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Lille fald i beskæftigelsen 

Beskæftigelsen faldt med 0,2 pct. i fjerde kvartal 2010, idet der var 5.800 færre be-
skæftigede personer end i tredje kvartal. Beskæftigelsen har ligget på nogenlunde 
samme niveau i 2010 efter et stort fald fra fjerde kvartal 2008 og gennem hele 2009. 
Danskerne præsterede i fjerde kvartal lige så mange arbejdstimer som i kvartalet før. I 
alt præsterede 2,7 mio. personer 1.043 mio. timer i fjerde kvartal 2010. Af de 2,7 mio. 
beskæftigede arbejdede 1,9 mio. i den private sektor og 0,8 mio. i den offentlige sek-
tor. Alle tal i denne artikel er korrigeret for normale sæsonudsving. 
 
Gennemsnitlig beskæftigelse 
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Lavere offentlig beskæftigelse  
Beskæftigelsesfaldet er hovedsageligt sket inden for offentlig forvaltning og service, 
hvor der i gennemsnit var godt 5.100 færre (0,6 pct.) personer ansat i forhold til kvar-
talet før, og antallet af arbejdstimer faldt tilsvarende med 0,7 pct. (2,2 mio. timer) i 
forhold til tredje kvartal 2010. 
 
I det private var beskæftigelsen næsten uændret, og antallet af arbejdstimer er steget 
med 0,3 pct. (2,3 mio. timer) i forhold til kvartalet før. Den private beskæftigelse er 
faldet kraftigt i løbet af 2009 og lå i 2010 på samme niveau som i starten af 2005. 
 
Flere beskæftigede i finansiering og forsikring 
Opdelt på brancher var det største fald i beskæftigelsen inden for offentlig administra-
tion, undervisning og sundhed med 5.100 (0,6 pct.) færre lønmodtagere. 
 
Set i forhold til branchens størrelse var det største fald i beskæftigelsen inden for 
bygge og anlæg, hvor antallet af lønmodtagere faldt med 1.600 (1,1 pct.). 
 
Den branche, der relativt set havde den største fremgang i beskæftigelsen, var finan-
siering og forsikring med 1.200 (1,1 pct.) flere lønmodtagere. Også landbrug, skovbrug 
og fiskeri havde 400 (1,0 pct.) flere lønmodtagere beskæftiget i fjerde kvartal, sam-
menlignet med kvartalet før. 
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Fald i lønsum 
Korrigeret for de normale sæsonudsving faldt lønmodtagernes lønsum med 0,4 pct. 
fra tredje til fjerde kvartal 2010. Det er et samlet resultat af et fald i lønsummen i 
offentlig forvaltning og service på 1,2 pct. og en stigning i lønsummen i det private på 
0,1 pct. 
 

 Arbejdstidsregnskabet. 4. kvt. 2010 og pct. ændring i forhold til 3. kvt. Sæsonkorrigeret 

 Præsterede 
arbejdstimer 

Gns. 
antal job 

Gns. antal 
beskæftigede 

 Lønsum for 
lønmodtagere 

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

I alt1  1 042 532 0,0 3 054 366 -0,2 2 708 142 -0,2   236 997 -0,4
  Offentlig forvaltning og service2   317 820 -0,7  919 013 -0,6  849 623 -0,6   80 199 -1,2

Lønmodtagere i alt  951 586 -0,2 2 758 060 -0,2 2 516 243 -0,2   236 997 -0,4
  Landbrug, skovbrug og fiskeri  13 996 0,2  41 348 1,1  36 178 1,0   2 403 0,9
  Industri, råstofindvinding og 
  forsyningsvirksomhed  133 577 -1,2  353 085 -0,4  340 474 -0,5   35 832 -0,5
  Bygge og anlæg  57 743 0,7  149 084 -1,2  139 934 -1,1   12 815 0,4
  Handel og transport mv.  212 748 -0,1  660 971 0,0  603 333 0,0   46 918 0,1
  Information og kommunikation  37 269 -1,0  97 223 0,5  91 603 0,5   12 372 -1,0
  Finansiering og forsikring  31 596 1,0  88 959 1,2  84 279 1,1   12 858 1,8
  Ejendomshandel og udlejning  16 407 1,9  43 213 0,8  33 604 0,8   3 265 2,4
  Erhvervsservice  92 588 1,1  280 734 0,6  241 583 0,5   22 462 -0,7
  Offentlig administration,  
  undervisning og sundhed  314 483 -0,6  909 676 -0,5  836 435 -0,6   79 463 -1,0
  Kultur, fritid og anden service  40 701 -0,7  132 425 -0,4  107 948 -0,4   8 543 -0,2
 
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.  
 
 
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/14347. 
Læs også mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/70784.  

Næste offentliggørelse  Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2011 udkommer 15. juni 2011. 

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