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Resumé 

1. Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked  

- Beskæftigelsen er steget med næsten 180.000 personer de sidste fem år og der er udsigt til yderli-

gere stigning  

- Fald i bruttoledigheden fra maj – juni svarende til en Ledighedsprocent på 3,9 pct. af arbejdsstyrken 

- 170.000 nye jobs i den private sektor, de sidste fem år 

- Stigende antal forgæves rekrutteringer: 16.800 forgæves rekrutteringer til stillinger, foråret 2018. 

- Størst mangel på arbejdskraft indenfor bygge og anlæg og IT 

- Største rekrutteringsudfordringer på Bornholm, Sjælland og i Hovedstaden 

- Tidens eftertragtede kompetencer indenfor IT: IT-sikkerhed, GDPR og big data 

- Fremtidens efterspurgte færdigheder: Softwareudvikling, programmering, kunstig intelligens, ba-

sale digitale kompetencer.  

2. Tema: Deltidsjobs – fremtidens arbejdsmarked? 

- Stigning i antallet af atypiske ansættelser og tendens til løsere tilknytning til arbejdsmarkedet  

- Antallet af jobs er steget med ca. 150.000 de sidste fem år, hvoraf 80.000 er deltidsjobs 

- 66.000 stillinger af jobfremgangen har en arbejdstid på 20 timer eller mindre og 14.000 job med en 

arbejdstid på mellem 20-35 timer 

- Årsager til at søge deltidsjob: Kontakt til arbejdsmarkedet, større netværk, begrænset ledighedspe-

riode og nye erfaringer og kompetencer 

- Inspiration fra en tidligere kandidat hos ballisager, der har brugt deltidsjobs aktivt i søgningen om 

at få en fuldtidsstilling.  

3: Det grønlandske arbejdsmarked 

- Høj arbejdsløshed og mangel på arbejdskraft i Grønland 

- Karakteristisk for det grønlandske arbejdsmarked – mange offentligt ejede arbejdspladser 

- Dominerende erhverv: fiskeri, bygge og anlæg, offentlig administration og service 

- To brancher med gode jobmuligheder: Social og sundhedssektoren og undervisningssektoren  

- Inspiration fra HR-medarbejder, der har boet og arbejdet i Grønland.  
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Kilde: Danmarks Statistik 

1. Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked  
 

1.1 Fortsat et presset arbejdsmarked: Høj beskæftigelse & lav ledighed 
Beskæftigelsen er steget med næsten 180.000 personer siden 2013. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 

gennemsnit er blevet 3.200 flere personer med et lønmodtagerjob pr. måned (Danmarks Statistik, 2018). 

Ifølge den seneste vismandsrapport er der udsigt til yderligere stigning i beskæftigelsen på i alt 70.000 per-

soner i 2018 og 2019. Væksten i BNP1 vurderes at blive omkring 2 pct. i både 2018 og 2019 (Dansk Økonomi, 

forår 2018). At vi måned efter måned har jobrekorder lægger pres på virksomhederne, som har svært ved at 

finde de nødvendige dygtige medarbejdere (DI Business). Dette stemmer overens med vismandsrapporten, 

der forventer at beskæftigelsen kommer over det strukturelle niveau, og at arbejdsmarkedet dermed i en 

periode i højere grad vil være karakteriseret af mangel på arbejdskraft end af ledige ressourcer (Dansk Øko-

nomi, forår2018).  

 

I juni 2017 lå bruttoledigheden på 4,3 pct. af arbejdsstyrken. Siden da, er bruttoledigheden faldet stødt. Dan-

marks statistik viser, at bruttoledigheden fra maj til juni 2018 faldt med 1.400 fuldtidspersoner fra 108.700 

til 107.300, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Dette fald betyder, at brutto-

ledigheden er på det laveste niveau siden februar 2009, hvilket gælder både ledighedsprocenten og antallet 

af fuldtidspersoner2 (Danmarks Statistik).  

Den rekordhøje beskæftigelse og rekordlave ledighed understreger et presset arbejdsmarked. At ledigheden 

bliver ved med at falde og beskæftigelsen stige betyder blandt andet, at kampen om den kvalificerede ar-

bejdskraft skærpes.   

Figur 1: Fuldtidsledige, juli 2008 – november 2017 

 

 
 
 

                                                           
1 BNP: et lands samlede produktionsresultat i en given periode. 
2 Bruttoledigheden er defineret som antallet af ledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede). Tallene er sæson-
korrigerede. Data er hentet fra Danmarks statistik.  
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1.2 Jobfremgangen skal findes i den private sektor 
Jobfremgangen er udelukkende sket i den private sektor, hvor der er skabt over 170.000 flere job siden star-
ten af 2013 og 45.000 flere det seneste år, jf. figur 2. Modsat er beskæftigelsen i den offentlige sektor faldet 
jævnt siden foråret 2010, og der er i dag omkring 33.000 færre offentlige ansatte sammenlignet med 1. Kvar-
tal 2010. Det seneste år er der dog tegn på en opbremsning i faldet, idet beskæftigelsen i den offentlige 
sektor trods alt er steget med godt 800 personer (Danmarks Statistik, 2018).  
 
Figur 2: Beskæftigelse i den private sektor   Figur 3: Beskæftigelse i den offentlige sektor 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik   Kilde: Danmarks Statistik 

1.3 Et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange årligt en rekrutteringsanalyse af det dan-

ske arbejdsmarked. I analysen svarer 15.095 virksomheder på, om de har haft problemer med at rekruttere 

nye medarbejdere. Resultaterne kan bruges som indikator for omfanget og karakteren af virksomhedernes 

rekrutteringsudfordringer i Danmark.  

Rekrutteringsanalysen for foråret 2018 viser følgende:  

• 6 % af landets virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medar-

bejdere. 

• Virksomhederne har haft forgæves rekrutteringer til 16.800 stillinger, hvilket er 9 % over niveauet i 

foråret 2017.  

• I 57 % af rekrutteringsforløbene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, slog 

virksomheden stillingen op på Jobnet. Dette er en stigende andel, ift. foråret 2017 og 2016 på hhv. 

52 % og 50 %.  

• 15 % af stillingerne er efterfølgende blevet besat af en medarbejder med en anden profil end den, 

der oprindeligt blev efterspurgt.  

• Rekrutteringsudfordringerne er mest udtalte i bygge og anlæg branchen. Det gælder i 7 ud af de 8 

regioner.  

• 27 % af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, oplever produktionsbegrænsninger som 

følge heraf.  

De 16.800 forgæves rekrutteringer i foråret 2018 er det højeste antal siden foråret 2008 og har en procent-

stigning på knap 9 pct. over niveauet i foråret 2017, hvor der blev rapporteret om 15.500 forgæves rekrut-

teringer. Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at rekrutteringsudfordringerne er stigende på det dan-

ske arbejdsmarked, der har været stigende de seneste år. 
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Figur 4: Stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer, foråret 2018 i absolutte tal.  
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Kilde: egen tilblivelse pba. Data fra STAR’s rekrutteringsanalyse, forår 2018.  

I ovenstående figur fremgår hvilke stillingsbetegnelser virksomhederne har haft sværest ved at rekruttere i 

foråret 2018. I jobbarometeret for 1. halvår 2018 konkluderede vi, at der var størst mangel på arbejdskraft 

indenfor bygge og anlæg. Denne branche topper igen listen i foråret 2018, med 900 forgæves rekrutterin-

ger med stillingsbetegnelsen tømrer. I forhold til top 10 listen fra foråret 2017, er 8 ud af 10 stillingsbeteg-

nelser gengangere. Her er det stillingsbetegnelserne handicaphjælper og tjener, som er nye på listen. For-

skydninger i forhold til sidste år, gør sig særligt gældende for salgskonsulenter, der aktuelt ligger på en 8. 

plads, men som sidste år toppede listen. Modsat gælder det rengøringsassistenter, der ligger nr. 4 på den 

aktuelle liste, men som indtog 10. pladsen for et år siden.  

Ovenstående viser, at det i høj grad er den faglærte arbejdskraft, der er efterspurgt. Arbejder bevægelsens 

Erhvervsråd vurderer, at der kommer til at mangle 30.000 faglærte i 2025 -  alene i jern- og metalområdet 

(AE, 2018). Vi tog kontakt til Søren Nymark, direktør hos Nymark & Fogh teknik Aps, som er en spåntagende 

maskinfabrik i Grenaa, indenfor metalbranchen. Formålet var at høre om hans oplevelse af situationen. Sø-

ren påpeger, at det er en stor udfordring med kvalificeret faglært arbejdskraft.  
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Vi har hårdt brug for faglærte industriteknikere. Der findes stort set ingen ledige. Der bliver ca. ud-

dannet 300 industriteknikere om året, men vi har en afgang på 900 i øjeblikket. For hvert år bliver der 

ca. 600 færre industriteknikere. 

Søren understreger dermed en flaskehals, hvor udbud og efterspørgsel ikke stemmer overens. Der er såle-

des en ubalance i, hvor mange der bliver uddannet og virksomhedernes efterspørgsel. Søren understreger 

konsekvensen af den manglende arbejdskraft:  

Den yderste konsekvens, er at vi har sagt nej til en ordre i ny og næ. Hver dag har vi maskiner der står 

stille. Vi har ordre til det, men vi har bare ikke nogen, der kan programmere og stille maskinen op. 

Vores omsætning ville have været op til 20 pct. højere, hvis vi havde mulighed for kvalificeret arbejds-

kraft. 

Ifølge Søren, er det fremadrettet vigtigt, at de har lærlinge i virksomheden og får dem klædt godt på, så de 

kan fortsætte i virksomheden, når der er udlært. Søren har selv tre lærlinge i virksomheden pt.  

Konklusionen på ovenstående er, at den mængde faglærte der bliver uddannet, ikke kan følge med efter-

spørgslen. Konsekvensen heraf, er at virksomheder som Sørens, i yderste tilfælde, må begrænse deres pro-

duktion. Her er lærlingeordningen ideel, da virksomhederne får mulighed for at prøve en medarbejder af, 

og medarbejderen får tilsvarende mulighed får at se området an samtidig med, at der kommer erfaring på 

CV’et.  

1.4 Den regionale situation 

Som nævnt i foregående afsnit har 6 pct. af landets virksomheder oplevet udfordringer i forbindelse med 

rekruttering af nye medarbejdere. På landsplan svarer antallet af stillinger, hvor virksomhederne har re-

krutteret forgæves til 0,6 pct. af beskæftigelsen. Størst er udfordringerne på Bornholm, på Sjælland og i Ho-

vedstaden. Her rekrutteres forgæves svarende til hhv. 1,0, 0,8, og 0,7 pct. af beskæftigelsen. Den største 

relative stigning i antallet af forgæves rekrutteringer findes på Bornholm, i Hovedstaden og i Nordjylland 

(STAR, forår 2018).  

Ovenstående afsnit viste også stillinger med største rekrutteringsudfordringer. Et kig på arbejdsmarkedsba-

lancen en tilfældig dag i 2. halvår 2018 bekræfter dette og viser ligeledes en markant efterspørgsel på selvs-

amme stillingskategorier. Tømrer, programmører og systemudviklere og elektrikere ser ud til at være en di-

rekte mangelvare på det danske arbejdsmarked, der på nuværende tidspunkt efterspørges i hele landet. I 

tabel 2 kan ses, hvorvidt efterspørgslen på de fem stillinger med største rekrutteringsudfordringer fordeler 

sig i landet.  

Følgende illustrerer vurderingen af balancesituationen på de fem stillinger med størst rekrutteringsudfor-

dringer. Arbejdsmarkedsbalancen giver mulighed for at se balancestatus for hver enkelt stilling og efter 

RAR-område3. De forskellige kategorier betyder: 

 

Paradoks: stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed i RAR-området. 

Gode jobmuligheder: stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj  

jobomsætning i RAR-området.  

                                                           
3 RAR områder dækker over otte regionale arbejdsmarkedsråd: RAR Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, 
Fyn, Hovedstaden, Sjælland og Bornholm. Betegnes samlet som De Regionale Arbejdsmarkedsråd. 
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Omfattende mangel på arbejdskraft: stillinger med rekrutteringsproblemer i et flertal af  

RAR-områder det seneste år og hvor ledigheden på landsplan er lav.  

Mangel på arbejdskraft: Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed i RAR-området. 

 

I tabellen ses at den altoverskyggende udfordring er manglen på kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge- 

og anlægsbranchen, hvor der er omfattende mangel på stillingerne tømrer og elektriker. Ligeledes viser ta-

bellen omfattende mangel indenfor IT-branchen. Det har i de seneste år været tydeligt, at der er efter-

spørgsel på IT-medarbejdere. Men hvilke kompetencer er særligt efterspurgte indenfor denne branche? Og 

hvilke kompetencer er mindre efterspurgte?  

1.5 Et kig ind i fremtiden: teknologiske kompetencer og digitale basale færdigheder 

Ovenstående tabel fra STAR viser, at programmører og systemudviklere ikke får problemer med at finde ar-

bejde i Danmark foreløbig. Ifølge Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, skyl-

des den massive efterspørgsel, at der skal leveres en masse løsninger til både private og offentlige virksom-

heder, som er i fuld gang med at øge den digitale omstilling.  

Desuden viser IT branchens seneste IT-barometer 2018, at folk med kompetencer indenfor IT-sikkerhed er i 

stigende kurs. På et år er efterspørgslen på færdigheder indenfor it-sikkerhed steget fra 23,9 pct. til 30,5 pct. 

(IT-Barometer, 2018). Ifølge Mette Lundberg skyldes dette, at der er kommet en øget bevidsthed i forhold til 

digital sikkerhed: ”Den bevidsthed har været i it-branchen længe, men vi ser, at resten af erhvervslivet i sti-

gende grad bliver opmærksomme på, at it-sikkerheden er fuldstændig afgørende og kritisk for forretningen” 

(Jobindex, 2018).  

Hvor virksomhederne sidste år arbejdede med eksempelvis UX/CX, disruption og design thinking, er de væ-

sentligste fokusområder i år: persondataforordningen, it-sikkerhed og big data, jf. figur 5.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Fem stillinger med største rekrutteringsudfordringer fordelt på RAR-områder 

Stillingsbetegnelse/RAR-
område 

Nord-jyl-
land 

Øst-Jyl-
land 

Vest-
jyland 

Syd- 
jylland Fyn 

Hoved-
staden 

Sjæl-
land 

Born-
holm 

Tømrer                 

Programmør og systemud-
vikler                 

Elektriker                 

Rengøringsassistent                 

Social- og sundhedsassi-
stent         
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Figur 5: viser hvilke af følgende ting virksomhederne forventede at arbejde med i 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McKinsey påpeger i en rapport fra 2017, at teknologiske kompetencer også vil være i højsædet i fremtiden. 

Indtil år 2030 vil den tid, der bruges på avancerede teknologiske kompetencer stige med 50 pct. i USA og 41 

pct. i Europa. På baggrund af McKinsey rapporten udledes følgende efterspurgte færdigheder i fremtiden at 

være: 

- Avancerede IT og programmeringsfærdigheder (vurderes at stige med hele 90 pct. fra nu til 2030). 

- Projektledere, der kan lede virksomheder gennem IT-transformationer. 

Et kig på arbejdsmarkedsbalancen en tilfældig dag i 2. halvår 2018 viser, at stillinger med mindre gode job-

muligheder er webmaster, webudvikler, webdesigner og webadministrator (Arbejdsmarkedsbalancen, 

2018). Dette indikerer, at det er personer fra de ”blødere” IT-uddannelser og dermed mindre programme-

ringsorienterede, som har svært ved at finde job. Dette stemmer overens med IT-barometeret, der viser, at 

virksomhederne i højere grad end tidligere efterspørger ”hårdere” it-uddannelser. Dog peger McKinsey rap-

porten på, at dette vil ændre sig i fremtiden. McKinsey forudser, at den næst hurtigst voksende kategori efter 

teknologiske kompetencer, der efterspørges i fremtiden, vil være basale digitale færdigheder indenfor: 

- Online marketing, hvor der kan skabes en online content strategi på tværs af digitale platforme. 

- Måling af effekten af content strategier.   

- Grafisk design med fokus på online kampagner, der skaber de bedste brugeroplevelser.  

 

 

 

 

Opsamling: 6 tendenser om den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked: 

- Stigende beskæftigelse og faldende ledighed. 

- Jobfremgangen findes i den private sektor. 

- Stigende rekrutteringsudfordringer hos de danske virksomheder og mest udtalt i bygge og 

anlægsbranchen.  

- Tidens eftertragtede kompetencer indenfor IT: IT-sikkerhed, GDPR og big data.  

- Tidens mindre eftertragtede stillinger i IT-branchen: Webmaster, -udvikler, -designer, - ad-

ministrator.  

- Fremtidens efterspurgte færdigheder: Softwareudvikling, programmering, kunstig intelli-

gens, basale digitale kompetencer.  

 

 

 

Kilde: IT-branchen, 2018 
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2. Tema: Deltidsjobs – fremtidens arbejdsmarked?  
Der er i dag flere lønmodtagere end nogensinde før, hvilket blev beskrevet i første afsnit. Mens antallet af 

lønmodtagere er rekordhøjt, gør det samme sig dog ikke gældende, hvis vi i stedet ser på antallet af fuldtids-

personer. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vidner om, at vi oplever en generel vækst i job 

med deltidskontrakter på få timer (AE, 2018). Det vil altså sige, at vi på den ene side har et sultent jobmarked, 

der efterspørger kvalificeret arbejdskraft, mens der på den anden side er en stor gruppe lønmodtagere med 

en lav arbejdstid. I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvilke muligheder det giver at tage et deltidsjob4, når 

det kommer til jobsøgning. Formålet med indeværende afsnit er at gøre os lidt klogere på den nye tendens 

på arbejdsmarkedet, samt at undersøge hvilken værdi et deltidsjob kan give i jobsøgningen, frem mod en 

fuldtidsstilling.  

2.1. 80.000 flere deltidsjobs på fem år  

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd indikerer en større stigning i antallet af lønmodtagere målt 

i personer end i fuldtidspersoner. Dette peger på, at mange af de job, som er blevet skabt i løbet af de seneste 

års økonomiske fremgang, er deltidsjob. Helt præcist viser analysen, at antallet af job er steget med ca. 

150.000 de sidste fem år, hvor 80.000 er deltidsjob. Det vil sige, at mere end halvdelen af jobfremgangen 

imidlertid er kendetegnet ved korte, atypiske ansættelser, og dermed flere deltidsansatte lønmodtagere. 

Analysen viser yderligere, at langt størstedelen af disse lønmodtagere arbejder under 20 timer om ugen, 

hvilket ses i nedenstående figur (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2018).  

Figur 6: Jobfremgangen siden 2012 opdelt på arbejdstid (andele). 5 

 

Kilde: Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Statistik.  

                                                           
4 Deltid defineres som arbejdstid der er mindre end 37 timer om ugen (Dansk Erhverv).  

5 Figuren viser ikke personer registreret med 0 timers beskæftigelse.  
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Kilde: Fagbladet 3F, 2017. 

Figuren viser, at omkring 47 pct. af jobfremgangen er båret af stillinger med over 35 timer. Modsat viser 

figuren, at ca. 44 pct. af jobfremgangen er stillinger med mindre end 20 timer ugentligt. 9,1 pct. af jobfrem-

gangen er stillinger på 20-35 timer. I absolutte tal betyder det, at 66.000 stillinger af jobfremgangen har en 

arbejdstid på 20 timer eller mindre og 14.000 job med en arbejdstid på mellem 20-35 timer. Det betyder, at 

knap 80.000 ud af de 150.000 er ansat på deltid. Ifølge analysen skyldes den førnævnte fremgang i deltidsjob 

i overvejende grad studerende og fleksjobbere. Hvis man ser bort fra disse grupper, er det særligt kvinder, 

personer med anden etnisk oprindelse end dansk og ufaglærte, som arbejder under 20 timer om ugen. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i beskæftigelsen opdelt på arbejdstid.  

Tabel 3: Udviklingen af beskæftigelse opdelt på arbejdstid, 2. kvt. 2012 - 2. kvt. 2017 (vist i tusinder) 

Arbejdstid  2012  2017  Stigning i pct. 

0-20 timer  481,2  546,9  
13,7 

20-35 timer  593,5  607,3  2,3 

over 35 timer  1460,4  1532  4,9 

I alt  2551,9  2703,1  5,9 

Kilde: Egen gengivelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

Tabellen viser, at antallet af atypiske ansættelser er steget fra 481.200 til 549.900 i perioden 2012-2017, 

hvilket er en stigning på 13,7 procent. Det er mere end dobbelt så højt som fremgangen af fuldtidsstillinger, 

der ligger på 4,9 procent. De nye tal vidner om, at vi i Danmark oplever en generel vækst i job med deltids-

kontrakter på få timer. Rapporten fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd siger ikke noget om, hvor mange af 

lønmodtagerne på deltidsjob, som har flere job. Men ifølge Trine Pernille Larsen, Lektor ved Forskningscenter 

for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier på Sociologisk Institut, Københavns Universitet har en stor del 

af dem, som arbejder under 15 timer om ugen, ofte mere end ét job. 70 pct. af dem, som har under 15 timer 

inden for rengørings-, hotel og restaurationsbranchen har mere end et job. I detailhandlen er det 53 pct. 

Deltidsjobbene stiger på tværs af brancherne, men findes særligt indenfor hotel -og restaurationsbranchen, 

detailhandel samt rengøring (DR, 2017).  

Figur 7: Viser fordelingen af arbejdstid fordelt på brancher tre brancher. 
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Ovenstående peger på en tendens til, at der skabes flere deltidsjobs på det danske arbejdsmarked, hvorved 

flere får en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Tendensen til at flere får en løsere tilknytning til arbejds-

markedet fremgår også i nye tal fra STAR, der konkluderer, at vikarbeskæftigelsen i Danmark har været sti-

gende siden 2010 (STAR, 2018).  

2.2 Inspiration: Fleksibilitet i arbejdstid som jobsøger 

I nedenstående kigger vi lidt nærmere på, hvilke muligheder deltidsjobs skaber, og hvordan du som jobs-

øger kan bruge det positivt i din jobsøgning mod en fuldtidsstilling. Vi har taget kontakt til en tidligere kan-

didat, der har været i forløb hos Konsulenthuset ballisager A/S, som ikke lod sig begrænse af arbejdstiden.   

Line Lindholm blev uddannet social-special pædagog i januar 2018. Da hun skulle søge job, oplevede hun, at 

en del af de spændende stillinger, der blev slået op var deltidsjobs. I stedet for at søge udenom disse, be-

gyndte hun at bruge de forskellige deltidsjobs strategisk mod en fuldtidsstilling. Efter et par måneder i en 

deltidsstilling, kunne virksomheden tilbyde hende en fuldtidsstilling.  

På nogle få måneder fik Line igennem flere deltidsjobs afprøvet forskellige grene af inden for hendes felt.  

Jeg har arbejdet med forskellige brugergrupper her i løbet af sommeren, som gør, at jeg kan søge bre-

dere, og har en bredere erfaring bagefter. For eksempel søgte jeg en deltidsstilling indenfor psykiatri-

området. Jeg var så heldig at få stillingen. Derefter supplerede jeg med et andet deltidsjob indenfor 

børn og unge området.  

I citatet kommer til udtryk, at Line ikke har ladet sig begrænse af de få timer, men derimod haft mulighed for 

at jobflette. Det har givet hende mulighed for at få en bredere erfaring og indsigt i de forskellige fagområder. 

Dog udtaler Line, at hun godt kan forstå, hvorfor nogle udelukkende søger fuldtidsstillinger:  

Det er jo en lidt usikker økonomisk måde at arbejde på, hvis du ikke er på supplerende dagpenge ek-

sempelvis. Hvis du kun har 20 timer i et deltidsjob, så skal du have det til at passe med andre deltidsjobs, 

for at være økonomisk stabil. Der er en fuldtidsstilling nok mere tryg at have. Hvis du er på dagpenge, 

skal du desuden søge mindst to fuldtidsstillinger, hvorved deltidsstillinger ikke er en del af aftalen.  

Alligevel argumenterer Line for, at deltidsjobs giver god værdi på CV’et til en fuldtidsstilling, særligt som ny-

uddannet. Line oplever eksempelvis, at hun efterfølgende er blevet kaldt til flere jobsamtaler. 

Jeg kan bedre målrettet min ansøgning og CV, fordi jeg ved noget specifikt om de forskellige bruger-

grupper. I jobsamtaler kan jeg vise, at jeg ved hvad jeg snakker om. Desuden viser jeg, overfor den 

kommende arbejdsgiver, at jeg holder mig i gang, og virkelig gerne vil arbejde.  

I nedenstående er der samlet tre gode årsager til, hvordan et deltidsjob kan bringe dig tættere på en fuld-

tidsstilling.    
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Årsager til at søge deltidsjobs 

1. Bevar kontakten til arbejdsmarkedet 

Med et deltidsjob bevarer du kontakten til arbejdsmarkedet via kollegerne og jobbet. Som vores 

rekrutteringsanalyse 2016 viser, brugte 58 % af de offentlige og private virksomheder deres netværk, 

da de senest skulle ansætte en medarbejder (Ballisagers rekrutteringsanalyse, 2016). Derfor er det 

vigtigt at overveje, om det ikke er det værd, at tage en deltidsstilling imens man leder efter et fuldtids-

job. Det kunne ske, at man igennem deltidsstillingen fandt en indgang til en fuldtidsstilling på længere 

sigt.  

 

2. Deltidsjob = Supplerende dagpenge 

Du bliver ikke låst af et deltidsjob på dagpenge. Med et deltidsjob, kan du få dagpenge der supplere 

din løn med op til 160,33 timer i en måned. Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger 

inden for 104 uger (Min A-kasse.dk). Derudover viser du overfor en potentiel arbejdsgiver, at du ikke 

bare har sat dig i sofaen, men har rejst dig og taget hvad der var, så du holdte dig selv til ilden.  

 

3. Få erfaringer og nye kompetencer 

Med deltidsjobs kan du eksempelvis dække ”huller”, som du mangler på dit CV, i form af manglende 

kompetencer, færdigheder og erfaring. I et deltidsjob kan du få nye kompetencer, et bredere netværk, 

nyt til dit CV og måske en fuldtidsstilling.                              
                                                                                                                                                                                  Kilde: A-kassefinder, 2016 

 

 
Opsamling: Tema deltidsjobs 

- Tendens til at der skabes flere deltidsjobs, hvorved flere får en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

- Stigning på 150.000 jobs de sidste fem år, hvoraf 80.000 er deltidsjob. 

- 70 pct. af dem som arbejder under 15 timer jobfletter. 

- Mange deltidsjobs findes indenfor brancherne: hotel- og restauration, Detailhandlen og rengøring.  

- Der er flere grunde til at vælge deltidsjobs: 

o Bevarer kontakt til arbejdsmarkedet og skaber et netværk 

o Forkorter din ledighedsperiode 

o Får erfaringer og nye kompetencer 

o Forbedrer din ansøgning og CV. 
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3. Det grønlandske arbejdsmarked 

I indeværende afsnit retter vi blikket mod Grønland, for dermed at give en indsigt i det grønlandske arbejds-

marked og jobsøgning i Grønland. Formålet er at give nogle grundlæggende oplysninger og viden om det 

grønlandske arbejdsmarked, der kan anvendes som en hjælp til vejledningen af danskere, der søger arbejde 

i Grønland.  

3.1 Arbejde og erhverv i Grønland 
Arbejdsløsheden i Grønland er relativt høj. I 2014 var der 2.754 personer ledige i gennemsnit pr. måned, 

hvilket svarer til 10,3 pct. af arbejdsstyrken. I forhold til året før, er der tale om en stigning på 29 personer i 

gennemsnit pr. måned, hvilket svarer til 0,2 procentpoint (Grønlands Statistik). På trods af den høje arbejds-

løshed, har mange grønlandske arbejdspladser brug for udenlandsk arbejdskraft. Dette skyldes, at der ikke 

er nok veluddannede i Grønland, hvorved der efterspørges kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis er der 

mange udlændinge, som arbejder på restauranter, fiskefabrikker og byggepladser.  

Det karakteristiske for det grønlandske erhvervsliv er, at næsten alle arbejdspladser er ejet af det offentlige 

(Kommunerne og Selvstyret, herunder Selvstyrets erhvervsdrivende selskaber). Derfor findes de fleste jobs 

indenfor det offentlige eller i de store selvstyreejede virksomheder. Den private sektor er meget lille. De mest 

dominerende erhverv er fiskeri, bygge og anlæg og offentlig service, mens der kun er lidt landbrug og industri. 

Figur 8 viser hovedbeskæftigelse fordelt på køn og branche i Grønland, 2014.  

 

Figur 8: Hovedbeskæftigelse fordelt på køn og branche, 2014. 

Kilde: Grønlands statistik på baggrund af Statistikbanken, 2015. 

 

Ud fra figuren kan udledes, at den offentlige beskæftigelse udgør knap 40 pct. af den samlede beskæftigelse. 

Sektoren er derved klart den største målt på beskæftigelse. Ligeledes fremgår det af figuren, at det i særde-

leshed er kvinder, der beskæftiges i det offentlige.  
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3.2 To brancher med gode jobmuligheder 

Social og sundhed 

Hvis vi tager et øjebliksbillede af opslåede stillinger på Jobindex i Grønland, viser det sig, at personer indenfor 

social og sundhedssektoren har gode muligheder for job. Ifølge Jobindex er der flest opslåede jobannoncer 

inden for branchen social og sundhed. Her er det særligt stillingerne socialrådgivere, sundhedshjælpere, sy-

geplejersker og fysioterapeuter, der efterspørges (Jobindex, 2. halvår 2018).  

 

Undervisning 

Dernæst viser Jobindex, at der er næstflest opslåede stillinger i undervisningssektoren. Her er det særligt 

stillingerne støttepersonale, socialhjælpere, folkeskolelærer og pædagoger, der efterspørges (Jobindex, 2. 

halvår 2018). Dette stemmer overens med nye tal på området, der melder om stigende mangel på lærer i de 

grønlandske folkeskoler. Lige nu er der godt 250 ubesatte stillinger. Det svarer til, at hver femte stol på læ-

rerværelset er tom. Udfordringen med at skaffe lærer er størst i Grønlands mange bygder, og det betyder, at 

mange uden en læreruddannelse bliver ansat til at undervise børnene. Faktiske tal fra det grønlandske de-

partement for uddannelse viser, at det kun er halvdelen af underviserne i bygderne, der har en uddannelse 

(Sermitsiaq AG, 2018).  

 

3.3 Inspiration: ”Vær åben, eventyrlysten og søg job i Grønland”  

For at blive lidt klogere på det grønlandske arbejdsmarked, samt hvordan det er at arbejde i Grønland, har 

vi interviewet Mette Marie Stig-Jørgensen, som har arbejdet som HR medarbejder i Grønland og boet der i 

ca. 5 år. 

I 2011 fik Mette Maries mand job i Grønland, hvorefter de flyttede derop med deres to-årige søn. På bag-

grund af et interview med Mette Marie, er der i nedenstående udarbejdet tre af de vigtigste pointer, hvis 

man overvejer at finde job i Grønland.  

Gode muligheder for ansvar – også til de nyuddannede 

Mette Marie fortæller at, hun fik mere ansvar i jobbet i Grønland, end hun ville have fået i Danmark.  

Jeg tror, jeg har fået flere muligheder og har fået lov til mere ved at arbejde i Grønland. Der er de 

samme opgaver i en Grønlandsk HR-afdeling som i alle andre HR-afdelinger i danske virksomheder. Så 

har du først fået job, så er chancen for at få en spændende og udfordrende opgave høj, og villigheden 

til at overlade en krævende opgave til en medarbejder med ikke så megen erfaring er stor. Der er stor 

tiltro og tillid til, at du kan og vil påtage dig en opgave. Så er du nyuddannet og villig til at tage ansvaret 

på dig, så kan du få chancen her. 

Ud fra ovenstående citat, kommer det til udtryk, at det kan være en fordel for nyuddannede at arbejde i 

Grønland, idet der er lagt op til mere ansvar, flere muligheder og lov til mere i Grønland end man sandsyn-

ligvis får det i Danmark.  

Vær ydmyg og åben 

Igennem Mette Maries netværk, blev hun ansat i en HR-afdeling, hvor de rekrutterede medarbejdere til 

Grønland. Her fortæller Mette Marie, at den mest anvendte rekrutteringskanel var Jobindex. Desuden fore-

slår hun, at jobsøgere kan kigge i en den grønlandske avis ”Sermitsiaq,” som har opslåede stillinger i Grøn-

land.   

Mette Maries bedste råd til danskere, der vil søge job i Grønland, er at være åben og ydmyg.  
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Ha’ ydmyghed over, at man i første omgang er gæst i et land og møder en kultur, som er anderledes 
end den danske. Vær nysgerrig og vis åbenhed, da men især i Nuuk er vant til at danskerne rejser derop 
i ca. 2-3 år og så tager tilbage til Danmark igen. Så lad vær med at sætte deadline på dit ophold, men 
forestil dig at kunne tilbringe hele livet deroppe – så involvere man sig på en hel anden måde. 

 
Sproget er ikke et problem 
I vores rekrutteringsanalyse 2016, undersøgte vi, hvorvidt sprogkundskaber – eller mangel på samme – kan 
være en barriere for at få arbejde i den pågældende virksomhed (Ballisagers rekrutteringsanalyse, 2016). Her 
viser det sig at 64 pct. af virksomhederne sorterer på baggrund af sprogkundskaber. Ifølge Mette Marie er 
det dog ikke et problem, hvis du ikke kan grønlandsk: 
 

Sprogbarrieren i Nuuk er ikke noget problem, da de fleste forstår dansk, og megen kommunikation 
foregår på dansk. I bygderne kan det dog give større udfordringer. Der gøres meget for, at man bliver 
introduceret for det grønlandske sprog, så der er ofte tilknyttet tolkekontorer, og der udbydes kurser i 
grønlandsk. 

 
Mette Marie oplevede dog at en udfordring med sproget, er at arbejdsgangene til tider kan forekomme noget 
tunge, da al offentligt materiale skal være på både grønlandsk, dansk og til tider engelsk. Derfor påpeger hun, 
at et tæt samarbejde med tolkekontoret er en nødvendighed, og noget man skal være indstillet på.  
 
På baggrund af ovenstående interview, er der nedenfor samlet de mest centrale overvejelser i forhold til job 
i Grønland. 

 
I nedenstående ses en oversigt over links til portaler med aktuelle stillingsopslag til jobs i hele Grønland, 

baseret på hjemmesiden ”Nordisk Samarbejde”.  

Mediehuset Sermitsiaq.AG driver en jobportal, der dækker de fleste jobs både i den offentlige og den pri-
vate sektor. 

• JOB Sermitsiaq.AG 
 
Grønlands Selvstyre er en af Grønlands helt store arbejdspladser og ledige stillinger opslås på Selvstyrets 
netsted Nanoq. 

• Job i Grønlands Selvstyre  
 
De grønlandske kommuner driver en del funktioner, som i mange andre lande ville være udliciteret til den 
private sektor. Kommuneqarfik Sermersooq rummer blandt andre byer Grønlands hovedstad Nuuk. 

• Job i Kommuneqarfik Sermersooq 

Overvejelser til dig der vil søge job i Grønland 

1. Det kan være svært at finde et sted at bo i Grønland. Så find evt. et job, hvor bolig er med i afta-
len. 

2. Du får meget ansvar. Så ta’ ansvaret på dig og kast dig ud i det. Vær ikke bange for at spørge og 
prøve dig frem. 

3. Generelt er sproget ikke et problem.  

 

http://job.sermitsiaq.ag/
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job
https://sermersooq.gl/da/job/
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• Kommune Kujalleq 

• Qeqqata Kommunia 

• Qaasuitsup Kommunia 
 

På portalen Next job Greenland kan du slå dit CV op og lave en generel uopfordret ansøgning. Portalen in-
deholder også informationer om forhold og muligheder i Grønland. 

• Next job Greenland 
 

Mange virksomheder slår stillinger op via den danske jobportal Jobindex, hvor man kan søge særskilt på 
jobs i Grønland.  

• Jobindex 
 

Nordjobb formidler sommerferiejobs for unge mellem 18-30 år i et andet nordisk land. 

• Ledige stillinger i Grønland via Nordjobb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsamling: Tema: Det grønlandske arbejdsmarked 

- Det grønlandske arbejdsmarked er karakteriseret ved offentlige ejede arbejdspladser. 

- De fleste er beskæftigede er indenfor offentlige administration og service 

- Gode jobmuligheder for djøf’ere med juridiske kompetencer. 

- Gode muligheder for job indenfor: social & sundhed, undervisning, IT, Bygge og anlæg, administration. 

- Inspiration fra en person, der tidligere har arbejdet for det grønlandske selvstyre: ”vær ydmyg over et 

andet land med en anden kultur og vis nysgerrig og åbenhed.” 

 

 

 

 

http://www.kujalleq.gl/Kontakt.aspx?sc_lang=da
http://www.qeqqata.gl/.aspx?sc_lang=da
http://www.qaasuitsup.gl/.aspx?sc_lang=da
http://www.nextjobgreenland.gl/Site/site_da/frontpage.php
http://www.jobindex.dk/
http://www.nordjobb.org/da/aktuellt/lediga-tjaenster/groenland-soeker-just-nu
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