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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/15178 

Lidt flere i privat beskæftigelse 

I andet kvartal steg beskæftigelsen i den private sektor (den markedsmæssige del af 
økonomien) med 9.000 personer, en stigning på 0,5 pct. Inden for offentlig forvalt-
ning og service (den ikke-markedsmæssige del af økonomien) faldt beskæftigelsen 
med 2.900 personer, en nedgang på 0,3 pct. Det betyder, at den samlede beskæfti-
gelse steg med 0,2 pct. i andet kvartal, idet der var 6.100 flere beskæftigede personer 
end i første kvartal. Af de 2,7 mio. beskæftigede arbejdede 1,9 mio. i den private sek-
tor og 0,8 mio. i den offentlige sektor. Alle tal er korrigeret for normale sæsonud-
sving. 
 
Gennemsnitlig beskæftigelse 

 
 
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 5.000 i andet kvartal, svarende til en stigning 
på 0,2 pct., og der var 1.100, svarende til 0,6 pct., flere beskæftigede som selvstændig 
eller medarbejdende ægtefælle i forhold til første kvartal.  
 
Forholdsvis størst stigning i finansiering og forsikring 
Set i forhold til branchens størrelse var den største stigning i beskæftigelsen inden for 
finansiering og forsikring, hvor der var 1.400 flere beskæftigede end i det foregående 
kvartal, en stigning på 1,7 pct. Det største fald i beskæftigelsen skete inden for bran-
chen offentlig administration, undervisning og sundhed med 2.000 færre beskæftigede, 
svarende til en nedgang på 0,2 pct. 
 
Flere præsterede arbejdstimer 
Den sæsonkorrigerede udvikling i de samlede præsterede arbejdstimer viser en stig-
ning på 1,8 pct. fra første til andet kvartal 2011. De sæsonkorrigerede tal for præste-
rede arbejdstimer skal dog tages med forbehold, idet sæsonkorrektionsmodellen ikke 
fuldt ud er i stand til at korrigere for påsken, når nogle af fridagene i forbindelse med 
påsken falder i første kvartal og andre i andet kvartal. Det var tilfældet i 2010, hvilket 
påvirker sæsonkorrektionen i 2011. I faktiske tal faldt antallet af præsterede arbejds-
timer med 0,5 pct. i andet kvartal 2011 i forhold til samme kvartal året før. 
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Det er alene de præsterede arbejdstimer, der er påvirket af påsken, fordi fravær ikke 
indgår i de præsterede timer. Hverken beskæftigelse, antal job eller lønsum er påvir-
ket af påsken, fordi man stadig er beskæftiget i ferietiden, og langt de fleste modtager 
også løn, selv om de har ferie. 
 
Uændret lønsum 
Korrigeret for de normale sæsonudsving var lønmodtagernes lønsum uændret fra 
første til andet kvartal 2011. Det er et samlet resultat af en stigning i lønsummen i det 
private på 0,7 pct. og et fald i lønsummen i offentlig forvaltning og service på 1,2 pct. 
 

 Arbejdstidsregnskabet. 2. kvt. 2011 og pct. ændring i forhold til 1. 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 1 049 359 1,8  3 057 241 0,3  2 706 747 0,2   238 651 0,0 
  Offentlig forvaltning og service2  319 329 1,1   910 624 -0,4   842 369 -0,3   80 012 -1,2 

I alt fordelt på brancher 1 049 359 1,8  3 057 241 0,3  2 706 747 0,2   238 651 0,0 
  Landbrug, skovbrug og fiskeri  32 923 10,0   106 578 0,2   74 271 -0,1   2 404 0,3 
  Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed  139 509 1,5   366 124 0,1   348 499 0,1   36 269 0,4 
  Bygge og anlæg  67 831 2,2   180 432 1,6   164 054 1,5   12 789 -0,3 
  Handel og transport mv.  243 794 2,0   734 939 0,2   656 439 0,2   47 690 0,7 
  Information og kommunikation  40 133 1,3   110 105 -0,1   97 081 -0,1   12 598 0,6 
  Finansiering og forsikring  31 421 3,3   89 688 1,8   84 685 1,7   13 005 1,4 
  Ejendomshandel og udlejning  20 613 2,0   62 004 1,0   42 076 0,7   3 319 0,9 
  Erhvervsservice  103 987 2,0   330 864 1,1   271 582 1,0   22 667 1,4 
  Offentlig administration, undervisning og sundhed  322 631 0,9   926 204 -0,2   846 830 -0,2   79 291 -1,1 
  Kultur, fritid og anden service  46 055 1,4   148 964 0,1   120 359 0,0   8 536 -0,5 
 
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 (www.dst.dk/aku) og løn-
sumsindikatoren. I vurderingen af kvartalsudviklingen anvendes også andre konjunkturkilder. 
Se også Kommentar til Nyt fra Danmarks Statistik på www.dst.dk/nytkom/15178. 
Læs også mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/70784. 

Næste offentliggørelse  Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2011 udkommer 14. december 2011. 

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

http://www.dst.dk/stattabel/640
http://www.dst.dk/aku
http://www.dst.dk/nytkom/15178
http://www.dst.dk/varedeklaration/70784
mailto:mln@dst.dk

	Forholdsvis størst stigning i finansiering og forsikring
	Flere præsterede arbejdstimer

