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Session 2: Det gode arbejdsliv  

 

Frank Sejersen, KU 

 

 Indlæg: 

• Frank Sejersen, Københavns Univ.: Problemstillingen ’Det gode arbejdsliv i Grønland’  

• Pelle Tejsner, Aarhus Univ. og Anne Merrild, Aalborg Univ.: Olieboringer og lokale holdninger i 

Upernavik 

• Peder Roberts, Kungliga Tekniska Högskolan: Minedrift og kulturarv  

 

I medier og rapporter omtales beskæftigelse som en mere eller mindre kvantitativ størrelse, der 

skal skrues på: Der skal skabes mere beskæftigelse; Beskæftigelsesgraden skal øges; Flere er 

udenfor beskæftigelse. Det er en tilgang, som ofte vægter et nationalt 

arbejdsmarkedsperspektiv, hvor produktiviteten i befolkningen er en væsentlig faktor for landets 

vækst, velstand og muligheder. Ligeledes knyttes arbejde og økonomisk selvhjulpenhed til 

livskvalitet, ligesom det betragtes som et samfundsansvar. Dette er ikke unikt for Grønland. 

Beskæftigelse som et kvantitativt forhold er et meget vigtigt perspektiv, men det rammer ikke 

ned i spørgsmålet om, hvad det gode arbejdsliv er. Den kvalitative del træder således i 

baggrunden, hvilket betyder at følgende spørgsmål overses: Hvad er relationen mellem 1) 

arbejdslivet og hverdagslivet samt 2) arbejdsmiljø og arbejdsglæde? Denne mangel betyder 

både noget for diskussionen af dynamikken på arbejdsmarkedet og udviklingen af eksisterende 

såvel som nye arbejdspladser.  

 

Paradoksproblemer 

I en grønlandsk sammenhæng støder vi nogle gange på paradoksproblemer. Der er ledige 

stillinger og kvalificerede personer uden arbejde, men alligevel er det svært at få stillingerne 

besat. I fiske-industrien såvel som i hotel-branchen har man således måtte hente arbejdskraft 

fra udlandet. Dette forhold bliver betragtet som et problem og i flere rapporter peger man på, at 

problemet måske bunder i incitamentstrukturen. Med andre ord: systemet gør, at det ikke kan 

betale sig at søge de ledige stillinger eller at blive i dem. Dette synes at være den gængse 

forklaring og den etablerer hurtigt en individforståelse, hvor den grønlandske arbejdskraft 

fremstilles som ustabil og doven. Det er således både systemets indbyggede rationalitet samt 

individforståelse og de arbejdsløses mentalitet, der er i centrum i denne forklaringsmodel. Men 

hvad nu hvis det virkelig er nogle dårlige arbejdspladser, hvor ledelsen er dårlig, forholdene 

uudholdelige, rutinerne stressende, den institutionelle hukommelse mangelfuld, og integrationen 

med resten af livet besværlig og i værste fald uøkonomisk? Dette er sat på spidsen, men det 

peger diskussionen i retning af de mere kvalitative aspekter af arbejdslivet.  

 

Nye arbejdspladser i industrien 

Der er en stor forventning om at beskæftigelsen kan styrkes, hvis der kommer flere nye 

arbejdspladser til Grønland. Her er det både de direkte og indirekte jobs knyttet til aktiviteter i for 
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eksempel minedrift og aluminiumsfabrikation, som har fået den primære opmærksomhed - især 

nu hvor beskæftigelsen er faldende i fiskeriet på grund af produktivitetsforbedringer i erhvervet. 

Når man taler om disse nye jobmuligheder, så fokuserer man i hovedregelen på 1) hvor mange 

jobs vil der blive?, 2) hvor og i hvilke sektorer? og 3) hvordan sikres kvalificeret grønlandsk 

arbejdskraft? Til disse potentielle nye jobmuligheder må vi så stille yderligere spørgsmål: 

Tilbyder de nye arbejdspladser et godt arbejdsliv? Er de attraktive i det lange løb? Vil de nye 

arbejdspladser være meget anderledes, end dem vi kender i dag? I så fald, vil de nye 

arbejdspladser betyde et nyt arbejdsliv? Og på hvilken måde vil et nyt arbejdsliv påvirke 

hverdagslivet? 

 

På baggrund af et oplæg af Frank Sejersen om de historiske ændringer på arbejdsmarkedet og 

forskernes forståelse af disse, et oplæg af Pelle Tejsner og Anne Merrild om lokale forståelser 

af nye tilbud om arbejdspladser i industrien (i Nordvestgrønland) samt et historisk oplæg om 

arbejdsliv i grønlandske miner af Peder Roberts fremkom workshoppen med følgende 

konklusioner: 

 

Opmærksomhedspunkter: Områder, hvor forskningen kan/bør udvikles eller områder, 

hvor forskningen har vist sig specielt lovende i relation til emnet. 

Der bør udvikles et mere nuanceret sprog om og forskning i det gode arbejdsliv og dets 

dynamik, samt om historiske, nutidige og fremtidige mønstre på arbejdspladser uden at 

anlægge et perspektiv, hvor der anvendes fastlåste kulturelle kategorier, som ofte giver 

anledning til analytisk blinde vinkler (f.eks. at tale om en speciel konflikt mellem grønlandsk og 

dansk arbejdskultur). Der bør overvejende anvendes kvalitative humanistiske og 

samfundsvidenskabelige tilgange.  

 

Skitser til konkret tværfagligt samarbejde (mellem forskningsdiscipliner og/eller mellem 

forskere og praktikere). 

Alle arbejdsmarkedets parter har mulighed og interesse i at blive inddraget og være en 

integreret del af hele undersøgelsesprocessen og de efterfølgende diskussioner. 

Uddannelsessektoren og offentlige institutioner har ligeledes en central placering i arbejdet og 

formidlingen. 

 

Praksis-anbefalinger til erhvervsliv, organisationer, offentlige instanser 

· Hvordan kan udviklingen af det kvalitative arbejdsliv og dets relation til hverdagslivet 

synliggøres og adresseres direkte i BIA og SIA? 

· Identificer muligheder for at innovere i arbejdsrekruttering og organiseringen af 

arbejdspladser. 

· Analyser hvilken påvirkning forskellige styrings- og kontrolmekanismer har på 

arbejdsmotivation.  

· Hvilke mulighedsrum kan der skabes på tværs af arbejdsmarkedets parter for arbejdstagere 

og personer med uformelle kompetencer? 


