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1 KORT OM SLICA 

SLiCA (Survey of Living Conditions in the Arctic; Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of 
Chukotka) er et internationalt forskningsprojekt, som har to hovedformål: (1) at udarbejde et 
nyt forskningsdesign til studie af levevilkårene blandt oprindelige befolkninger i Arktis, og (2) at 
gennemføre en kortlægning af levevilkårene for disse befolkninger. SLiCA opererer i Norge, 
Sverige, Grønland, U.S.A., Canada og Rusland (Kola Halvøen og Tjukotka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er i alt indsamlet ca. 8.000 interviews i ovennævnte områder. 
Læs mere på www.arcticlivingcondtions.org  
 
Kontakt SLiCA Grønland, Ilisimatusarfik: 
Forskningsprojektchef, Birger Poppel 
Telefon: +299 36 24 06 
Mobil: +299 55 62 66,  
E-Mail: bipo@uni.gl 

Rapporten er udarbejdet af: 
Forskningsprojektchef Birger Poppel 
og  
Forskningsassistent Miillaaraq Lennert 
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2 BAGGRUND  

2.1 Indledning 

I forbindelse med det Social Impact Assessment (SIA), som Grontmij Carl Bro A/S udfører 
2010-11 i forbindelse med overvejelserne om etablering af en rubinmine i Qeqertarsuatsiaat, 
har Den arktiske levevilkårsundersøgelse, SLiCA udarbejdet en kommenteret tabelrapport 
baseret på i alt 52 gennemførte interviews med et repræsentativt udvalg af Qeqertarsuatsiaats 
borgere på 15 år og derover. 
Nærværende rapport vil indgå som bilagsmateriale til SIA. 
Grontmij Carl Bro A/S har fremsat ønske om kørsler på i alt 84 spørgsmål fra SLiCA’s 
grønlandske spørgeskema. 
Spørgsmålene har dels fokus på forskellige aspekter af subsistensøkonomien/den informel 
økonomi på baggrund af SLiCA’s grønlandske spørgeskema Der er fremsat ønske om kørsler 
på i alt 34 spørgsmål. Følgende aspekter vil være omfattet:  
• Det økonomiske aspekt – belyst ved anvendelsen af egen fangst i husholdningen; 
• Det ernæringsmæssige aspekt – belyst andelen af husholdningens konsum, der består af 

grønlandske produkter; 
• Det sociale aspekt – belyst ved oplæring i/tilegnelse af traditionelle færdigheder i 

barndommen og senere i den enkeltes liv; 
• Det kulturelle aspekt – herunder fordelings- og fællesskabsrelationer belyst ved 

deling/fordeling af fangst og fisk; 
• Identitetsaspektet – belyst ved identitetsmarkører som sprog, mad, forhold til naturen, 

fangstfærdigheder og traditioner mm; 
• Integrationsaspektet – integration af markeds- og subsistensøkonomien – belyst ved 

deltagelse i forskellige produktive aktiviteter (fangst/fiskeri henholdsvis lønarbejde). 
 
For at belyse den kontekst (rammer og vilkår), som disse aktiviteter eksisterer/udvikles i 
forhold til er yderligere en række spørgsmål (50 i alt) aftalt inddraget. 
Spørgsmålene fordeler sig på følgende områder/levevilkårsdimensioner: Social netværk, det 
grønlandske sprogs anvendelse og betydning, sundhed, boligforhold og levestandard, 
samfundsmæssigt engagement, sociale problemer, sikkerhed tryghed og miljø i 
lokalsamfundet. 
 
Rapporten er alene baseret på resultater af spørgeskemaundersøgelsen. Der er gennemført 
datakørsler på undersøgelsens database, beskrivelser af data, sammenfatning heraf og 
rapportskrivning, der alene sigte på at beskrive hovedresultater fra tabelkørslerne. Rapporten 
er derfor primært deskriptiv og opsummerende. Hvis Grontmij Carl Bro A/S ønsker egentlige 
analyser, udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater kan dette 
aftales særskilt. 
Rapporten er struktureret på følgende vis: Afsnit 2.2 indeholder en kort beskrivelse af 
metodiske forhold, mens en kort sammenfatning findes i afsnit 2.3. 
De forskellige aspekter af subsistensøkonomien/den informelle økonomi gennemgås herefter i 
afsnittene 3-8. I rapportens afsnit 9 bringes og kommenteres tabeller vedrørende karakteristika 
og levevilkår for den enkelte og husholdningerne. 
De enkelte afsnit indeholder en række tabeller med undersøgelsens resultater samt et 
tekstafsnit, som opsummerer hovedresultaterne i tabelafsnittet.  
Af pladshensyn er ikke alle tabeller kommenteret. Derfor anbefales det læseren at studere 
tabellerne nærmere med henblik på drage egne konklusioner på baggrund af materialet. 
Tabellerne er ikke fortløbende nummererede. De i tabelhovedet anvendte bogstav og 
talkombinationer angiver det spørgsmål i SLiCA-spørgeskemaet, der er baggrund for tabellen. 
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Denne rapport offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”SLiCA-Qeqertasuatsiaat for 
Grontmij Carl Bro A/S, 2011” 

2.2 Metode 

Datamaterialet udgøres af 53 indsamlede interviews med et repræsentativt udsnit af 
Qeqertarsuatsiaats borgere over 15 år.  
Den grønlandske del af SLiCA omfatter i alt knapt 1.200 personlige interviews af et 
repræsentativt udsnit af hele den grønlandske befolkning. Dataindsamlingen afsluttedes i 
andet halvår 2006. Daværende Nuuk kommune – Nuuk by og kommunens to bygder Kapisillit 
og Qeqertarsuatsiaat – var udvalgt til at indgå i undersøgelsen og interviewpersoner blev 
tilfældigt udtrukket fra kommunens personregister blandt borgere, som var fyldt 15 år den 1. 
januar 2004. 
Undersøgelsen er gennemført som et led i SLiCA’s dataindsamling i Grønland i perioden 
november 2004 – april 2005. Data er indsamlet ved personlige interviews med respondenterne 
– dog således at en række personlige spørgsmål er udfyldt af respondenten selv og 
efterfølgende lagt i en forseglet kuvert. 
Stikprøven er genereret ud fra en populationsliste over befolkningen i Qeqertarsuatsiaat, som 
var fyldt 15 år den 1. august 2004. Respondenterne er udtrukket tilfældigt fra denne liste. 
Der blev i alt gennemført 53 interviews i Qeqertarsuatsiaat, og bygden havde på 
interviewtidspunktet i alt 195 personer, som var 15 år eller ældre. Det relativt store antal 
interviews skyldes, at bygderne i Nuuk og Paamiut kommuner var udvalgt som 
repræsentantbygder for midtregionen. I forhold til denne opgave betyder den store stikprøve 
(27 %), at der ikke alene er tale om repræsentativitet, men også om en mindre usikkerhed end 
typisk ved stikprøver. Der henvises i tabelkommentarerne til ’den voksne befolkning i 
Qeqertarsuatsiaat’. Denne og lignende formuleringer anvendes for at understrege 
undersøgelsens repræsentativitet. Det skal dog understreges, at der er tale om en 
spørgeskemaundersøgelse og ikke registerstatistik. Da det samlede antal interviews er 
begrænset, er der alene foretaget randfordelinger (frekvensfordelinger). Årsagen hertil er 
primært hensynet til beskyttelse af den enkelte interviewpersons anonymitet, men også 
overvejelser af statistisk, metodemæssig karakter taler imod mere detaljere tabelkørsler 
(krydstabuleringer). 
Svarpersonernes aldersfordeling fordeler sig i store træk som Qeqertarsuatsiaats befolknings 
aldersfordeling på interviewtidspunkterne. Der er foretaget en vægtning af datamaterialet for at 
sikre en kønsfordeling af respondenterne, der svarer til befolkningens. 
Data er indsamlet ved personlige interviews på det sprog (grønlandsk eller dansk), efter 
interviewpersonens ønske. Det grønlandske spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i 
SLiCA’s internationale spørgeskema, som er anvendt i alle SLiCA’s regioner. Skemaet 
indeholder endvidere en række spørgsmål, som er specifikt designede til Grønland. 
 
Der anvendes forskellige former for procentuering i tabelmaterialet: 

•  almindelig procentuering, hvor tabellerne indeholder alle svarkategorier (også ’ved 
ikke’); 

•  valid procentuering, hvor svarkategorierne ’ved ikke’ og ’intet svar’ fordeles i det 
samme forhold, som de øvrige svar fordeler sig; 

•  procentuering af svar på spørgsmål, hvor respondenten har haft mulighed for at 
’afkrydse’ flere svarkategorier (’multiple response’ spørgsmål). I disse tabeller angives 
procenter alene for de enkelte svarmuligheder. 
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2.3 Sammenfatning 

 
Rapportens struktur 
Tabelmaterialet giver ikke en samlet, dækkende beskrivelse af Qeqertarsuatsiaats borgeres 
levevilkår. Derimod foretages en beskrivelse af forskellige aspekter af subsistensøkonomi/den 
informel økonomi med udgangspunkt i SLiCA’s grønlandske spørgeskema. 
Subsistensøkonomien omfatter fiskeri og fangst til eget/egen husholdnings forbrug 
(selvforsørgelse) og fiskeri og fangst, der anvendes som gaver til familie og venner m.m. Salg 
på det lokale bræt, til institutioner og til private uden automatisk registrering er en del af den 
informelle økonomi. Salg til lokale indhandlingssteder er en del af markedsøkonomien og 
omfattes således ikke af nærværende beskrivelse. 
Følgende aspekter er omfattet af rapporten:  
• Det økonomiske aspekt – belyst ved anvendelsen af egen fangst i husholdningen; 
• Det ernæringsmæssige aspekt – belyst andelen af husholdningens konsum, der består af 

grønlandske produkter; 
• Det sociale aspekt – belyst ved oplæring i/tilegnelse af traditionelle færdigheder i 

barndommen og senere i den enkeltes liv; 
• Det kulturelle aspekt – herunder fordelings- og fællesskabsrelationer belyst ved 

deling/fordeling af fangst og fisk; 
• Identitetsaspektet – belyst ved identitetsmarkører som sprog, mad, forhold til naturen, 

fangstfærdigheder og traditioner mm; 
• Integrationsaspektet – integration af markeds- og subsistensøkonomien – belyst ved 

deltagelse i forskellige produktive aktiviteter (fangst/fiskeri og lønarbejde). 
 
Endvidere vil en række tabeller belyse forskellige udviklings- og levevilkår for den enkelte og 
husholdningerne. Bl.a. boligforhold, deltagelse i forskellige aktiviteter samt holdninger til 
eksempelvis sociale og miljømæssige problemer samt tilfredshed på forskellige områder vil 
blive belyst. 
 
Rapportens resultater 
En stor del af befolkningen dækker en væsentlig del af deres forbrug af grønlandske madvarer 
ved egen fangst og fiskeri. Mere end halvdelen af husstandene angiver, at halvdelen eller 
mere af husholdningernes forbrug af kød og fisk er fisket eller fanget af medlemmer af 
husholdningerne. Der er såedes tale om, at husholdningernes fiskeri og fangst har betydning 
som økonomisk bidrag (erstatning for køb af fødevarer). Samtidig har husholdningerne dog 
også udgift til redskaber for at kunne være delvist selvforsynende. 
Med hensyn til forbruget af traditionelle fødevarer (grønlandsk mad) svarer tre ud af fire, at 
halvdelen eller mere end halvdelen af det kød og fisk, de spiser, er traditionelle fødevarer som 
fx fisk, sæl og rensdyr.  Ca. 15 pct. svarer, at de kun spiser traditionelle fødevarer i et 
begrænset omfang. 
Forbruget af grønlandsk mad, som det oplyses af befolkningen i Qeqertarsuatsiaat, er således 
af betydeligt omfang og tilsyneladende større end forbruget af importeret kød og fisk. 
En lang række aktiviteter med relation til fiskeri og fangst har indgået i opdragelsen af 
beboerne i Qeqertarsuatsiaat: at begå sig i naturen, at fiske og jage samt at tilberede fangst- 
og fiskeprodukter. To ud af tre svarer, at de i deres barndom lærte at udføre praktiske 
traditionelle aktiviteter, som at lave grønlandsk mad, gå på jagt, fiske og samle bær. Halvdelen 
havde derudover lært at fange sæler, konservere kød og fisk og at forudsige vejret. 
Mere end 70 pct. af beboerne i Qeqertarsuatsiaat har modtaget og 85 pct. har sendt 
grønlandske madvarer til personer uden for bygden. Dette bekræfter, at deling af fangst og 
fiskeprodukter stadig finder sted i væsentligt omfang. 
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Et stort flertal (mere end 70 pct.) oplyser, at de supplerer de øvrige måder at forsyne 
husholdningen med grønlandsk mad gennem køb af fiske- og fangstprodukter. 
Videreformidlingen af traditionelle færdigheder, er en væsentlig del af det kulturelle aspekt. 
Personligt lægger flertallet af respondenterne stor eller meget stor vægt på at praktisere 
grønlandske værdier. 
Næsten alle mener, at det at spise grønlandsk mad er en vigtig eller meget vigtig forudsætning 
for at kunne fastholde grønlandsk identitet, og mere end 90 pct. tillægger desuden jagt og 
fiskeri, indsamling af bær og konservering af mad tilsvarende betydning. 
Mere end 75 pct. af beboerne i Qeqertarsuatsiaat er enten tilfredse eller meget tilfredse med 
den kombination af de produktive aktiviteter, de har udført inden for det seneste år for at tjene 
til livets opretholdelse. 
På spørgsmålet om foretrukken livsstil svarede halvdelen, at de ønskede at være 
lønmodtagere, hver tredje ville foretrække at være fisker, fanger eller fåreholder, mens hver 
sjette foretrak at kombinere arbejde som lønmodtager og fisker/fanger. 
Mere end 85 pct. af respondenterne angiver, at de har stærke eller meget stærke bånd til 
familiemedlemmer, som de ikke bor sammen med. 
Mellem otte og ni ud af ti tilkendegiver, at de altid har adgang til én som viser kærlighed, som 
personen kan more sig, slappe af og hygge sig sammen med. 
Stort set alle beboere i Qeqertarsuatsiaat lærte grønlandsk i hjemmet som børn, og stort set 
alle angiver, at de forstår, taler, læser og skriver virkelig godt eller godt 
Ca. halvdelen angiver, at de forstår og læser dansk godt eller virkelig godt 
Beboerne i Qeqertarsuatsiaat betegner deres helbred som godt eller virkelig godt 
Mere end 15 pct. svarer, at de i deres daglige aktiviteter er hæmmet af kroniske fysiske eller 
psykiske problemer, 
60 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med boligforholdene, mens 22 pct. er utilfredse 
eller meget utilfredse med kvaliteten af deres bolig. 
Mere end 15 pct. er utilfredse med deres indkomst, og hver femte har vanskeligheder med at 
få økonomien til at hænge sammen. 
Mere end tre fjerdedele af befolkningen er meget tilfredse eller tilfredse med deres 
levestandard – altså det samlede materielle niveau. 
For flertallet (mere end 75 pct.) gælder det, at de har opfattelsen af, at selvstyrets politiske 
beslutninger har indflydelse på deres tilværelse, og at det er vigtigt at stemme. Samtidig 
tilkendegiver mere end halvdelen af borgerne, at de ved lidt om politik. 
Den voksne del af befolkningen i Qeqertarsuatsiaat opfatter arbejdsløshed som det største 
sociale problem i lokalsamfundet. Også stof- og alkoholmisbrug vurderes som store problemer 
for borgerne i lokalsamfundet: to ud af tre opfatter således de to misbrugsproblemer som 
betydningsfulde. 
Mere end 90 pct. angiver, at de føler sig trygge eller meget trygge ved at færdes ude om 
natten, og en næsten lige så stor andel er tilfredse eller meget tilfredse med sikringen af 
offentlig sikkerhed i lokalsamfundet. 
Mindre end halvdelen af borgerne i Qeqertarsuatsiaat er tilfredse eller meget tilfredse med den 
indflydelse lokalbefolkningen har på begrænsningen af miljøproblemerne og på 
administrationen af de ikke-levende ressourcer. Godt halvdelen giver udtryk for tilfredshed 
med borgernes indflydelse på administrationen af de levende ressourcer.  
90 pct. af beboerne i Qeqertarsuatsiaat tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse 
med deres liv, 
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3 DET ØKONOMISKE ASPEKT VED SUBSISTENS-/INFORMEL ØKONOMI – 
BELYST VED ANVENDELSE AF EGEN FANGST I HUSHOLDNINGEN  

 
For at skaffe data om de økonomiske forbindelser, hvor den enkelte såvel som husstanden var 
involveret i, er bl.a. bidraget til husholdningens daglige livsfornødenheder fra egen fangst og 
fiskeri og investeringer i fangst- og fiskeudstyr og lignende belyst.  
En stor del af befolkningen dækker en væsentlig del af deres forbrug af grønlandske madvarer 
ved egen fangst og fiskeri. Mere end halvdelen af husstandene angiver, at halvdelen eller 
mere af husholdningernes forbrug af kød og fisk er fisket eller fanget af medlemmer af 
husholdningerne. 
Tabel E14-E15 neden for opregner redskaber som den enkelte eller andre medlemmer af 
husholdningen husholdning har brugt inden for det seneste år, og hvilke af disse husstanden 
ejer. Det fremgår af tabellen, at hovedparten af de voksne i Qeqertarsuatsiaat har brugt båd 
(egen eller lånt) og forskellige fiskeri- og fangstredskaber. 
Informationerne i de to tabeller peger på fiskeri og fangstens betydning både som økonomisk 
bidrag (erstatning for køb af fødevarer) og udgift til redskaber for at tilvejebringe.  
 
 
A40: Hvis vi stadig tænker på alt det kød og fisk din husstand har spist i de forløbne 12 måneder, hvor meget af det blev så 
fanget eller samlet af medlemmer i din husstand? 

 Procentandel 

Intet 16 % (8) 

Mindre end halvdelen 32 % (16) 

Ca. halvdelen 9 % (5) 

Mere end halvdelen 44 % (23) 

Total 100 % (52) 
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E14-E15: Hvilke redskaber har du eller medlemmer af din husstand anvendt til fangst og 
fiskeri eller indsamling af fødemidler, brænde eller til ulønnet husarbejde og hvilke ejer 
du eller din husstand? 
 

 
Ejer og 
benyttet 

Benyttet 

Snescooter 2 % · (1) 5 % · (2) 

Kano eller kajak 6 % · (3)  

Anden båd 55 % ·(28) 20 % · (10) 

Påhængsmotor 49 % · (25) 24 % · (12) 

GPS, VHF 50 % · (26) 15 % · (8) 

Fiskenet 45 % · (23) 10 % · (5) 

Riffel eller jagtgevær 58 % · (30) 16 % · (8) 

Generator 6 % · (3)  

Fryser 65 % · (33) 16 % · (8) 

Overlevelsesdragt 13 % · (7) 13 % · (7) 

Symaskine 34 % · (17) 5 & · (2) 

Telt 58 % · (30) 13 % · (7) 

Pc’er 35 % · (18) 2 % · (1) 
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4 DET ERNÆRINGSMÆSSIGE ASPEKT VED SUBSISTENS-/INFORMEL 
ØKONOMI – BELYST VED ANDELEN AF HUSHOLDNINGENS KONSUM, DER 
BESTÅR AF GRØNLANDSKE PRODUKTER 

 
Traditionelle fødevarer (grønlandsk mad) 
Det er veldokumenteret, at ernæringsindholdet i den traditionelle grønlandske kost er højt i 
forhold til importerede fødevarer og ikke mindst væsentligt sundere end ’fast food’, som også i 
Grønland vinder frem. Derfor er undersøgelse af forbruget af traditionelle fødevarer et vigtigt 
aspekt. 
Med hensyn til forbruget af traditionelle fødevarer (grønlandsk mad) svarer tre ud af fire, at 
halvdelen eller mere end halvdelen af det kød og fisk, de spiser, er traditionelle fødevarer som 
fx fisk, sæl og rensdyr.  Ca. 15 pct. svarer, at de kun spiser traditionelle fødevarer i et 
begrænset omfang.   
 
 
A39: Tænk på alt det kød og fisk som din husstand har spist i de forløbne 12 måneder. Hvor meget af det vil du betegne, 
som grønlandsk mad? 

 Procentandel 

Intet 0 %  (0) 

Mindre end halvdelen 14 % (7) 

Ca. halvdelen 17 % (8) 

Mere end halvdelen 69 % (35) 

Total 100 % (52) 

 
 
Forbruget af grønlandsk mad, som det oplyses af befolkningen i Qeqertarsuatsiaat, er således 
af betydeligt omfang og tilsyneladende større end forbruget af importeret kød og fisk. 
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5 DET SOCIALE ASPEKT VED SUBSISTENS-/INFORMEL ØKONOMI – BELYST 
VED OPLÆRING I/TILEGNELSE AF TRADITIONELLE FÆRDIGHEDER I 
BARNDOMMEN OG SENERE I DEN ENKELTES LIV 

 
Kulturel kontinuitet og traditionel oplæring 
Tabellen nedenfor opregner aktiviteter, som den enkelte lærte at udføre/kende til som barn. 
Det fremgår, at en lang række aktiviteter med relation til fiskeri og fangst har indgået i 
opdragelsen: at begå sig i naturen, at fiske og jage samt at tilberede fangst- og fiskeprodukter. 
Ca. 2/3 af respondenterne svarer, at de i deres barndom lærte at udføre praktiske traditionelle 
aktiviteter, som at lave grønlandsk mad, gå på jagt, fiske og samle bær. Ca. halvdelen lærte 
derudover at fange sæler, konservere kød og fisk og at forudsige vejret. 
Næsten 95 pct. af de adspurgte viderefører bevidst deres kulturarv til deres børn ved at lære 
dem nogle af de traditionelle grønlandske færdigheder. Samlet set mener et stort flertal på 90 
pct., at det primært er forældrenes, skolernes og til en vis grad lokalsamfundets opgave at 
lære børnene disse færdigheder. De traditionelle færdigheder er i lige så høj grad praktiske 
som kulturelle, og et flertal ser den traditionelle oplæring som et primært sekulært anliggende.  
 
Også oplæringen i traditionel kultur- og identitetsforståelse er udbredt.  Ni ud af ti lærte i deres 
barndom de historier at kende, som er gået i arv gennem generationer på Grønland og at 
kende navne på deres forfædre, mens godt halvdelen desuden lærte grønlandske danse og 
trommedanse at kende. 90 pct. af de adspurgte mener, at de som voksne enten har lært eller 
forbedret deres traditionelle færdigheder, primært som kompetenceudvikling via egen indsats, 
men også til en vis grad gennem formel undervisning eller ved hjælp af lokale vejledere. 80 
pct. anvender stadig disse færdigheder i hverdagen. 
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B19: Hvilke af følgende aktiviteter lærte du at udføre som barn? 
 Procentandel Antal 
At overnatte i naturen 95 % 50 

At kende historier 92 % 48 

Bær 92 % 48 
At kende navnene på 
forfædre 

87 % 46 

At lave grønlandsk mad 86 % 44 

At konservere kød og fisk 84 % 44 

At gå på jagt og fiske 67 % 35 
At kende grønlandske 
danse og trommedans 

55 % 29 

At skyde sæler 55 % 29 

At forudsige vejret 49 % 25 
At pelse og brække et 
rensdyr 

48 % 25 

At kende grønlandske 
navne for sne 

45 % 24 

At navigere til søs 38 % 20 

At lave grønlandsk husflid 31 % 16 
At behandle skind og sy 
skindtøj 

30 % 16 

At sy grønlandske dragter 
og tøj 

27 % 14 

At fange hvaler 24 % 13 

At bygge slæder og både 12 % 6 

At køre snescooter 11 % 6 

 
B20: Lærer dine børn nogle af disse færdigheder 

 Procentandel 

Ja 94 % ·(36) 

Nej 6 % ·(2) 

Total 100 % ·(52) 

 
B21: Hvor skal børnene lære disse færdigheder? 
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 JA Antal 
Skal børnene lære disse 
ting derhjemme? 

91 % 46 

Skal børnene lære disse 
ting i skolen? 

96 % 48 

Skal børnene lære disse 
ting i lokalsamfundet? 

78 % 38 

Skal børnene lære disse 
ting ved kirkelige 
arrangementer 

37 % 16 

Skal børnene lære disse 
ting i ungdomslejre? 

78 % 38 

Skal børnene lære disse 
ting andre steder? 

40 % 17 

 
B22: Har du, siden du var barn, lært eller er blevet bedre til at udføre nogle af de traditionelle færdigheder, som vi lige har 
talt om? 

 Procentandel 

Ja 90 % ·(46) 

Nej 10 % ·(5) 

Total 100 % ·(51) 

 
B23: Har du lært eller forbedret dine traditionelle færdigheder…? 

 Procentandel Antal 
Lært færdigheder ved 
egen indsats? 

92 % 43 

Lært færdigheder ved 
hjælp af lokal vejleder 

20 % 9 

Lært færdigheder ved 
formel undervisning 

17 % 8 

Lært færdigheder på 
anden vis? 

30 % 14 

 
 
B24: Anvender du disse traditionelle færdigheder i dag? 

 Procentandel 

Ja 80 % ·(41) 

Nej 3 % ·(2) 

Nogle af dem 18 % ·(9) 

Total 100 % ·(52) 
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6 DET KULTURELLE ASPEKT VED SUBSISTENS-/INFORMEL ØKONOMI – 
HERUNDER FORDELINGS- OG FÆLLESSKABSRELATIONER – BELYST VED 
DELING/FORDELING AF FANGST OG FISK 

 
I de traditionelle eskimoiske samfund har en lang række forskellige principper eksisteret i 
forbindelse med fordeling af den fangst, der blev bragt hjem til husholdninger og medlemmer 
af samfundet. Spørgsmål om hvorvidt disse traditioner stadig eksisterer, er inkluderet i SLiCA 
spørgeskemaet. Det er således muligt at kortlægge, hvilke af disse typer af sociale relationer 
og traditioner blandt inuit i Arktis, i forbindelse med gaver af traditionel mad og fordelingen af 
jagt og fiskeri, der stadig praktiseres. 
Mere end 40 pct. fanger mere end halvdelen af alt det kød og fisk som husstanden har spist 
(jf. tabel A40), og mere end 70 pct. har modtaget og 85 pct. sendt grønlandske madvarer, 
hvilket bekræfter, at deling af fangst og fiskeprodukter stadig finder sted i Qeqertarsuatsiaat. 
Derudover oplyser et stort flertal (mere end 70 pct.), at de supplerer de øvrige måder at 
forsyne husholdningen med grønlandsk mad gennem køb af fiske- og fangstprodukter. 
Videreformidlingen af traditionelle færdigheder, der blev behandlet i det foregående afsnit (5 
’Det sociale aspekt’) er også en væsentlig del af det kulturelle aspekt. 
 
A41: Har din husstand modtaget grønlandske madvarer fra andre? 

 Procentandel 

Ja 72 % ·(30) 

Nej 29 % ·(12) 

Total 100 % ·(52) 

 
A42: Sendte din husstand grønlandske madvarer til andre husstande? 

 Procentandel 

Ja 85 % ·(36) 

Nej 15 % ·(6) 

Total 100 % ·(52) 

 
A43: Har din husstand betalt for nogle af de grønlandske madvarer? 

 Procentandel 

Ja    72 % ·(30) 

Nej 28 % ·(12) 

Total 100 % ·(52) 
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7 IDENTITETSASPEKTET VED SUBSISTENS-/INFORMEL ØKONOMI - BELYST 
VED IDENTITETSMARKØRER SOM SPROG MAD FORHOLD TIL NATUREN, 
FANGSTFÆRDIGHEDER OG TRADITIONER MM 

 
Næsten alle mener, at det at spise grønlandsk mad er en vigtig eller meget vigtig forudsætning 
for at kunne fastholde grønlandsk identitet, og mere end 90 pct. tillægger desuden jagt og 
fiskeri, indsamling af bær og konservering af mad tilsvarende betydning i forhold til at skabe og 
bevare grønlandsk identitet. Disse aspekter af subsistensøkonomien bidrager således også 
som identitetsmarkører. 
 
Grønlandsk identitet 
For en overordnet betragtning er de traditionelle skikke og aktiviteter af særdeles stor 
betydning i forhold til at etablere og fastholde grønlandsk identitet. Alle eller næsten alle 
betragter deres opfattelse af naturen, grønlandsk mad og konservering af den samt deres 
opvækst en vigtig eller meget vigtig betydning. Anvendelsen af det grønlandske sprog 
betragtes ligeledes som en vigtig eller meget vigtig del af den kulturelle identitet af stort set 
alle (sprogets anvendelse og betydning er belyst i en række tabeller i afsnit 8). Tilsvarende 
gælder kendskab til slægtsforhold, den enkeltes religiøse og åndelige praksis, deltagelse i 
fangst og fiskeri, grønlandsk poesi og litteratur, og den enkeltes arbejde, der betragtes som 
vigtigt eller meget vigtigt for ca. 90 pct.      
 
Næsten otte ud af ti angiver, at de i deres barndom er blevet oplært i traditionelle grønlandske 
værdier. Med hensyn til tilfredsheden med lokalsamfundets rolle i forhold til at fremme 
bestemte traditionelle værdier er der en grundlæggende respondentfordeling i tre grupper. 
Den største gruppe udtrykker tilfredshed med den måde, hvorpå lokalsamfundet fx fremmer 
respekten for medmennesker, respekten for naturen, familieroller, kendskab til fangst og 
fiskeri, ansvarsfølelse over for det grønlandske samfund og anvendelsen af det grønlandske 
sprog. Derudover er der en betragtelig gruppe, som svarer neutralt, at de hverken er tilfredse 
eller utilfredse, og en mindre gruppe, som svarer, at de enten er utilfredse eller meget 
utilfredse.  
Personligt lægger flertallet af respondenterne stor eller meget stor vægt på at praktisere 
grønlandske værdier.  
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G1 Hvilke aktiviteter og skikke er vigtige for at opretholde din grønlandske identitet 

Tabellen er baseret på følgende spørgsmål: 

”Denne liste, som jeg læser højt for dig, omfatter aktiviteter og skikke, som kan være vigtige 
for dig for at fastholde din grønlandske identitet. Angiv for hver enkelt af dem, hvor vigtige du 
synes de er i den forbindelse”. 
(Den enkelte svarperson har haft mulighed for at vælge flere svar) 
Hvilke aktiviteter og skikke er vigtige 
for at opretholde din grønlandske 
identitet 

Vigtig eller 
meget vigtig 

Antal svar 

Den måde jeg opfatter naturen på 
 

100 % 

 

(52) 
Mine personlige kontakter til andre 

grønlændere 
100 % (52) 

Min opvækst/opdragelse som barn 99 % (51) 

Konservering af grønlandsk mad 99 % (51) 

Min anvendelse af det grønlandske sprog 99 % (51) 

Den grønlandske mad, jeg spiser 98 % (50) 

Kendskab til mine slægtsforhold 96 % (50) 

Min religiøse og åndelige praksis 95 % (49) 

Fangsten og fiskeriet, som jeg udfører 94 % (48) 

Grønlandsk poesi og litteratur 92 % (48) 

Mit arbejde 89 % (46) 

Det tøj, jeg går med 85 % (43) 

Den måde jeg forsøger at leve op til min 
families og mine grønlandske venners 
forventninger 

82 % (43) 

Min deltagelse i de traditionelle, kulturelle 

arrangementer 
82 % (42) 

Indsamlingen af bær og planter 81 % (42) 
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G2: Blev du opdraget med traditionelle, grønlandske værdier 

 Procentandel 

Ja 78 % (39) 

Nej 22 % (11) 

Total 100 % (52) 
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G4-G5: Sammenfatning af G4a-G4t: Andele af respondenterne (%), som erklærer sig meget tilfredse eller tilfredse med 
måden hvorpå nedenstående værdier forvaltes i lokalområdet og G5a-g5t: Andele af respondenter, som lægger stor vægt 
eller vægt på værdierne. 

G4-G5 Vurdering af værdier: som de 
forvaltes og vurderes af den enkelte 

Tilfredshed 
med 
forvaltning af 
værdier 

Værdiernes 
betydning for 
respondenten 

a. Anvendelsen af det grønlandske sprog (og 
de måder, vor kultur kommer til udtryk på)? 88 100 

b. Den måde, vi deler tingene og hjælper 
hinanden på? 68 100 

c. Respekten for andre? 69 100 

d. Samarbejde? 
64 100 

e. Respekten for de ældre mennesker  
81 98 

f. Kærligheden til børnene? 
64 100 

g. Hårdt arbejde? 
67 60 

h. Kendskab til familiens stamtræ? 
77 79 

i. Den måde vi undgår konflikter på? 
53 74 

j. Respekten for naturen? 
72 100 

k. Spiritualitet? 
50 43 

l.  Humor? 
91 88 

m. Rollerne i familien? 
70 78 

n. Oplæringen af pigerne i de traditionelle 

roller? 
46 53 

o. Oplæringen af drengene i de traditionelle 
roller? 46 60 

p. Kendskab til fangst og fiskeri 
74 85 

q. Huslige færdigheder? 
73 73 

r. Ydmyghed? 
62 80 

s. Ansvarsfølelse over for det grønlandske 

samfund? 
66 95 

t. Lokal selvbestemmelse? 
73 92 
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8 INTEGRATIONSASPEKTET – INTEGRATION AF MARKEDS- OG 
SUBSISTENSØKONOMIEN – BELYST VED DELTAGELSE I FORSKELLIGE 
PRODUKTIVE AKTIVITETER (FANGST/FISKERI OG LØNARBEJDE) 

 
’Blandingsøkonomien’ 
Den fremherskende måde at ernære sig på i mange arktiske samfund har i faglitteraturen 
gennem en årrække varet karakteriseret som ’blandingsøkonomi’ med integration af den 
traditionelle subsistensøkonomi og markedsøkonomien. Forudsætningerne for denne 
blandingsøkonomis succes er ikke mindst eksistensen af ressourcer hos befolkningen til at 
kunne agere i både den traditionelle økonomi og i markedsøkonomien. Det indebærer bl.a. 
færdigheder inden for fangst og fiskeri, og det indebærer uddannelse i forhold til de funktioner, 
der skal varetages i forskellige produktions- og serviceerhverv. 
 
Traditionelle færdigheder, skole- og erhvervsuddannelse 
I afsnit 5 ’Det sociale aspekt’ gives en række eksempler på ’traditionelle færdigheder’, der i 
forskelligt omfang kan konstateres at være til stede blandt borgerne i Qeqertarsuatsiaat. 
Med hensyn til det formelle uddannelsesniveau har knapt halvdelen afsluttet almen skolegang, 
hver femte har mindre end syv års skolegang og enkelte har taget folkeskolens udvidede 
afgangsprøve eller GU/HF. Ca. fire ud af ti oplyser, at de har en uddannelse ud over 
folkeskoleniveau inden for søfart, byggeri, social og sundhed samt handel og administration. 
 
Arbejde og erhverv 
Af Qeqertarsuatsiaats voksne befolkning er godt hver femte ikke i beskæftigelse på 
undersøgelsestidspunktet. Flertallet af de ikke-beskæftigede er pensionister. Næsten alle 
beskæftigede oplyser, at de er lønmodtagere og kun fem pct. angiver deres erhvervsstatus 
som selverhvervende. 
Godt halvdelen af de voksne oplyser, at de som regel arbejder 40 timer ugentligt – nogle få lidt 
mere og en lidt større gruppe mindre end 40 timer. 
Langt størstedelen af de beskæftigede tilkendegiver udbredt tilfredshed med deres 
arbejdsforhold. Ca. en femtedel af de erhvervsaktive oplyser dog, at de føler de er blevet 
behandlet uretfærdigt i på arbejde i de forløbne 12 måneder. 
Mere end 75 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med kombinationen af de produktive 
aktiviteter, som de har udført inden for det seneste år for at tjene til livets opretholdelse. 
På spørgsmålet om foretrukken livsstil svarede halvdelen, at de ønskede at være 
lønmodtagere, hver tredje ville foretrække at være fisker, fanger eller fåreholder, mens hver 
sjette foretrak at kombinere arbejde som lønmodtager og fisker/fanger. 
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B28: Hvilken skoleuddannelse har du? 

 Procentandel 

Mindre end 7 år i folkeskolen 19 % (10) 

Afsluttet almen skolegang 47 % (25) 

Udvidet afgangsprøve/realeksamen 3 % (2) 

GU, HF, HTX, HHX 4 % (2) 

Går stadig i skole 0 % (0) 

Andet  27 % (14) 

Total 100 % (52) 
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C4: Hvor tilfreds er du med kombinationen af dine erhvervsaktiviteter? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 23 % (12) 

Tilfreds 49 % (25) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 7 % (4) 

Utilfreds 8 % (4) 

Meget utilfreds  0 % (0) 

Intet svar 1 % (7) 

Total 100 % (52) 

 

C11: Erhvervsstatus 

 Procentandel 

Selverhvervende 5 % (2) 

Lønmodtager 73 % (38) 

Intet svar 23 % (12) 

Total 100 % (52) 

 
 
C12: Hvor mange timer pr. uge arbejdede du som regel i din stilling? 

Antal timer Procentandel Antal 
Under 40 17 % 9 
40 53 % 27 
Over 40 8 % 4 
Intet svar 24 % 12 
Total  100 % 52 
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C13: Hvor tilfreds er du med dit arbejde? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 20 % (10) 

Tilfreds 43 % (22) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 7 %  (4) 

Utilfreds 8 %  (4) 

Meget utilfreds  0 %   (0) 

Intet svar 23 % (12) 

Total 100 % (52) 

 
C14: Føler du, at du bliver behandlet retfærdigt/uretfærdigt på dit arbejde? 

 Procentandel 

Retfærdigt 50 % (26) 

Uretfærdigt 16 % (8) 

Både og.. 9 %  (5) 

Intet svar  25 % (13) 

Total 100 % (52) 

 
 
C17: Personer, som ikke har arbejde: Årsager 

 Procentandel Antal 

Pensionist 34 % 6 

Intet arbejde at få 5 % 1 

Ingen særlig grund 7 % 1 

Total  46 % 8 
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C21: Hvis du kunne vælge den livsstil, som du selv foretrækker, ville du så have et lønarbejde eller ville du være fanger, 
drive fåre-/rensdyravl eller forarbejde dine egne fødevarer, eller begge dele? 

 Procentandel 

(1) Være lønmodtager 50 % (24) 

(2) Fanger/fisker/fåre- eller rensdyravler 34 % (16) 

(4) En kombination af 1 og 2 16 % (8) 

Total 100 % (52) 
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9 KARAKTERISTIKA OG LEVEVILKÅR FOR DEN ENKELTE OG 
HUSHOLDNINGEN I QEQERTARSUATSIAAT 

 
Familierelationer 
Familien udgør et knudepunkt i den enkelte borgers forudsætning for daglig trivsel. 
Tabelmaterialet viser samlet set, at relationerne mellem familiemedlemmer er stærke. Mere 
end 85 pct. af respondenterne angiver, at de har stærke eller meget stærke bånd til 
familiemedlemmer, som de ikke bor sammen med. Det kommer bl.a. til udtryk ved at knapt 70 
pct. angiver, at de dagligt eller ’oftere end nogle få gange inden for den seneste måned har 
besøgt familien uden for husstanden. Mere end hver tiende angiver også, at de inden for den 
seneste måned har haft kontakt telefonisk og/eller elektronisk via mail eller via brev til 
familiemedlemmer ofte eller dagligt.  
 

A36: Bånd til familien uden for husstanden 

 Procentandel 

Meget svage  % ·(0) 

Svage 4 % ·(2) 

Hverken svage eller stærke 8 % ·(4) 

Stærke 50 % ·(26) 

Meget stærke 36 % ·(19) 

Total 100 % ·(52) 

 
A37: Kontakt til familien uden for husstanden den seneste måned 

 
Via telefon eller 
e-mail 

Ved besøg 

Aldrig 83 % ·(39) 22 % ·(11) 

Én gang 7 % ·(3) 0 % ·(0) 

Nogle få gange 3 % ·(1) 9 % ·(5) 

Oftere end nogle få gange 8 % ·(4) 35 % ·(18) 

Hver dag 0 % ·(0) 35 % ·(18) 

Total 100 % ·(52) 100 % ·(52) 

 
Sociale netværk 
Spørgeskemaet indeholder forskellige indikatorer for sociale netværk. Det er en generel 
tendens, at befolkningen oplever solide sociale relationer i hverdagen.  
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Mellem otte og ni ud af ti tilkendegiver at de altid har adgang til én som viser kærlighed, som 
personen kan more sig, slappe af og hygge sig sammen med. Andelen, som den enkelte kan 
få råd af, betro sig til og som vil lytte er noget lavere, men mere end halvdelen har dog altid 
eller næsten altid adgang hertil. Mere end hver tiende angiver, at den pågældende aldrig har 
den adgang. 
 
 
A38: Hvor ofte har du adgang til én person, som …  

 
Altid Næsten altid Nogle 

gange 
Sjældent Aldrig 

Som vil lytte til dig 55 % ·(29) 9 % ·(5) 19 % ·(10) 5 % ·(3) 12 % ·(6) 

Som du kan få råd af 44 % ·(22) 11 % ·(6) 21 % ·(11) 7 % ·(4) 16 % ·(8) 

Som viser dig kærlighed 82 % ·(42) 5 % ·(2) 9 % ·(5) 2 % ·(1) 2 % ·(1) 

Som du kan more dig 
sammen med 

85 % ·(44) 7 % ·(4) 5 % ·(3) 3 % ·(2) 0 % ·(0) 

Som du kan betro dig til 57 % ·(29) 11 % ·(6) 9 % ·(4) 13 % ·(7) 10 % ·(5) 

Som du kan slappe af 
sammen med 

80 % ·(42) 8 % ·(4) 7 % ·(4) 2 % ·(1) 0 % ·(0) 

Som du kan hygge dig 
sammen med 

84 % ·(44) 2 % ·(1) 11 % ·(6) 2 % ·(1) 2 % ·(1) 

 
Sprogets betydning, sprogbeherskelse og sproganvendelse  
Stort set alle lærte grønlandsk i hjemmet som børn.  
Der er en tydelig sammenhæng mellem forældrenes mest indbyrdes talte sprog og det sprog, 
respondenterne lærte i hjemmet. Det fremgår af tabelmaterialet, at forældrene i meget ringe 
grad har forsøgt at tale både dansk og grønlandsk til deres børn. Grønlandsk har således 
været det helt dominerende sprog i barndommen. Grønlandsk som lokalbefolkningens 
modersmål afspejler sig også i beherskelsen af det grønlandske sprog, idet stort set alle 
angiver, at forstår, taler, læser og skriver virkelig godt eller godt.  
På trods af at næsten ingen er opvokset i hjem, hvor både dansk og grønlandsk har været 
anvendt, viser tabelmaterialet, at en stor del af respondenterne angiver, at de i dag behersker 
dansk godt eller virkelig godt. Ca. halvdelen angiver, at de forstår og læser dansk godt eller 
virkelig godt.  Hvad angår skrive- og talefærdigheder, er der kun knapt 30 pct., der betragter 
deres sprogbeherskelse som god eller virkelig god, mens flertallet angiver, at deres 
beherskelse af dansk er ’med besvær’, ’nogle få ord’ eller ’slet ikke’. 
Ovennævnte tal skal ses i sammenhæng med anvendelsen af dansk og grønlandsk sprog i 
hjemmet og på arbejdspladsen. Næsten alle svarer, at de taler grønlandsk enten hele tiden 
eller for det meste i hjemmet og på arbejdspladsen 
 
B13: Hvad var det første sprog, du lærte som barn? 

 Procentandel Antal 
Lærte grønlandsk som 
barn 

98 % 52 

 Total 100 % 53 
 
 
B14. Hvilket sprog talte de voksne i dit hjem, når de talte sammen? 



+

Social Impact Assessment – Aappaluttoq Project  
  
 
  

True North Gems Inc.  

 Procentandel Antal 
De voksne talte 
grønlandsk 

98 % 51 

De voksne talte begge 
sprog 

2 % 1 

Total 100 % 52 
 
B15. Hvilket sprog talte de voksne i dit hjem, når de talte til dig? 

 Procentandel Antal 
De voksne talte oftest 
grønlandsk til mig 

97 % 51 

De voksne talte oftest 
dansk til mig 

2 % 1 

De voksne talte oftest 
begge sprog til mig 

2 % 1 

 Total 100 % 53 
 
B16A-16D Grønlandskkundskaber: andel der forstår, taler, læser og skriver grønlandsk virkelig godt, godt eller med besvær 

 Virkelig godt Godt Med besvær 

Forstår 
68 % ·(35) 32 % ·(16)  

Taler  
71 % ·(36) 30 % ·(15)  

Læser  
64 % ·(33) 30 % ·(15) 6 % ·(3) 

Skriver 
61 % ·(31) 31 % ·(16)  

 
 
B17A-17D: Danskkundskaber: andel der forstår, taler, læser og skriver grønlandsk virkelig godt, godt, med besvær, nogle få 
ord eller slet ikke. 

 Virkelig 
godt 

Godt Med besvær Nogle få ord Slet ikke 

Forstår 15 % ·(8) 35 % ·(18) 29 % ·(15) 13 % ·(7) 9 % ·(4) 

Taler 12 % ·(6) 26 % ·(13) 35 % ·(18) 16 % ·(8) 11 % ·(6) 

Læser 14 % ·(7) 54 % ·(28) 14 % ·(7) 8 % ·(4) 10 % ·(5) 

Skriver 12 % ·(6) 27 % ·(14) 27 % ·(14) 23 % ·(12) 11 % ·(6) 
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B18A-D: Tid hvor du taler grønlandsk 

 Hele tiden For det 
meste 

Sommetider 

I hjemmet 98 % ·(50) 2 % ·(1)  

På arbejde 71 % ·(32) 25 % ·(11) 5 % ·(2) 

Andre steder 92 % ·(47) 7 % ·(4) 2 % ·(1) 

 
 
 
Helbred 
Et stort flertal (80 pct.) i befolkningen beskriver deres helbred som virkelig godt eller godt, 
mens kun 7 pct. betegner det som dårligt eller meget dårligt. De efterfølgende tabeller tegner 
imidlertid et mere nuanceret billede af den generelle sundhedstilstand. 40 pct. af den voksne 
befolkning har inden for et år haft smerter, og mere end hver sjette har oplevet et eller flere af 
følgende symptomer: hosteanfald, åndedrætsbesvær, svimmelhed, forhøjet temperatur, mave- 
og fordøjelsesproblemer. Mere end 15 pct. svarer, at de i deres daglige aktiviteter er hæmmet 
af kroniske fysiske eller psykiske problemer, og en tredjedel oplyser, at de tit eller sommetider 
har problemer med at høre, at se, at kommunikere med andre, at gå på trapper, at bøje dig, at 
lære noget nyt eller andre lignende aktiviteter. 
På spørgsmålet om ’tilfredshed med eget helbred’ angiver mere end otte ud af ti, at de er 
tilfredse eller meget tilfredse med deres helbred, mens den resterende del af befolkningen 
enten er utilfreds, meget utilfreds eller hverken tilfreds eller utilfreds.  
 

D1: Hvordan vil du beskrive dit helbred? 

 Procentandel 

Virkelig god 19 % ·(10) 

God 61 % ·(32) 

Nogenlunde 13 % ·(7) 

Dårlig 7 % ·(4) 

Meget dårlig  0 % ·(0) 

Total 100 % ·(52) 

 
D2: Hvilke af følgende symptomer har du eventuelt haft inden for de seneste 12 måneder? 
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 Procentandel Antal 
Smerter 41 % 21 
Åndedrætsbesvær eller 
hosteanfald 

31 % 16 

Mave- eller 
fordøjelsesproblemer 

18 % 9 

Forhøjet temperatur 27 % 14 
Tabt en eller flere tænder 18 % 9 
Svimmelhed 21 % 11 
 
D23: Er du hæmmet i dine daglige aktiviteter af kroniske fysiske eller psykiske problemer med dit helbred eller af sygdom 
eller et handicap?? 

 Procentandel 

Ja 16 % ·(8) 

Nej 78 % ·(40) 

Ved ikke  6 % · (3) 

Total 100 % ·(52) 

 
D24: Har du nogen problemer med at høre, at se, at kommunikere med andre, at gå på trapper, at bøje dig, at lære noget 
nyt eller andre lignende aktiviteter? 

 Procentandel 

Ja, sommetider 22 % ·(11) 

Ja, tit 13 % ·(7) 

Nej 65 % ·(34) 

Total 100 % ·(52) 

 
 
D35: Hvor tilfreds er du med dit helbred? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 14 % ·(7) 

Tilfreds 71 % ·(36) 

’Hverken tilfreds eller utilfreds’, utilfreds eller meget utilfreds 15 % ·(6) 

Total 100 % ·(52) 

 
 
Boligforhold og levestandard 
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Mere end ni ud af ti borgere i Qeqertarsuatsiaat bor i enfamiliehuse, dobbelthuse eller 
rækkehuse. 62 pct. af de adspurgte bor i boliger med tre eller fire værelser, og en gruppe på 
25,6 pct. oplever, at de har for lidt plads. 90 pct. af befolkningen har separat køkken, og ni ud 
af ti har badeværelse eller brusebad med rindende varmt og koldt vand. Samtidig oplyser 
mere end halvdelen, at kolde gulve er en gene, og knapt halvdelen har træk fra døre eller 
vinduer. 
Med hensyn til boligens stand angiver knapt 40 pct., at deres bolig trænger til større 
reparationer, og med hensyn til kommunikationsmidler i boligen angiver ca. hver fjerde, at de 
ikke har telefon i hjemmet, mens ca. 70 pct. endnu ikke har internetopkobling i hjemmet. 
60 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med boligforholdene, mens 22 pct. er utilfredse 
eller meget utilfredse med kvaliteten af deres bolig. Ca. hver femte står på venteliste til en ny 
bolig. 
Ca. 40 pct. af befolkningen oplyser, at husholdningen har boligudgifter op til 20.000 kr. hver 
femte husstand har boligudgifter mellem 20.000 og 40.000 kr., og godt hver tiende 
husholdning har boligudgifter på mere end 40.000 kr. 
 
Seks ud af ti borgere er tilfredse eller meget tilfredse med deres husstands indkomst og hver 
sjette er utilfreds eller meget utilfreds med husstandsindkomsten. Disse andele svarer til 
svarene på spørgsmålet, hvorvidt det er nemt eller vanskeligt for husstanden at få tingene til at 
løbe rundt – rent økonomisk. Godt 20 pct. giver udtryk for, at det er vanskeligt eller meget 
vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, mens kun godt ti pct. mener, det er nemt 
eller meget nemt. Størstedelen (ca. to tredjedele) finder det ’rimeligt nemt’ at få tingene til at 
løbe rundt (se tabellerne E23, E24 og E25). Mere end 15 pct. er utilfredse med deres indkomst 
og hver femte har vanskeligheder med at få økonomien til at hænge sammen. 
Mere end tre fjerdedele af befolkningen er meget tilfredse eller tilfredse med deres 
levestandard – altså det samlede materielle niveau. 
 
E1: Hvilken type bolig bor du i? 

 Procentandel 

Enfamiliehus 53 % (27) 

Dobbelthus 40 % (21) 

Rækkehus 3 %   (2) 

Anden hustype 4 %   (2) 

Total 100 % (52) 
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E3: Hvor mange værelser er der i dit hjem, hvis vi ikke regner køkkenet, badeværelset, entréen, pulterkamre og fremlejede 
værelser med? 

 Procentandel 

1 værelse 4 %  (2) 

2 værelser 24 % (12) 

3 værelser 59 % (30) 

4 værelser 12 % (6) 

5 værelser 2 %  (1) 

Total 100 % (52) 

 
E4: Hvor mange kvadratmeter opholdsareal har du til rådighed? 

 Procentandel 

0-39 kvadratmeter 14 % (7) 

40-59 kvadratmeter 4 % (2) 

60-69 kvadratmeter 12 %  (6) 

70-89 kvadratmeter 4 %  (2) 

90+ kvadratmeter 2 %  (1) 

uoplyst 64 % (34) 

Total 100 % (52) 
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E5: Hvilke af følgende faciliteter findes i dit hjem? – opstillet i rækkefølge efter hvor ofte de optræder i besparelserne. 

 Procentandel Antal 

Forsatsvinduer/ruder med 
dobbeltglas 

100 % 52 

Komfur til madlavning 98 % 51 

Centralvarme/elektriske 
varmeapparater 

98 % 50 

Elektricitet 95 % 49 

Rindende koldt vand 92 % 48 

Udsigt 91 % 47 

Separat køkken 91 % 47 

Badeværelse eller 
brusebad 

90 % 46 

Rindende varmt vand 88 % 45 

Opbevaringsrum 72 % 37 

Telefon 76 % 39 

Septiktank, tilslutning til 
kloaksystem, 

47 % 24 

Internetopkobling 31 % 16 

Røgalarm 23 % 12 

Udendørs siddepladser 23 % 12 

Et sted hvor man kan 
flænse sæler o.l./r 

14 % 7 

Træk- og slip toilet 12 % 6 

Nødudgang/brandtrappe 7 % 4 

Kuliltealarm 2 % 1 

Generator 1 % 1 

 
E6: Boliggener 

 Procentandel Antal  
For lidt plads 26 % 13 
Fugt 26 % 14 
Svamp eller skimmel 16 % 8 
Kondens- eller smeltevand 23 % 12 
Frost på vinduerne 16 % 8 
Træk fra døre eller vinduer 45 % 23 
Træk fra andre steder 31 % 16 
Kolde gulve 54 % 28 
Generelt koldt 27 % 14 
Dårlig luft/ventilation 29 % 15 
Udskridning på grund af 
permafrost 

12 % 6 

Sundhedsfarligt 
drikkevand 

35 % 18 
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E7: Trænger din bolig til større reparationer 

 Procentandel 

Ja 70 % (35) 

Nej 30 % (15) 

Total 100 % (52) 

 
E8: Årlige boligudgifter 

 Procentandel 

Under 20.000 kr. 42 % (22) 

20.000 - 40.000 kr. 19 % (10) 

Over 40.000 kr. 12 % (6) 

Total 100 % (52) 

 

E9: Tilfredshed med bolig 

 Procentandel 

Meget tilfreds 19 % (10) 

Tilfreds 40 % (21) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 18 % (9) 

Utilfreds 18 % (9) 

Meget utilfreds 5 % (2) 

Total 100 % (52) 
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E10: På venteliste til bolig? 

 Procentandel 

Ja 21 % (11) 

Nej 77 % (40) 

Total 100 % (52) 

 

E11: Hvor længe har du ventet på en bolig? 

 Procentandel 

6 måneder 2 % 

1 år 6 % 

2 år 4 % 

3 år 2 % 

4 år 2 % 

9 år 2 % 

Ikke på venteliste 76 % 

Total 
100 % 
(52) 

 
E12: Er du blevet retfærdigt eller uretfærdigt behandlet med henblik på at få en god bolig? 

 Procentandel 

Retfærdig 68 % (34) 

Uretfærdig 30 % (15) 

Begge dele 2 %    (1) 

Total 100 %  (52) 
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E23: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din husstands indkomst? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 2 %  (1) 

Tilfreds 58 % (30) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 24 % (12) 

Utilfreds 15 % (8) 

Meget utilfreds 2 % (1) 

Total 100 % (52) 

 
E24: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din levestandard? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 13 % (6) 

Tilfreds 66 % (34) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 17 % (9) 

Utilfreds 4 %  (2) 

Total 100 % (52) 

 
E25: Er det nemt eller vanskeligt for din husstand at få tingene til at løbe rundt – rent økonomisk? 

 Procentandel 

Meget vanskeligt 2 %  (1) 

Vanskeligt 21 % (10) 

Rimeligt 65 % (33) 

Nemt  0 % (0) 

Meget nemt 13 % (6) 

Total 100 % (52) 
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Samfundsengagement 
Hvis man måler samfundsengagement ud fra stemmeprocent (blandt de respondenter, som 
havde valgret på afstemningstidspunktet), er det en klar tendens, at borgernes engagement i 
samfundsanliggender er større nationalt end lokalt. Knapt 95 pct. oplyser, at de stemte ved 
sidste valg til Landstinget, mens godt 85 pct. stemte ved sidste valg til kommunalbestyrelse og 
bygdebestyrelse. Ved det seneste valg til det danske Folketing oplyser knapt 95 pct. af 
Qeqertarsuatsiaats borgere, at de stemte.  
Der er en forskel blandt borgerne i forhold til graden af politisk viden, interesse og politikkens 
betydning. Knapt 30 pct. føler sig rimelig eller meget velorienteret omkring politik i 
almindelighed, mens ca. syv ud af ti tilkendegiver, at de enten er interesserede eller meget 
interesserede i politik. For flertallet (mere end 75 pct.) gælder det, at de har opfattelsen af, at 
selvstyrets politiske beslutninger har indflydelse på deres tilværelse, og at det er vigtigt at 
stemme. Samtidig tilkendegiver mere end halvdelen af borgerne, at de ved lidt om politik.  
Tabellerne indeholder imidlertid også forskellige parametre, som nuancerer billedet af det 
samfundsmæssige engagement rettet mod det lokale.  Knapt halvdelen af den voksne del af 
befolkningen svarer, at de har medvirket til praktisk arbejde i forbindelse med et lokalt 
arrangement.  Omkring en tredjedel har deltaget i politiske møder vedrørende lokalsamfundet, 
mens mindre end fem pct. har taget aktiv del i opinionsdannelsen ved at skrive læserbreve. 
Grønlandske aviser og grønlandsk litteratur læses af mere end 80 pct. af befolkningen. 
Danske aviser læses af ca. 40 pct. 
 
F6: Stemte ved sidste valg til 

 Procentandel 

Bygdebestyrelse 85 % (44) 

Kommunalbestyrelse 85 % (44) 

Landstinget 94 % (48) 

Folketinget  94 % (48) 

 
F7: Medlem af bestyrelse, råd eller komité? 

 Procentandel 

Ja 31 % (16) 

Nej 69 % (36) 

Total 100 % (52) 
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F9: Hvilke af følgende aktiviteter har du udført i de seneste 12 måneder? 

 Procentandel Antal 
Meldt dig som frivillig i 
lokal organisation eller 
gruppe 

28 % 14 

Praktisk arbejde ved lokalt 
arrangement 

47 % 24 

Deltaget i møde 
vedrørende lokalsamfunde 

28 % 14 

Deltaget i politisk 
møde/debat/demonstration 

32 % 16 

Deltaget i 
underskriftsindsamling 

23 % 12 

Skrevet et læserbrev 5 % 2 
Deltaget i radio- eller TV 
program 

11 % 6 

Deltaget i regionalt møde 9 % 5 
Hjulpet i en skole 10 % 5 
 
 
F11: Hvor meget mener du selv, at du ved om politik i al almindelighed? 

 Procentandel 

Rigtig meget 11 % (6) 

Meget 17 % (9) 

Lidt 54 % (28) 

Meget lidt 13 % (7) 

Ved ikke 5 % (3) 

Total 100 % (52) 
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F12: Hvor enig eller uenig er du i denne påstand: Der er så mange mennesker, der stemmer ved et landstingsvalg, at det 

ikke spiller nogen rolle om jeg stemmer eller ej. Angiv det tal på kortet, som bedst udtrykker din mening 

 Procentandel 

Helt enig 9 % (4) 

Delvis enig 3 % (2) 

Delvis uenig 3 % (2) 

Helt uenig 82 % (42) 

Ved ikke 3 % (2) 

Total 100 % (52) 

 
F13: Hvor vigtige er de politiske beslutninger, som Hjemmestyret træffer, for din tilværelse? 

 Procentandel 

Meget vigtige 26 % (14) 

Vigtige 52 % (27) 

Ikke særligt vigtige 5 % (2) 

Slet ikke vigtige 3 % (2) 

Ved ikke 14 % (7) 

Total 100 % (52) 

 
 
F14: Hvor interesseret er du i politik? 

 Procentandel 

Meget interesseret 25 % (12) 

Interesseret 47 % (24) 

Ikke særlig interesseret  0 % (0) 

Slet ikke interesseret 29 % (14) 

Ved ikke 2 % (1) 

Total 100 % (52) 
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F15: Hvilke af følgende former for læsestof læser du regelmæssigt? 

 Procentandel Antal 
Læser danske ugeblade 21 % 11 
Læser grønlandsk litteratur 71 % 37 
Læser dansk litteratur 15 % 8 
Læser litteratur på andre sprog 9 % 5 
Læser faglitteratur 29 % 15 
Hører båndede bøger 36 % 19 
Læser tegneserier 36 % 19 
Læser danske aviser 40 % 21 
Læser grønlandske aviser 85 % 44 
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Lokalsamfundet: Sociale problemer, sikkerhed, tryghed og miljø 
 
SLiCA-spørgeskemaet indeholdt en række spørgsmål til belysning af borgernes opfattelser af 
sociale problemer og miljøet i lokalsamfundet 
I lighed med den grønlandske befolkning som helhed opfatter den voksne del af befolkningen i 
Qeqertarsuatsiaat arbejdsløshed som det største sociale problem i lokalsamfundet. Også stof- 
og alkoholmisbrug vurderes som store problemer for borgerne i lokalsamfundet: to ud af tre 
opfatter således de to misbrugsproblemer som betydningsfulde. 
 
D34: Hvilke af de følgende problemer spiller en rolle for borgerne i dit lokalsamfund? 
 Procentandel Antal 
Selvmord 16 % 8 
Arbejdsløshed 74 % 38 
Vold i familien 13 % 7 
Seksuelle overgreb 9 % 4 
Stofmisbrug 67 % 34 
Alkoholmisbrug 67 % 34 
 

 
Blandt respondenterne er der en rimelig tilfredshed med den offentlige sikkerhed i 
lokalsamfundet. En væsentlig indikator på dette er, at mere end 90 pct. angiver, at de føler 
sig trygge eller meget trygge ved at færdes ude om natten, og en næsten lige så stor andel er 
tilfredse eller meget tilfredse med sikringen af offentlig sikkerhed i lokalsamfundet. 
I forhold til ovenstående er det interessant, at under halvdelen af befolkningen mener, at 
politiet prioriterer lov og orden på samme måde som den enkelte interviewperson. 
To ud af tre svarer, at spørgsmålene om retsvæsenet: H5: Hvor tilfreds er du med 
retsvæsenet i dit lokalsamfund? og H6: Prioriterer retsvæsenet lov og orden på samme måde 
som dig? ikke er relevante – formentlig fordi retsvæsenet ikke er fast etableret i 
Qeqertarsuatsiaat. Spørgsmålene er derfor udeladt nedenfor. 
 
H2: Hvor tryg er du ved at gå ud om natten i dit lokale område? 

 Procentandel 

Meget tryg 56 % (2) 

Tryg 38 % (20) 

Utryg 2 %  (1) 

Meget utryg 0 %  (0) 

Ved ikke 2 %  (1) 

Total 100 % (52) 
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H3: Tilfredshed med sikring af offentlig sikkerhed i lokalsamfundet 

 Procentandel 

Meget tilfreds 12 % (6) 

Tilfreds 74 % (38) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 7 % (4) 

Noget utilfreds 4 % (2) 

Meget utilfreds  0 % (0) 

Ved ikke 2 % (1) 

Total 100 % (52) 

 
H4: Prioriterer politiet lov og orden på samme måde som dig? 

 Procentandel 

Ja 47 %  (24) 

Nej 23 %  (12) 

Ved ikke 25 %  (13) 

Total 100 % (52) 

 
Administration af naturressourcer og  miljøproblemer i lokalsamfundet 
 
Med hensyn til miljøproblemer, er det interessant at se, at et flertal af respondenterne mener, 
at både forurening af søer og vandløb, forurening fra industri, klimaændringer og forurening fra 
andre lande påvirker deres lokalområde. Samtidig er der dog stadig en generel opfattelse af, 
at miljøets sundhedstilstand er udmærket. Hver ottende er utilfreds eller meget utilfreds på det 
område.  
Knapt halvdelen af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den indflydelse 
lokalbefolkningen har på begrænsningen af miljøproblemerne og på administrationen af de 
ikke-levende ressourcer. Godt halvdelen giver udtryk for tilfredshed med borgernes indflydelse 
på administrationen af de levende ressourcer.  
Med hensyn til den generelle livskvalitet er der i respondentgruppen en overordnet tilfredshed 
med livskvaliteten. Overordnet svarer 90 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres 
liv (se tabel H13). 
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H7: Tilfredshed med borgernes indflydelse på administrationen af de levende ressourcer? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 5 % (3) 

Tilfreds 49 % (25) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 26 % (13) 

Utilfreds 12 % (6) 

Meget utilfreds  0 % (0) 

Ved ikke 6 %  (3) 

Total 100 % (52) 

 

H8: Har jagtbetjentene samme opfattelse af rigtigt og forkert som dig? 

 Procentandel 

Ja 39 % (20) 

Nej 19 % (10) 

Ved ikke 29 % (15) 

Intet svar 13 % (7) 

Total 100 % (52) 

 

H9: Tilfredshed med borgernes indflydelse på administrationen af ikke-levende ressourcer? 

 Procentandel 

Meget tilfreds 0 %  (0) 

Tilfreds 46 % (24) 

Hverken tilfreds eller utilfreds 7 %  (4) 

Utilfreds 11 % (6) 

Meget utilfreds 8 %   (4) 

Ved ikke 27 % (14) 

Total 100 % (52) 
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H10: Hvilke af de nedenfor nævnte miljøproblemer forekommer efter din mening i dit lokalsamfund eller den region, hvor 
du bor? 

 Procentandel Antal 
Forurening af søer og 
vandløb 

36 % 18 

Forurening fra industri i 
lokalområdet 

10 % 5 

Forurening fra andre lande 29 % 15 
Sundhedsfarlige fisk og 
andre dyr 

6 % 3 

Erosion af kystområder 
eller elvenes breder 

7 % 4 

Forurening af lokale 
områder 

24 % 12 

Klimaændringer 49 % 25 
Andre problemer 15 % 8 
 

H13:  

 
Tilfredshed (meget 

tilfreds/noget tilfreds) 
Antal 

Den indflydelse, som 
befolkningen har for at 
mindske de miljømæssige 
problemer i dit område 

41,1 % 21 

Miljøets sundhedstilstand i 
dit område 

80,6 % 41 

Hvor godt selvstyret 
håndterer behovene i dit 
lokalsamfund 

28,7 % 15 

Muligheden for at få 
arbejde i dit område 

24,8 % 13 

Muligheder for at drive 
fangst og fiskeri 

66,7 % 35 

Mængden af fisk og 
fangstdyr som er til 
rådighed lokalt 

65,9 % 34 

Kvaliteten af den 
uddannelse, som tilbydes i 
dit lokalsamfund 

27,9 % 14 

Kvaliteten af 
sundhedsydelser i dit 
lokalsamfund 

64,4 % 33 

Fritidsfaciliteter i dit 
lokalområde 

0 0 

Leveomkostningerne i dit 
lokalsamfund 

27,1 % 14 

Udvalget af varer i lokale 
forretninger 

17,1 % 9 

Transportforholdene til og 
fra dit lokalområde 

82 % 42 

Livskvaliteten i dit 
lokalsamfund 

80 % 41 

Dit liv generelt set 90 % 46 


