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Markante indkomstforskelle mellem kønnene 

Ny opgørelse viser, at mænd i gennemsnit havde en indkomst i 2008, der lå 
knap 40 pct., svarende til omkring 5.000 kr. om måneden, over 
gennemsnitsindkomsten for kvinder. 

Dette fremgår af publikationen ”Indkomststatistik 2008”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på www.stat.gl.  
 

I gennemsnit var årsindkomsten hos mænd 222.000 kr., mens den for kvinder var 
161.000 kr. At mænd havde højere indkomster end kvinder er et forhold, der gør sig 
gældende uanset geografisk placering, fødested eller aldersgruppe. 
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Indkomsterne i 2008 lå i gennemsnit på 194.000 kr., hvilket er en stigning på 4,0 pct. 
i forhold til året før. Korrigeret for prisstigningerne, der i perioden 1. januar 2008 – 1. 
januar 2009 var på 4,5 pct., er der tale om et fald på 0,4 pct. i realindkomsterne. 
Købekraften blev dermed svækket en anelse i 2008. 
 

Realindkomstindekset 2003-2008 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indkomstindekset, 2002 = 100 100,8 104,2 105,7 110,0 113,9 118,5 
Forbrugerprisindekset, 2002 = 100 103,2 104,3 106,7 109,1 114,9 120,1 
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Tabel 0.1 



Realindkomstindekset, 2002 = 100 97,7 99,9 99,1 100,9 99,1 98,7 
Årlig ændring (pct.) -2,3 2,2 -0,8 1,8 -1,8 -0,4 

 
Der var betydelige forskelle i gennemsnitsindkomsterne blandt kommunerne. Med en 
gennemsnitsindkomst på 235.000 kr. lå Kommuneqarfik Sermersooq markant højere 
end de tre øvrige kommuner, mens indkomsterne i Qeqqata Kommunia var på niveau 
med landsgennemsnittet på 194.000 kr. De laveste gennemsnitsindkomster blev 
optjent i Qaasuitsup Kommunia med 155.000 kr. og Kommune Kujalleq med 164.000 
kr., hvilket er hhv. 20 pct. og 15 pct. under landsgennemsnittet. 
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Publikationen ”Indkomststatistik 2008” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside på adressen. 
 

Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I topmenuen vælges ”Salg og Service” og efterfølgende ”Abonnements-
service”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Søren W. 
Børgesen på tlf. 36 23 78 (direkte) eller e-mail swbo@stat.gl. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren W. Børgesen 
Statistikkonsulent
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