestre 157 157 -
Blikkenslagerforretnínger, rørlægger, VVS-inst. 180 180 -
Elektro-installationsforretninger 214 214 -
Glarmesterforretninger 23 23 -
Anden bygge- og anlægsvirksomhed 33 33 -
Isoleringsvirksomhed 8 8 -

Engroshandel 193 193 -
Engroshandel m. kontorartikler og -maskiner. 3 3 -
Engroshandel m. rengøringsartikler 0 0 -
Engroshandel m. bygningsartikler (trælasthandel) 53 53 -
Engroshandel m. værktøjsmaskiner, værktøj mm. 3 3 -
Engroshandel m. benzin, olie 16 16 -
Engrosagenturer 49 49 -
Engroshandel m. øl og mineralvand 69 69 -

Tabel 19 fortsættes… 
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Tabel 19. (fortsat) Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på alle brancher  

Branche I alt Lønmodtagere Indhandlere

Detailhandel 1.458 1.414 44
Brugsen 244 244 -
KNI 334 291 44
Kolonial m. bredt dagligvaresortiment, ej Brugsen og KNI 201 201 -
Nærbutik, kiosk etc. 129 129 -
Farve- og tapethandel 11 11 -
Parfumeri og apotekervarer, inkl. materialister 11 11 -
Stormagasiner, ekskl. fødevarer 43 43 -
Handel m. beklædning, tekstil og lædervarer 95 95 -
Handel m. møbler, tæpper, kunst og gaver 32 32 -
Detailhandel m. radio, TV, LP, CD, MC, musikinstrumenter (inkl. reparation) 81 81 -
Cykelforretninger (inkl. reparation) 6 6 -
Isenkram, hårde hvidevarer, jagt- og sportsartikler (inkl. reparation) 5 5 -
Guld- og sølvarer, ure-, optik- og fotoforretninger 20 20 -
Handel m. bøger, blade og papirvarer 16 16 -
Handel m. både (inkl. reparation) 19 19 -
Handel m. biler (inkl. reparation og vedligeholdelse), autoværksteder 121 121 -
Handel m. benzin, olie, fyringsolie (inkl. servicestationer) 45 45 -
Detailhandel m. kontorartikler, elektronik m.m. (inkl. reparation) 39 39 -
Legetøjsforretninger 5 5 -

Hotel- og restaurationsvirksomhed 797 797 -
Restaurationer 257 257 -
Pølsevogne, grillbarer, cafeterier mv. 108 108 -
Hotelvirksomhed u. restauration, ej sømandshjem. 33 33 -
Hotelvirksomhed m. restauration, ej sømandshjem. 295 295 -
Sømandshjem 68 68 -
Beværtninger, diskoteker mv. 20 20 -
Kantiner og cateringvirksomhed 16 16 -

Transportvirksomhed 1.622 1.622 -
Busdrift 23 23 -
Taxavognmænd 219 219 -
Taxacentraler 26 26 -
Vognmænd, ej persontransport 80 80 -
Flytteforretninger 40 40 -
Søtransport, shipping, bådcharter, rederivirksomhed 557 557 -
Lufttransport 500 500 -
Hjælpevirksomhed for sø- og lufttransport 100 100 -
Oplagrings- og pakkehusvirksomhed 5 5 -
Rejsebureau 13 13 -
Turistvirksomhed 60 60 -

Post- og telegrafvæsen 574 574 -
Postvæsen 165 165 -
Televæsen 409 409 -

Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejendomsvirksomhed 380 380 -
Banker og sparekasser 99 99 -
Anden finansiel virksomhed 5 5 -
Udlejning af ejendomme 6 6 -
Ejendomsmæglervirksomhed, boliganvisning og ejendomsadministration (INI) 271 271 -

Anden forretningsservice 374 374 -
Advokatvirksomhed 18 18 -
Revisions- og bogføringsvirksomhed 83 83 -
Konsulentydelser vedr. EDB, inkl. salg og reparation af programmel 34 34 -
Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed 109 109 -
Virksomhedsrådgivning 17 17 -
Anden forretningsservice 62 62 -
Udlejning af biler, maskiner og andet udstyr 51 51 -

Tabel 19. fortsættes… 
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Tabel 19. (fortsat) Beskæftigelsen i 2000 opgjort i årsværk fordelt på alle brancher  

Branche I alt Lønmodtagere Indhandlere

Renholdelsesvirksomhed 520 520 -
Kloakvæsen, renovation 24 24 -
Rengøringsvirksomhed 488 488 -
Vinduespolering, skorstensfejere mv. 8 8 -

Offentlig administration og service 12.588 12.588 -
Hjemmestyrets administration 4.668 4.668 -
Anden administration under Hjemmestyret 540 540 -
Politi, retsvæsen, forsvar 177 177 -
Kommunal administration 7.203 7.203 -

Undervisning 15 15 -
Undervisning (musik, aftenkurser) 15 15 -

Sociale foranstaltninger 37 37 -
Velfærdsinstitutioner 26 26 -
Vuggestuer og børnehaver 11 11 -

Organisationer, foreninger 178 178 -
Økonomiske interesseorganisationer 83 83 -
Institutioner og foreninger 95 95 -

Forlystelser, sport og kultur 300 300 -
Idrætsanlæg og -haller 48 48 -
Idrætsklubber og -foreninger 7 7 -
Film- og videoproduktion 7 7 -
Radio og TV-udsendelse, TV-foreninger 185 185 -
Teatervirksomhed, orkestre, selvstændigt udøvende kunstnere 53 53 -

Anden servicevirksomhed 31 31 -
Vaskerier, renserier m.v. 11 11 -
Frisørvirksomhed, skønhedssaloner 19 19 -
Personlige tjenesteydelser 0 0 -

Internationale organisationer 8 8 -
Internationale og andre ikke-territoriale organer 8 8 -

Uoplyst branche 15 13 2
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
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Kapitel 7: Opgørelsesmetode 

Beskæftigelsesopgørelsen er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til de kom-
munale skatteforvaltninger, hvortil der indberettes hvor meget hver enkelt arbejdsgi-
ver har udbetalt i løn til de ansatte. Disse indberetninger tildeles branchekoder af de 
kommunale skatteforvaltninger. 
 
Indberetningerne indeholder ikke oplysninger om, hvor længe en given person har 
været ansat i den enkelte virksomhed, men alene oplysninger om løn.  
 
I opgørelsen medtages alene personer i alderen 15-59, idet denne gruppe defineres 
som den potentielle arbejdsstyrke, da pensionsalderen var 59 år i 2000. Se i øvrigt 
Grønlands Statistiks serie om ledighed. Den potentielle arbejdsstyrke omfatter alle 
personer i aldersgruppen, uanset om de reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
En række personer i gruppen står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, fx stu-
derende, skolesøgende unge, førtidspensionister og hjemmegående.  
 
Alle, der i løbet af 2000 har betalt skat i Grønland, er medtaget i denne opgørelse.  
 
For hver enkelt person udregnes hvor meget vedkommende har tjent det pågældende 
år i alt og i hver enkelt branche. Disse oplysninger bruges nu til at udregne andelen af 
beskæftigelsen, som kan henføres til hver enkelt branche for den enkelte lønmodta-
ger. Hvis en lønmodtager eksempelvis har tjent 100.000 kr. i alt hele året, fordelt med 
80.000 kr. i branchen ’Fremstillingsvirksomhed’ og 20.000 kr. i branchen ’Transport-
virksomhed’, opgøres vedkommendes beskæftigelse således, at vedkommende tæller 
som 0,8 fuldtidsbeskæftiget i branchen ’Fremstillingsvirksomhed’ og som 0,2 fuld-
tidsbeskæftiget i branchen ’Transportvirksomhed’. Hvis vedkommende har været 
skattepligtig i Grønland hele året og ikke været ledig, overføres disse tal uden videre 
til den samlede beskæftigelsesopgørelse. Der skelnes i opgørelsen mellem personer 
med arbejdsindkomster på hhv. over og under 40.000 kr. i 2000, hvilket fremgår 
nedenfor. 
 
Har den pågældende lønmodtager været skattepligtig i Grønland mindre end hele 
året, reduceres andelen af fuldtidsbeskæftigelse tilsvarende. Har vedkommende væ-
ret medio ledig, reduceres andelen af fuldtidsbeskæftigelse tilsvarende, jf. formlerne 
sidst i dette afsnit. 
 
Beregningen af den enkelte lønmodtagers beskæftigelse i hver enkelt branche rum-
mer den antagelse, at lønnen i alle brancher er ens – hvilket ikke nødvendigvis er 
tilfældet. Idet skatteforvaltningernes oplysninger ikke rummer oplysninger om, hvor 
længe den enkelte lønmodtager har været beskæftiget i den enkelte branche, er dette 
dog en nødvendig antagelse for at opgøre beskæftigelsen fordelt på brancher.  
 
Konsekvensen er, at hvis en person 3 måneder om året er beskæftiget i en branche, 
hvor lønnen er høj, mens vedkommende de resterende 9 måneder af året er beskæfti-
get i en branche hvor lønnen er lav, vil den højere løn i den ene branche slå ufor-
holdsmæssigt meget igennem i opgørelsen af denne persons samlede indkomst, hvil-
ket igen betyder, at beskæftigelsen for højtlønsbranchen overvurderes i forhold til 
lavtlønsbranchen. For nærværende er det ikke muligt at korrigere for dette. Grøn-
lands Statistik arbejder på nuancere analysen, således at der på baggrund af lø-
noplysninger for de enkelte brancher kan gennemføres en vægtning af de enkelte 
brancher i forhold til hinanden, hvorved opgørelsen bliver mere retvisende. 
 
Opgørelsesmetoden indebærer endvidere, at en person, der eksempelvis er beskæfti-
get som lønmodtager 3 måneder om året, og er selvstændig med udelukkende b-
indkomst de resterende måneder, kun vil tælle med i beskæftigelsesopgørelsen i den 
branche, hvor vedkommende oppebærer almindelig lønindkomst. Dette betyder, at 
beskæftigelsen i nogle tilfælde overvurderes, især i de kommuner, hvor andelen af 
erhvervsfiskere og –fangere samt medhjælpende ægtefæller er relativt høj. For at tage 
højde for denne problemstilling, er der indført en minimumsgrænse, således at per-
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Fordeling af beskæfti-
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ledighed 

Brancher ligestilles 
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Minimumsgrænse 
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soner, der har en samlet indkomst under 40.000 kr. ikke medtages, medmindre det 
eksplicit er nævnt. Beløbet er valgt ud fra den betragtning, at der skal en arbejdsind-
sats til af en vis størrelse for at opnå en sådan indkomst således at personer, der har 
en meget løs tilknytning til det formelle arbejdsmarked frasorteres i opgørelsen, men 
er behandlet i et særskilt afsnit. Beløbet på 40.000 kr. er desuden identisk med per-
sonfradraget. 
 
Det er vigtigt at understrege, at opgørelsen ikke er en optælling af antallet af ansatte i 
de enkelte brancher på et bestemt tidspunkt. Opgørelsen strækker sig over hele ind-
komståret, og der vil derfor være afvigelser i forhold til det præcise antal ansatte i den 
enkelte branche på et givet tidspunkt. Dette skyldes den metode, hvorefter beskæfti-
gelsen opgøres, idet der ses på den enkelte persons lønandele i hver enkelt branche, 
set over hele året. 
 
Skattepligtige sociale ydelser branchekodes af de kommunale skatteforvaltninger på 
samme måde som lønudbetalinger fra den kommunale forvaltning. Det betyder, at en 
ukritisk sammenlægning af alle indkomster fra den kommunale administration vil 
inkludere sociale ydelser, som hermed vil medvirke til at forøge beskæftigelsen i den 
kommunale administration kunstigt. Oplysningerne fra de kommunale skatteforvalt-
ninger er blevet sammenholdt med Grønlands Statistik registre over modtagere af 
sociale ydelser, således at modtagere af sociale ydelser i videst muligt omfang ikke 
optræder i opgørelsen af beskæftigelsen. 
 
I opgørelsen er indkomstkategorierne a-indkomst og indhandling behandlet. Disse 
summeres for hver enkelt person, således at indtægter fra både lønarbejde og ind-
handling medregnes. Indhandling er i princippet b-indkomst, men behandles skatte-
teknisk som a-indkomst, hvor den  aftagende virksomhed foretager indberetning til 
skattevæsenet. Dermed er indhandling – i modsætning til de resterende b-indkomster 
– mulige at identificere entydigt. Der er ikke foretaget beregninger på baggrund af 
øvrig b-indkomst, idet indtægter heri i stort omfang består af studiestøtte, værdi af fri 
bil mm. Indhandlingstilskud medregnes i indkomster ved indhandling, idet de virk-
somheder, der modtager indhandlede varer og afregner herfor, indberetter det sam-
lede beløb til skattemyndighederne. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at a-indkomst og indhandling lægges sammen for at fastslå 
den enkelte persons samlede indkomst, men herefter behandles disse to indkomstty-
per hver for sig, når det skal beregnes hvor stor en del af beskæftigelsen, der hidrører 
fra en bestemt branche. For eksempel vil en person, der tjener 20.000 kr. ved ind-
handling og 80.000 kr. i bygge- og anlægsbranchen, tælle som 0,2 fuldtidsbeskæftiget 
ved indhandling og 0,8 fuldtidsbeskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. Det er altså 
ikke således, at man både kan tælle som fuldtidsbeskæftiget ved almindeligt lønar-
bejde og samtidig tælle som fuldtidsbeskæftiget i forbindelse med indhandling.  
 
Beregningerne af beskæftigelsen i årsværk er foregået således: 
 
Samlet arbejdsindkomst for den enkelte = A-indkomst plus indkomst ved indhand-
ling. Såfremt den samlede arbejdsindkomst er under 40.000 kr., tages vedkommende 
ud af opgørelsen. 
 
Lønandel = Summen af hhv. a-indkomst eller indkomst ved indhandling for den 
enkelte person for hver enkelt branche divideret med samlet arbejdsindkomst for den 
enkelte. 
 
Maksimal beskæftigelsesgrad for den enkelte = Antallet af skattepligtige dage for 
den enkelte minus 30 dage pr. måned vedkommende evt. har været medio ledig divi-
deret med antallet af dage i året. 
  
Beskæftigelse i hver branche for den enkelte person = Lønandel gange maksimal 
beskæftigelsesgrad. 
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Beskæftigelsen i hver branche = Summering af de enkelte personers beskæftigelse i 
hver branche. 
 
Beskæftigelsen i Grønland = Summering af beskæftigelsen i hver branche. 
 
Forud for disse beregninger er der sket validering af data, således at sociale registran-
ter ikke optræder.  
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Bilag: Inddeling i hovedbrancher 

I tabel 20 nedenfor ses opdelingen af hovedbrancher i brancher. Visse brancher kan 
findes her, som ikke optræder i beskæftigelsesopgørelsen. Dette skyldes, at visse 
brancher for indkomståret 2000 ikke havde ansatte, eller at disse ansatte ikke tjente 
over 40.000 kr. i alt i året. 
 

Tabel 20. Inddeling i hovedbrancher 

Hovedbranche Brancher 

– Lønmodtager 

– Skatteyder m. ejendomme i Danmark 

– Lønmodtager med anparter 

– Lønmodtager som spekulerer i værdipapirer 

– Årskursister 

– Uddannelsessøgende udenfor Grønland 

– Uddannelsessøgende i Grønland 

– Lønmodtager med status som hovedaktionær 

– Pensionist 

– Førtidspensionist 

– Lønm. fuldt skattepligt m. udl.ejd i Grl. 

Lønmodtager1  

– Lønm. m. begr. skattepligt i Grl. m. udlejningsejendomme i Grl. 

Dansk arbejdsgiver2  – Dansk arbejdsgiver 

– Fåreavl 

– Rensdyravl 

– Gartneri 

– Landbrug 

– Hav- og kystfiskeri o. 100 BRT. 

– Hav- og kystfiskeri ml. 20-99 BRT. 

– Hav- og kystfiskeri u. 20 BRT 

– Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling u. 30.000 kr. 

Husdyravl, jagt, fangst og fiskeri 

– Jollefiskere, fangere, jægere m. indhandling o. 30.000 kr. 

– Udvinding og efterforskning af olie og naturgas 

– Malmudvinding Råstofudvinding og -efterforskning 

– Råstofudv., ikke malm, kul, olie, gas, inkl. stenbrud 

Tabel 20 fortsættes… 
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Tabel 20. (fortsat) Inddeling i hovedbrancher 

Hovedbranche Brancher 

– Fiskeindustri - prod. af grl. proviant 

– Slagterier 

– Bagerier 

– Næringsmiddelindustri, ekskl. fiskeindustri 

– Vodbinderi 

– Beklædningsindustri, systuer 

– Pels- og læderindustri 

– Aviser, forlag, trykkerier, anden grafisk virksomhed 

– Produktion og udgivelse af lydoptagelser på CD ell. MC 

– Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler 

– Stenhuggeri, tegl, cement, beton o.a. mineralske produkter 

– Gummi- og plastindustri 

– Jern- og metalvareindustri, ekskl. skibsværfter 

– Skibsværfter, bådebyggerier 

– Husflid 

– Fremstilling af stearinlys 

Fremstillingsvirksomhed 

– Møbelpolstrer 

– El-, gas- og varmeforsyningsværker 
Forsyningsvirksomhed 

– Vandforsyningsværker 

– Entreprenørvirksomheder 

– Murermestre 

– Tømrer- og snedkerværksteder, mestre 

– Malermestre 

– Blikkenslagerforretnínger, rørlægger, VVS-inst. 

– Elektro-installationsforretninger 

– Glarmesterforretninger 

– Anden bygge- og anlægsvirksomhed 

Bygge- og anlægssektoren 

– Isoleringsvirksomhed 

– Engroshandel m. kontorartikler og -maskiner. 

– Engroshandel m. rengøringsartikler 

– Engroshandel m. bygningsartikler (trælasthandel) 

– Engroshandel m. værktøjsmaskiner, værktøj mm. 

– Engroshandel m. benzin, olie 

– Engrosagenturer 

Engroshandel 

– Engroshandel m. øl og mineralvand 

Tabel 20 fortsættes… 
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Tabel 20. (fortsat) Inddeling i hovedbrancher 

Hovedbranche Brancher 

– Brugsen 

– KNI 

– Kolonial m. bredt dagligvaresortiment, ej Brugsen og KNI 

– Nærbutik, kiosk etc. 

– Specialforretning m. nærings- og nydelsesmidler. 

– Farve- og tapethandel 

– Parfumeri og apotekervarer, inkl. materialister 

– Stormagasiner, ekskl. fødevarer 

– Handel m. beklædning, tekstil og lædervarer 

– Handel m. møbler, tæpper, kunst og gaver 

– Detailhandel m. radio, TV, LP, CD, MC, musikinstrumenter (inkl. 
reparation) 

– Cykelforretninger (inkl. reparation) 

– Isenkram, hårde hvidevarer, jagt- og sportsartikler (inkl. reparati-
on) 

– Guld- og sølvarer, ure-, optik- og fotoforretninger 

– Handel m. bøger, blade og papirvarer 

– Handel m. både (inkl. reparation) 

– Handel m. biler (inkl. reparation og vedligeholdelse), autoværkste-
der 

– Handel m. benzin, olie, fyringsolie (inkl. servicestationer) 

– Detailhandel m. kontorartikler, elektronik m.m. (inkl. reparation) 

Detailhandel 

– Legetøjsforretninger 

– Restaurationer 

– Pølsevogne, grillbarer, cafeterier mv. 

– Hotelvirksomhed u. restauration, ej sømandshjem. 

– Hotelvirksomhed m. restauration, ej sømandshjem. 

– Sømandshjem 

– Vandrehjem 

– Feriecentre 

– Beværtninger, diskoteker mv. 

Hotel- og restaurationsvirksomhed 

– Kantiner og cateringvirksomhed 

– Busdrift 

– Taxavognmænd 

– Taxacentraler 

– Vognmænd, ej persontransport 

– Flytteforretninger 

– Søtransport, shipping, bådcharter, rederivirksomhed 

– Lufttransport 

– Hjælpevirksomhed for sø- og lufttransport 

– Oplagrings- og pakkehusvirksomhed 

– Rejsebureau 

Transportvirksomhed 

– Turistvirksomhed 

– Postvæsen 
Post- og televæsen 

– Televæsen 

Tabel 20 fortsættes… 
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Tabel 20. (fortsat) Inddeling i hovedbrancher 

Hovedbranche Brancher 

– Banker og sparekasser 

– Investeringsforeninger 

– Finansieringsvirksomhed, holdingselskaber, ej banker mv. 

– Forsikringsvirksomhed, pensionskasser 

– Udlejning af ejendomme 

Finansiel virksomhed, forsikring, pension, ejendomsvirksomhed 

– Ejendomsmæglervirksomhed, boliganvisning og ejendomsadmini-
stration (INI) 

– Advokatvirksomhed 

– Revisions- og bogføringsvirksomhed 

– Konsulentydelser vedr. EDB, inkl. salg og reparation af program-
mel 

– Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed 

– Reklamebureauer 

– Virksomhedsrådgivning 

– Anden forretningsservice 

Anden forretningsservice 

– Udlejning af biler, maskiner og andet udstyr 

– Kloakvæsen, renovation 

– Rengøringsvirksomhed Renholdelsesvirksomhed 

– Vinduespolering, skorstensfejere mv. 

– Hjemmestyrets administration 

– Anden administration under Hjemmestyret 

– Centraladministration under den danske stat 

– Anden statslig eller ikke-grønlandsk administration 

– Politi, retsvæsen, forsvar 

Offentlig administration og service3  

– Kommunal administration 

– Undervisning (musik, aftenkurser) 
Undervisning 

– Køreskoler 

– Sundhedsvæsen, hospitaler 

– Offentlig tandpleje 

– Fysioterapeutiske klinikker 

– Zoneterapi o. lign. 

Sundhed4  

– Psykologisk rådgivning 

– Velfærdsinstitutioner 
Sociale foranstaltninger 

– Vuggestuer og børnehaver 

– Økonomiske interesseorganisationer 
Organisationer, foreninger 

– Institutioner og foreninger 

– Idrætsanlæg og -haller 

– Idrætsklubber og -foreninger 

– Film- og videoproduktion 

– Radio og TV-udsendelse, TV-foreninger 

– Teatervirksomhed, orkestre 

– Selvstændigt udøvende kunstnere 

Forlystelser, sport og kultur 

– Biblioteker og museer 

Tabel 20 fortsættes… 
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Tabel 20. (fortsat) Inddeling i hovedbrancher 

Hovedbranche Brancher 

– Frisørvirksomhed, skønhedssaloner 

– Vaskerier, renserier m.v. Anden servicevirksomhed 

– Personlige tjenesteydelser 

Internationale organisationer – Internationale og andre ikke-territoriale organer 

– Hvilende selskaber, selskaber u. aktivitet 
Uoplyst branche – Uoplyst branche 

  
1 Hovedbranchen ’Lønmodtager’ omfatter en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder 

på Pituffik/Thule Air Base. 
2  Hovedbranchen ’Dansk arbejdsgiver’ omfatter en række danske virksomheder, der opererer i Grønland. Det er ikke muligt at differentiere gruppen. 
3 Løn til offentligt ansatte i sundhedsvæsenet og øvrig offentlig servicevirksomhed indberettes sammen med lønoplysninger for øvrige offentligt ansatte, 

hvorfor det ikke er muligt at differentiere denne hovedbranche. 
4  Se note 3. 
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.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
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