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Lidt færre arbejdstimer 

Korrigeret for normale sæsonudsving præsterede danskerne 0,4 pct. færre arbejdsti-
mer (4 mio. timer) end kvartalet før. I alt præsterede 2,7 mio. personer 1.039 mio. 
timer i tredje kvartal 2010. Beskæftigelsen faldt med 0,3 pct., idet der er 8.000 færre 
beskæftigede personer end i andet kvartal 2010. Efter et stort fald i beskæftigelsen fra 
fjerde kvartal 2008 og gennem hele 2009 har beskæftigelsen ligget på nogenlunde 
samme niveau i de første tre kvartaler i 2010. Med denne offentliggørelse af arbejds-
tidsregnskabet er opgørelser af beskæftigelse, job, timer og lønsum for første gang 
korrigeret for normale sæsonudsving. 
 
Præsterede arbejdstimer og gennemsnitlig beskæftigelse. Sæsonkorrigeret 
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Fald i beskæftigelsen i det private 
I det private faldt antallet af beskæftigede lønmodtagere med 8.000 personer (0,5 
pct.), mens de præsterede et uændret antal timer. Antallet af selvstændige og medar-
bejdende ægtefæller var lidt under 500 lavere (0,2 pct.) end i andet kvartal 2010. 
 
Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service var uændret i forhold til kvartalet før, 
mens arbejdstimerne faldt med 0,9 pct. (1,8 mio. timer) i forhold til andet kvartal 
2010.  
 
4.000 færre beskæftigede i industrien 
Opdelt på brancher var det største absolutte fald i beskæftigelsen i industrien, hvor 
der var 4.000 (1,2 pct.) færre beskæftigede lønmodtagere, og der blev præsteret 0,7 
pct. (1,0 mio.) færre arbejdstimer end i andet kvartal.  
 
Set i forhold til branchestørrelse sås det største fald i beskæftigelsen inden for finan-
siering og forsikring, hvor der var 1.000 (1,6 pct.) færre lønmodtagere end kvartalet 
før. Antallet af arbejdstimer faldt også, idet lønmodtagerne i branchen præsterede 1,2 
pct. (0,4 mio.) færre arbejdstimer end kvartalet før.  
 
Inden for branchegruppen offentlig administration, undervisning og sundhed steg an-
tallet af beskæftigede med knap 1.000 personer (0,1 pct.).  
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Korrigeret for sæsonudsving steg lønmodtagernes lønsum med 0,4 pct. fra andet til 
tredje kvartal 2010.  
 

 Arbejdstidsregnskabet. 3. kvt. 2010. Sæsonkorrigeret. Pct. ændring i forhold til 2. kvt. 2010. 

 Præsterede 
arbejdstimer 

Gns. 
antal job 

Gns. antal 
beskæftigede 

 Lønsum for 
lønmodtagere 

 1.000 pct. antal pct. antal pct.  mio. kr. pct.

I alt1  1 038 733 -0,4 3 058 492 -0,3 2 713 257 -0,3   237 906 0,4
Heraf offentlig forvaltning og service2   319 410 -0,9  925 971 0,0  856 507 0,0   81 495 0,4

Lønmodtagere i alt  949 930 -0,3 2 761 339 -0,3 2 520 396 -0,3   237 906 0,4
Landbrug, skovbrug og fiskeri  13 927 0,4  40 681 -0,5  35 594 -0,5   2 371 1,4
Industri, råstofindvinding og  
forsyningsvirksomhed  135 144 -0,7  353 920 -1,2  341 313 -1,2   35 958 0,0
Bygge og anlæg  56 346 0,5  150 049 0,2  140 751 0,2   12 711 0,1
Handel og transport mv.  212 209 -0,5  660 524 -0,5  602 879 -0,5   46 804 -0,5
Information og kommunikation  37 626 -0,4  96 582 -0,5  90 990 -0,5   12 548 1,9
Finansiering og forsikring  30 814 -1,2  87 937 -1,6  83 359 -1,6   12 575 -0,6

Ejendomshandel og udlejning  16 030 0,8  42 682 0,5  33 315 0,9   3 183 2,6

Erhvervsservice  90 993 2,0  278 570 -0,2  239 935 0,2   22 536 2,3
Offentlig administration,  
undervisning og sundhed  315 548 -0,8  915 929 0,1  842 861 0,1   80 610 0,5
Kultur, fritid og anden service  41 065 -0,3  133 124 -0,2  108 528 -0,3   8 527 0,4
 
1 I alt består af lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefæller. 2 Offentlig forvaltning og service omfatter offentlige institutioner og virksom-

heder, der fungerer på ikke-markedsmæssige vilkår. Offentlig forvaltning og 
service er en funktionel måde at afgrænse det offentlige på. Offentlig forvalt-
ning og service er summen af aktiviteterne i sektorerne stat, sociale kasser og 
fonde, amter/regioner og kommuner. I modsætning hertil omfatter det private 
de virksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår, dvs. både det pri-
vate område og offentlige selskaber. 

 
 
Mere information  Få mere information i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/640 og i abonnementsserien 

Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger).  

Kilder og metoder 
 
 

 Den gennemsnitlige beskæftigelse består af det gennemsnitlige antal personer over 14 år, der 
i perioden har været beskæftiget i deres hovedjob. Det gennemsnitlige antal job omfatter både 
hoved- og største bijob og vil derfor være højere end antallet af beskæftigede. De præsterede 
arbejdstimer er defineret som arbejdsgiverbetalte præsterede arbejdstimer, inklusive betalte 
overarbejdstimer og eksklusive betalte fraværstimer. I lønsummen medregnes for lønmodta-
gere den totale aflønning i penge og naturalier samt bidrag til pensioner. 
Det kvartalsvise arbejdstidsregnskab bygger på det årlige arbejdstidsregnskab, idet kvartals-
udviklingen siden seneste endelige opgørelse for 2007 er fremskrevet. Kilderne til fremskriv-
ningen er indberetninger af A-indkomst, arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og lønsumsindikato-
ren. I vurderingen af kvartalsudviklingen anvendes også andre konjunkturkilder.  
Se også Kommentar til Nyt fra Danmarks Statistik på www.dst.dk/nytkom/13976 
Læs også mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/70784.  

Næste offentliggørelse  Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2010 udkommer 18. marts 2011. 

Henvendelse  Michèle Naur, tlf. 39 17 34 14, mln@dst.dk 
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