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Arbejde, løn og indkomst 

 

Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse 

I andet kvartal steg antallet af lønmodtagere med 4.000 fuldtidsbeskæftigede i 
forhold til første kvartal, svarende til 0,2 pct. Det er andet kvartal i træk med en 
stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Der er dermed 2.158.000 fuldtidsbeskæfti-
gede lønmodtagere, hvilket er det højeste siden andet kvartal 2010. Alle tal i denne 
offentliggørelse er opgjort på grundlag af betalte timer, der er omregnet til fuld tid 
og korrigeret for normale sæsonudsving. 
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 

 
 
Flere lønmodtagere i private virksomheder 
Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse skyldes, at lønmodtagerbe-
skæftigelsen i sektoren private virksomheder steg med 5.000 fuldtidsbeskæftigede 
fra første til andet kvartal. I samme periode var der et fald på 1.000 fuldtidsbe-
skæftigede inden for offentlig forvaltning og service.  
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 1. kvt. til 2. kvt. 2014 
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Fald inden for bygge og anlæg 
Inden for branchen bygge og anlæg faldt lønmodtagerbeskæftigelsen i andet kvar-
tal med 2.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til første kvartal. Faldet kommer efter 
en stigning i første kvartal på 4.000 i forhold til fjerde kvartal 2013. Såvel inden for 
handel og transport mv. som inden for erhvervsservice steg tallet med 2.000 fuld-
tidsbeskæftigede fra første til andet kvartal.  
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2014 

 1. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 

   antal   udvikling i pct.  
i forhold til kvt. før 

I alt 2 153 939 2 158 216 0,2 
Private virksomheder 1 309 791 1 314 873 0,4 
Private nonprofit-organisationer1 56 725 56 920 0,3 
Offentlige virksomheder 56 058 55 869 -0,3 
Offentlig forvaltning og service 731 086 730 050 -0,1 
 Stat 174 815 174 029 -0,4 
 Regioner 121 692 122 073 0,3 
 Kommuner 432 700 432 081 -0,1 
 Sociale kasser og fonde 1 878 1 867 -0,6 
Uoplyst sektor 280 504 .. 

 

1 Private nonprofit-organisationer omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger. 
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2014 

 1. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 

   antal   udvikling i pct.  
i forhold til kvt. før 

I alt 2 153 939 2 158 216 0,2 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 33 960 34 329 1,1 
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 282 643 283 731 0,4 
Bygge og anlæg 123 317 121 055 -1,8 
Handel og transport mv. 474 489 476 869 0,5 
Information og kommunikation mv. 83 390 83 955 0,7 
Finansiering og forsikring 74 331 74 169 -0,2 
Ejendomshandel og udlejning 29 441 29 773 1,1 
Erhvervsservice 222 358 224 503 1,0 
Offentlig administration, undervisning og sundhed 752 168 751 347 -0,1 
Kultur, fritid og anden service 77 488 77 907 0,5 
Uoplyst aktivitet 353 578 .. 

 
 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1502.  
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. 2014 (rev.) udkommer 12. september 2014. 
                                          Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2014 udkommer 28. november 2014. 
Henvendelse: Thomas Thorsen, tlf. 39 17 30 48, tst@dst.dk  
 

http://www.dst.dk/stattabel/1502
http://www.dst.dk/varedeklaration/148522
mailto:tst@dst.dk

	Flere lønmodtagere i private virksomheder
	Fald inden for bygge og anlæg

