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Arbejde, løn og indkomst 

 

 

Flere ansatte inden for handel og transport 

Handel og transport mv. var den branche, der fra første til andet kvartal havde den 

største absolutte stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Stigningen var på 2.600 

fuldtidsbeskæftigede eller 0,6 pct. Dermed har lønmodtagerbeskæftigelsen i bran-

chen nået det højeste niveau i tre år, men den ligger dog fortsat langt under ni-

veauet i 2008. Samlet steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 3.800 fuldtidsbeskæf-

tigede eller 0,2 pct. i forhold til kvartalet før og udgjorde i andet kvartal 2.158.600 

fuldtidsbeskæftigede. Alle tal i offentliggørelsen er opgjort på grundlag af betalte 

timer omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving. 
 

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i handel og transport mv., sæsonkorrigeret 

 
 

Flere lønmodtagere i private virksomheder 

Lønmodtagerbeskæftigelsen i sektoren private virksomheder steg i andet kvartal 

med 4.300 fuldtidsbeskæftigede i forhold til kvartalet før. Inden for offentlig for-

valtning og service var der et fald på 1.000.  
 

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 1. kvt. til 2. kvt. 2014* 

 
 
* Foreløbige tal. 
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Ændringer i forhold til den foreløbige opgørelse  

Udviklingen i det samlede antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra første til 

andet kvartal er stort set uforandret i forhold til den foreløbige opgørelse, der ud-

kom 27. august. Denne reviderede opgørelse viser ligesom den foreløbige en samlet 

stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 0,2 pct. Stigningen på 0,3 pct. i private 

virksomheder er lidt mindre end i den foreløbige opgørelse, hvor den var 0,4 pct. 

De væsentligste udviklinger i tallene for de enkelte sektorer og brancher er i øvrigt i 

det store hele uforandret i forhold til den foreløbige opgørelse. 
 

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2014 

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

   antal   
udvikling i pct.  

i forhold til kvt. før 

I alt 2 154 858 2 158 608 0,2 

Private virksomheder 1 310 842 1 315 177 0,3 

Private nonprofit-organisationer1 56 657 56 915 0,5 

Offentlige virksomheder 56 021 56 116 0,2 

Offentlig forvaltning og service 731 043 730 055 -0,1 

 Stat 174 857 174 022 -0,5 

 Regioner 121 654 122 056 0,3 

 Kommuner 432 654 432 109 -0,1 

 Sociale kasser og fonde 1 878 1 867 -0,6 

Uoplyst sektor 295 345 .. 

 

* Foreløbige tal. 

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 2 154 858 2 158 608 0,2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 33 996 34 391 1,2 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 282 613 283 795 0,4 

Bygge og anlæg 123 623 121 022 -2,1 

Handel og transport mv. 474 535 477 175 0,6 

Information og kommunikation mv. 83 496 83 954 0,5 

Finansiering og forsikring 74 368 74 176 -0,3 

Ejendomshandel og udlejning 29 619 29 783 0,6 

Erhvervsservice 222 597 224 548 0,9 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 752 048 751 434 -0,1 

Kultur, fritid og anden service 77 556 77 912 0,5 

Uoplyst aktivitet 408 419 .. 

 

* Foreløbige tal. 

 

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, korrigeret for normale sæsonudsving. 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 beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, som også offentliggøres i dag, er ligeledes baseret på 

eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 

for sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer – se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 464, Beskæf-

tigelse i offentlig forvaltning og service 2. kvt. 2014. 

Lønmodtagerjob fra statistikken indgår endvidere som input i Arbejdstidsregnskabet – se Nyt fra Danmarks 

statistik nr. 466, Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2014. 

Næste offentliggørelse: Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2014 udkommer 28. november 2014. 

                                         Beskæftigelse for lønmodtagere, revideret 3. kvt. 2014 udkommer 12. december 2014. 

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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