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1.500 flere lønmodtagere i private virksomheder 

Lønmodtagerbeskæftigelsen i private virksomheder steg med 1.500 fra fjerde 
kvartal 2012 til første kvartal 2013 omregnet til fuld tid og korrigeret for normale 
sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I offentlig forvaltning og service 
steg lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes 0,1 pct., idet der var en lille stigning på 
400 fuldtidsbeskæftigede. I de offentlige virksomheder var der et fald på 700, sva-
rende til et fald på 1,2 pct. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse steg med 1.200 
fuldtidsbeskæftigede fra fjerde til første kvartal, svarende til 0,1 pct.  
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret* 

 
* Foreløbige tal. 
 

Flere ansatte i erhvervsservice samt bygge og anlæg 
Inden for erhvervsservice steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.100 fuldtidsbe-
skæftigede og i bygge og anlæg med 700 fuldtidsbeskæftigede, mens der i offentlig 
administration, undervisning og sundhed var en stigning på 500 fra fjerde kvartal 
sidste år til første kvartal i år. I samme periode faldt lønmodtagerbeskæftigelsen i 
handel og transport mv. med 700 fuldtidsbeskæftigede og i industri, råstofindvin-
ding og forsyningsvirksomhed med 500. 
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 4. kvt. 2012 til 1. kvt. 2013* 

 
* Foreløbige tal. 
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Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret 

 4. kvt. 2012 1. kvt. 2013* 1. kvt. 2013* 

   antal   udvikling i pct.  
i forhold til kvt. før 

I alt 2 140 633 2 141 844 0,1 
Private virksomheder 1 296 566 1 298 053 0,1 
Private nonprofit-organisationer 56 215 56 272 0,1 
Offentlige virksomheder 58 343 57 646 -1,2 
Offentlig forvaltning og service 729 237 729 617 0,1 
Heraf: Stat 175 142 175 256 0,1 
          Regioner 117 424 118 607 1,0 
          Kommuner 434 759 433 846 -0,2 
          Sociale kasser og fonde 1 911 1 907 -0,2 
Uoplyst sektor 273 255 .. 

Anm.: Private nonprofit-organisationer omfatter nonprofit-institutioner (foreninger, selvejende institutioner og lig-
nende) rettet mod husholdninger. 
* Foreløbige tal. 
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter branche, sæsonkorrigeret  

 4. kvt. 2012 1. kvt. 2013* 1. kvt. 2013* 

   antal   udvikling i pct.  
i forhold til kvt. før 

I alt 2 140 633 2 141 844 0,1 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 32 296 32 623 1,0 
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 286 037 285 562 -0,2 
Bygge og anlæg 119 909 120 611 0,6 
Handel og transport mv. 472 276 471 580 -0,1 
Information og kommunikation mv. 83 763 83 338 -0,5 
Finansiering og forsikring 75 918 76 151 0,3 
Ejendomshandel og udlejning 29 197 29 207 0,0 
Erhvervsservice 214 991 216 100 0,5 
Offentlig administration, undervisning og sundhed 748 411 748 902 0,1 
Kultur, fritid og anden service 77 210 77 198 0,0 
Uoplyst aktivitet 624 573 .. 

* Foreløbige tal. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Ny sektorinddeling 
I denne offentliggørelse anvendes den nye sektorinddeling baseret på nationalregn-
skabsmanualen ESA2010. Med den nye sektorinddeling, som er regnet tilbage til 
2008, er indholdet i de enkelte sektorer blevet ændret. Desuden er en ny sektor 
private nonprofit-organisationer blevet udskilt. Den indeholder blandt andet pri-
vate skoler og udvalgte foreninger. De private skoler overføres til den nye sektor fra 
staten, og dermed reduceres antallet af ansatte i offentlig forvaltning og service i 
forhold til den hidtidige opgørelse.  
 
Ændringerne er nærmere beskrevet i notatet Ny sektorkode i beskæftigelsesstati-
stikkerne, som kan findes på www.dst.dk/ext/arbe/ny-sektorkode. 
 
Revision af tal for blandt andet regioner og kommuner 
Samtidig med denne opgørelse offentliggør Danmarks Statistik tal for statistikken 
Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, som fremover har Beskæftigelse 
for lønmodtagere som datagrundlag. I den forbindelse er der i Beskæftigelse for 
lønmodtagere foretaget revisioner i tallene for regioner og kommuner i perioden 
fra første kvartal 2008 til tredje kvartal 2011. Ved hjælp af oplysninger fra lønstati-
stikken korrigeres hermed for ubetalte løntimer, som ikke er trukket fra i indberet-
ningerne til eIndkomst. Det samlede niveau for regioner og kommuner reduceres  
 
 

http://www.dst.dk/ext/arbe/ny-sektorkode


dermed med gennemsnitligt 5.000-6.000 fuldtidsbeskæftigede frem til tredje 
kvartal 2011. Herudover er der foretaget andre kvalitetsforbedringer i offentlig 
forvaltning og service, som ikke har væsentlig betydning for det samlede niveau, 
men som giver en bedre fordeling på branche og arbejdsstedsgeografi. 
 
Andre revisioner 
Herudover er der fra Beskæftigelse for lønmodtagere fjernet små job på under en 
time om ugen, som ikke skal regnes som beskæftigelse. Volumen på disse job har 
været meget begrænset, så niveauet reduceres som følge af denne revision kun med 
ca. 300-500 fuldtidsbeskæftigede. Også uden for offentlig forvaltning og service er 
der foretaget kvalitetsforbedringer, hvilket giver en generelt bedre fordeling på 
branche, sektor og arbejdsstedsgeografi.  
 
Ændring i forhold til den foreløbige opgørelse 
Denne reviderede opgørelse udviser en lidt mindre stigning i lønmodtagerbeskæfti-
gelsen fra fjerde til første kvartal end den foreløbige opgørelse, der udkom 14. maj. 
Forskellen i den samlede udvikling i de to opgørelser er på mindre end 1.000 fuld-
tidsbeskæftigede.  
 
Datakvalitet 
På det overordnede niveau vurderes opgørelserne af antal fuldtidsbeskæftigede at 
give et retvisende billede af niveau og udvikling, men på grund af fejl og mangler i 
det materiale, som er indberettet, er der nogen usikkerhed med hensyn til fordelin-
gen på branche, sektor og geografi. Korrekte værdier af disse variable er afhængig 
af, om arbejdsgiveren indberetter korrekte produktionsenhedsnumre. For kommu-
nernes og regionernes vedkommende medfører ufuldstændige indberetninger af 
produktionsenhedsnumre særligt usikkerhed med hensyn til brancheplacering, 
mens fejl og mangler på det private område især giver usikkerhed på den geografi-
ske fordeling. 
 
Skiftende arbejdssted 
En række lønmodtagere arbejder på skiftende arbejdssteder eller arbejder ikke på 
en af virksomhedens arbejdssteder. Det gælder eksempelvis vikarer, rengørings-
personale, kantinepersonale, sælgere og hjemmehjælpere. Det er forbundet med 
usikkerhed at afgrænse disse grupper og at placere arbejdsstedet geografisk. Hvor 
det ikke er muligt at placere arbejdsstedet geografisk, placeres jobbet i mange til-
fælde ud fra lønmodtagerens bopælskommune. 
 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1487.  
Kilder og metoder: Statistikken belyser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra kvartal til 
kvartal. Beskæftigelsestallene beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte 
løntimer til fuldtidsbeskæftigede. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.  
Læs mere om metoden på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/148522.  
Statistikken er korrigeret for normale sæsonudsving. 
Næste offentliggørelse: Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2013 udkommer 23. august 2013.  
Henvendelse: Thomas Thorsen, tlf. 39 17 30 48, tst@dst.dk 
                         Lars Peter Christensen, tlf. 39 17 30 46, lpc@dst.dk 
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