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Her kan du få et kort, men præcist, overblik over det danske samfund og 
dets udvikling i de senere år.  
 
I hæftet kommenteres statistikker om Danmark og danskerne - suppleret 
med nogle udvalgte internationale sammenligninger.  
 
Statistikkerne er alle publiceret tidligere i Nyt fra Danmarks Statistik og 
Statistikbanken, som du finder på www.dst.dk.

På opslaget midt i bogen finder du en kort beskrivelse af Danmarks Stati-
stiks hjemmeside, som jeg håber, at du vil besøge – hvis du ikke allerede 
har gjort det.
 
Vores statistikker er ikke bare samlinger af tal, men er produceret for at 
give et billede af danskernes levevilkår og relationer. 

God fornøjelse med læsningen.
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Areal og klima 

  

Danmark er et lille land målt i forhold til sine nær-

meste naboer. Sverige og Tyskland er henholdsvis ti 

og otte gange større end Danmark, der har et areal på 

43.000 km². Til gengæld har vi en kystlinje, som er 

usædvanlig lang for landets størrelse. Danmarks kyst 

strækker sig over 7.300 km. Det svarer til næsten 

halvanden meter kyst pr. indbygger. Det er faktisk 

mere end svenskerne, som på trods af landets store 

areal kun har lidt mere end 1 meter kyst pr. indbyg-

ger. 

 

Et andet kendetegn ved Danmarks geografi er de 

mange øer. I nævnte rækkefølge er Sjælland, Vend-

syssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm arealmæssigt 

de største øer. Jylland (inkl. Vendsyssel-Thy) udgør 

69 pct. af landets samlede areal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set over et år svinger den gennemsnitlige døgn- 

temperatur fra -1 °C i februar til 17 °C i juli. Det sker, 

at der er store variationer i forhold til gennemsnittet. 

Den koldeste dag i over hundrede år var en januardag 

i 1982 med temperaturer på -31 °C. Den varmeste 

dag var en augustdag i 1975 med temperaturer på  

36 °C.  

 

 

 

Temperatur og nedbør i Danmark 
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Geografi 
 Enhed Fakta 

Befolkning (1. januar 2014) antal 5 627 235 

Befolkningstæthed indbyggere pr. km² 130,5 

Samlet areal km² 42 916 

Kystlinje km 7 314 

Øer antal 391 

Højeste naturlige punkt meter 170,86 (Møllehøj) 

Største sø km² 39,7 (Arresø) 

Længste å km 176 (Gudenå) 

Arealanvendelse   

Landbrug pct. 66 

Skov og hede - 16 

By, vej og anlæg - 10 

Sø, eng og mose - 7 

Geografiske yderpunkter   

Nord  Skagen 

Syd  Gedser 

Øst  Christiansø 

Vest  Blåvandshuk 
 

 

DET DANSKE RIGE 
omfatter foruden Danmark de selvstyrende områder 
Grønland og Færøerne. Den isfri del af Grønland er 
næsten ti gange større end Danmark, mens 
Danmark er 30 gange større end Færøerne. 

VIDSTE DU AT 
et år i gennemsnit har 121 dage med 

nedbør på mere end 1 mm ? 

Microsoft Word − Geografi side 4.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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  Befolkning og valg

 
 
 
 

Befolkningens udvikling. 1980-2013 
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www.statistikbanken.dk/hisb3 
 

Den danske befolkning 
 Enhed 1980 1990 2000 2014 

Folketal 1. januar mio. 5,12 5,14 5,33 5,63 

0-19 årige pct. 28,7 24,3 23,7 23,6 

20-59 årige - 51,9 55,3 56,6 52,2 

60 år +  - 19,3 20,4 19,7 24,3 

Indvandrere og efterkommere - 3,0 4,2 7,1 11,1 

Fra ikke-vestlige lande - 1,0 2,2 4,7 7,2 

www.statistikbanken.dk/hisb4, bef1a, bef3, bef4a og folk1 
 

Folketingsvalg 
 Enhed 2005 2007 2011 

Socialdemokratiet pct. 25,8 25,5 24,8 

Radikale Venstre - 9,2 5,1 9,5 

Konservative Folkeparti - 10,3 10,4 4,9 

Centrum-Demokraterne - 1,0 ● ● 

SF - Socialistisk Folkeparti - 6,0 13,0 9,2 

Liberal Alliance - ● 2,8 5,0 

Kristendemokraterne - 1,7 0,9 0,8 

Demokratisk Fornyelse - ● ● ● 

Minoritetspartiet - 0,3 ● ● 

Dansk Folkeparti - 13,3 13,9 12,3 

Venstre - 29,0 26,3 26,7 

Fremskridtspartiet - ● ● ● 

Enhedslisten - 3,4 2,2 6,7 

Uden for partierne - 0,0 0,0 0,1 
 
 

Den danske befolkning bestod 1. januar 2014 af 

5.627.235 personer. Befolkningstallet har været sti-

gende i de senere år, hvilket både skyldes, at der fø-

des flere end der dør, samt at indvandringen er større 

end udvandringen. 

 

En anden tendens er, at der bliver flere og flere ældre 

i Danmark. Knap hver fjerde dansker har nu passeret 

de 60 år, mens dette kun gjorde sig gældende for 

hver femte i år 2000. 

 

Indvandrere og deres efterkommere udgør i 2014 11,1 

pct. af befolkningen, svarende til 600.674 personer. I 

2013 indvandrede flest udenlandske statsborgere fra 

Polen, Rumænien og USA. De senere år har både 

indvandring og udvandring været stigende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter folketingsvalget 15. september 2011 tiltrådte en 

regering sammensat af partierne Socialdemokratiet, 

Radikale Venstre og SF. Socialdemokraten Helle 

Thorning-Schmidt blev statsminister. Det er første 

gang en kvinde bestrider denne post i Danmark. 

 

 

 

 

 
 

VIDSTE DU AT 
vi 5,6 millioner danskere kun udgør 
0,8 promille af jordens 7 mia. store befolkning. 

FOLKETINGSVALG 
Folketinget vælges for fire år. Ud af de 179 med-
lemmer af Folketinget vælges de 175 i Danmark, to i 
Grønland og to i Færøerne. 

? 

Microsoft Word − Befolkning og valg side 5.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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Familier og middellevetid 

 

Vi får vores børn i en senere alder end tidligere. 

Kvinder er i gennemsnit 29 år, når de føder deres 

første barn. Det er fem og et halvt år ældre end i 

1970, hvor kvinderne var knap 24 år ved fødslen af 

deres første barn. 

 

Kvinders fertilitet har betydning for befolkningens 

udvikling. Hver kvinde i den fødedygtige alder skal 

føde 2,1 børn i gennemsnit, for at befolkningen skal 

bevare sin størrelse – forudsat at ind- og udvandring 

opvejer hinanden. Fra 1970 til 2012 var fertiliteten 

mellem 2,0 og 1,7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danskerne lever i gennemsnit over seks år længere i 

dag end i 1970. I dag er den gennemsnitlige levetid 

81,9 år for kvinder og 78,0 år for mænd. Ved begyn-

delsen af 1900-tallet var middellevetiden 53 år for 

mænd og 56 år for kvinder. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mænd og kvinder er også ældre, når de gifter sig. I 

1971 var 87 pct. af alle 30-årige kvinder gift, mens det 

i dag kun gælder for 38 pct. af kvinderne i den alder. 

Mænd er i gennemsnit 35 år og kvinder 32 år, når de 

bliver viet første gang. Selv om danskerne gifter sig i 

en mere moden alder, er ægteskaberne ikke nødven-

digvis mere holdbare. Skilsmisserekorden er på 

15.774 skilte par i 2004, mens der i 2012 var 15.709 

skilsmisser. 

 
 

 

 

Fertilitet. 1980-2012 
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www.statistikbanken.dk/fod3 og fod33 
 

Nøgletal for den danske befolkning 
 Enhed 1970 1980 1990 2000 2012 

Middellevetid        

Mænd år 70,8 71,2 72,0 74,3 77,9 

Kvinder - 75,7 77,3 77,7 79,0 81,9 

        

Samlet fertilitet pr. kvinde 2,0 1,5 1,7 1,8 1,7 

        

Førstegangsfødende alder 23,7 24,6 26,4 28,1 29,1 

        

Vielser pr. tusinde 
indbygger 

7,4 5,2 6,1 7,2 5,1 

Skilsmisser  1,9 2,7 2,7 2,7 2,8 

        

Mest populære navne        

Piger fornavn Marianne Mette Camilla Julie Sofia 

Drenge (nyfødte) Henrik Martin Christian Mathias William 

www.statistikbanken.dk/hisb7, hisb3, fod3, fod33 og fod11 

VIDSTE DU AT 
alder ikke er nogen hindring for kærlighed. 

I 2012 var den ældste brud 92 år. 
? 

SAMLET FERTILITET 
Det antal børn, kvinder i gennemsnit sætter i verden 
i løbet af de fødedygtige aldre mellem 15 og 49 år. 
 

MIDDELLEVETID 
Gennemsnitlig livslængde er baseret på dødelig-
hedserfaringer i en given periode. 

Microsoft Word − Befolkning og valg side 6.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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Boligforhold

 

 
 

 

Boligform. 2013 
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Boliger 
 Enhed 1981 1990 2000 2010 2013 

Boliger i alt tusinde 2 180 2 372 2 519 2 749  2 762 

Heraf:        

 Enfamiliehuse - 1 060 1 116 1 152 1 213  1 211 

 Etageboliger -  902  923  967 1 055  1 069 

 Række-, kædehuse mv. -  166  266  314  388   400 

 Kollegier -  25  29  34  38   39 

        

Beboede boliger i alt tusinde 2 041 2 246 2 415 2 559  2 598 

0-49 m2 pct. 7,6 6,8 6,6 5,7 5,7 

50-99 m2 - 43,8 44,5 44,7 43,4 43,1 

100-149 m2 - 33,1 32,5 31,2 30,7 30,4 

Over 150 m2 - 15,4 16,1 17,5 19,9 20,5 

         

Gns. boligareal pr. bolig m2 106,0 106,9 107,9 110,9 111,5 

Gns. boligareal pr. person - 42,9 47,1 49,3 51,6 52,0 

Gns. personer pr. bolig antal 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 

www.statistikbanken.dk/bol103 og bol201 

Mere end halvdelen eller 59 pct. af den samlede be-

folkning bor i en ejerbolig, men andelen varierer med 

alderen. De største andele findes blandt personer 

mellem 50 og 70 år, hvor næsten 70 pct. bor i ejerbo-

liger. Kun for de 20-32 årige og for personer på 80 år 

og derover er der en større del som bor i lejeboliger 

end i ejerboliger. 

 

Der bliver mere og mere plads i de danske boliger. 

Siden 1980 er det gennemsnitlige boligareal pr. per-

son i beboede boliger steget fra 43 m² til 52 m² i 

2013. En vigtig årsag er, at flere bor alene. Det gen-

nemsnitlige antal personer i en bolig er reduceret fra 

2,7 i 1970 til 2,1 i 2013. En anden årsag er, at de dan-

ske boliger er blevet større. Det gennemsnitlige areal 

pr. bolig er steget fra 106 m² i 1980 til 111 m² i 2013.  

 

 

 

 

 

 

Der er i dag over 1 million enfamiliehuse og 1 million 

lejligheder (etageboliger) i Danmark. De to boligfor-

mer er dermed de mest almindelige. Antallet af boli-

ger i række-, kæde- og dobbelthuse har haft den rela-

tivt kraftigste vækst. Der er i dag 400.000 af denne 

type boliger, hvilket er over en tredobling i forhold til 

1970. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIDSTE DU AT 
62 pct. af de danske boliger 
opvarmes med fjernvarme. 

BOLIG 
En bolig har en selvstændig adresse, og er beregnet 
til eller bliver benyttet til beboelse. 

? 

Microsoft Word − Levevilkår side 7.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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Sundhed 
  

Danskernes livsstil med hensyn til fx rygning, alko-

hol, kost og motion har forandret sig de sidste årtier. 

Vi lever generelt sundere. I 1980 var halvdelen af 

danskerne rygere, mens det nu kun er mindre end én 

ud af fem danskere. Generelt er danskernes kost også 

blevet mindre fed, og vi drikker en smule mindre al-

kohol. 

 

I 2012 var der 59,6 mio. kontakter til alment prakti-

serende læger, speciallæger, tandlæger, fysiotera-

peuter o.l. Hver modtager af lægehjælp mv. havde 

dermed i gennemsnit 11,4 kontakter. Hver modtager 

havde i gennemsnit 8,4 kontakter til almen læge og 

3,1 kontakter til speciallæge. 68 pct. af alle kontakter 

var til alment praktiserende læge. 

 

I gennemsnit bliver hver niende dansker indlagt på 

hospitalet hvert år. Jo ældre man bliver, jo flere sen-

gedage er man også indlagt på hospitalet. Mens 5-14-

årige i gennemsnit er indlagt tre dage om året, er 65-

årige og derover gennemsnitligt indlagt mere end ti 

dage. 

 

 

 

 

 

 

 

Indlæggelserne har mange årsager fx sygdom eller 

uheld, hvor man er kommet til skade. Det kan også 

være i forbindelse med graviditet og fødsler, som det 

var tilfældet for 10 pct. af alle indlagte sygehuspati-

enter i 2012. Det er også en af forklaringerne på, at 

langt flere kvinder end mænd i alderen 25-44 år bli-

ver indlagt. 

 

 

 

Lægebesøg. 2012 
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www.statistikbanken.dk/sygk 

 

Sygehuspatienter 
 Enhed 2000 2010 2012 

Sygehuspatienter i alt antal 600 352 644 688 642 447 

     

Udvalgte diagnoser ved indlæggelse:     

Graviditets- og fødselsrelateret - 78 222 72 359 65 364 

Traumer, kvæstelser o. lign.  - 81 187 91 843 87 598 

Sygdomme i kredsløbsorganer - 86 563 86 732 86 797 

Sygdomme i åndedrætsorganer - 58 285 68 874 70 427 

Sygdomme i fordøjelsesorganer - 65 487 69 052 68 924 

Sygdomme i knogler, bevægelsessystem m.m. - 43 076 52 476 52 737 

Svulster (fx kræftsvulster) - 51 393 52 309 51 603 

Sygdomme i urinvejs- og kønsorganer - 42 142 48 877 48 783 

Sygdomme i nervesystem og sanseorganer - 30 084 31 289 32 941 

Ernærings- og stofskiftesygdomme - 18 529 28 752 28 192 

www.statistikbanken.dk/pa1a og indp02 

 
 

VIDSTE DU AT 
mænd, der bor i etagebolig, er indlagt 

på sygehus 15 pct. oftere end gennemsnittet. ? 

Microsoft Word − Levevilkår side 8.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

http://www.statistikbanken.dk/indp02
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Sociale forhold

 
 

 

 

Udgifter til social- og sundhedsydelser. 2012 

Sygdom, 126 mia. kr.

Invaliditet og revalidering, 74 mia. kr.

Alderdom, 264 mia. kr.

Familier, 73 mia. kr.

Arbejdsløshed og beskæftigelse, 33 mia. kr.

Bolig, 13 mia. kr.

Andre sociale ydelser, 20 mia. kr.

 
www.statistikbanken.dk/udg1 

 
 

Offentligt forsørgede 
 Enhed 2010 2011 2012 

I alt tusinde 
personer 

 1 876  1 861  1 850 

Midlertidige ydelser i alt   543   538   539 

Nettoledige -   114   108   119 

Vejledning og opkvalificering -   58   48   43 

Støttet beskæftigelse -   97   104   99 

Sygedagpenge -   74   72   67 

Barselsdagpenge -   60   57   54 

Kontanthjælp -   68   76   84 

Revalidering -   4   3   2 

Orlovsydelser -   0   0   0 

Ledighedsydelse -   11   12   13 

Fleksjob og skånejob -   57   57   57 

Varige ydelser i alt -  1 333  1 323  1 311 

Folkepension - 937 971 1 006 

Førtidspension -   238   238   236 

Efterløn -   124   114   104 

www.statistikbanken.dk/auh01 

De offentlige udgifter på social- og sundhedsområ-

det udgjorde 604 mia. kr. i 2012. Det svarer til 33 

pct. af det danske bruttonationalprodukt. Udgifterne 

består af forskellige udgifter til fx hospitaler, dagin-

stitutioner og plejehjem samt af indkomstoverførsler 

i form af pensioner, arbejdsløshedsdagpenge og bo-

ligstøtte mv. 

 

De største udgifter vedrører varige ydelser til pensio-

ner og efterløn. 71 pct. af de personer, der modtog 

indkomstoverførsler i 2012, var pensionister eller ef-

terlønsmodtagere. Voksne danskere, som på grund af 

fx sygdom eller ledighed er uden indkomst fra arbej-

de eller selvstændig virksomhed, kan under visse 

forudsætninger modtage en offentlig ydelse. I 2012 

modtog 29 pct. af samtlige modtagere af indkomst-

overførsler en midlertidig ydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ældre modtager den største andel af de sociale 

ydelser. Det sker gennem pensioner, plejehjem, 

hjemmehjælp og andet. Syge danskere modtager den 

næststørste andel i form af fortrinsvis sygehusophold 

og sygesikring. Invaliderede og revaliderede modta-

ger ydelser i form af fx førtidspension og hjælp i 

hjemmet. Familier med børn modtager ydelser i form 

af bl.a. daginstitutioner og børnetilskud. Stort set alle 

danskerne modtager altså før eller siden sociale ydel-

ser. 

VIDSTE DU AT 
i Danmarks største kommune, København, er  
10 pct. af borgere i pensionsalderen, mens den i nogle  
af de mindste kommuner er over 30 pct. 

? 

Microsoft Word − Levevilkår side 9.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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Kriminalitet 
  

I 2012 anmeldte danskerne 96 straffelovsovertrædel-

ser pr. 1.000 indbyggere over 14 år til politiet. Det er 

næsten tre gange så mange som i 1950, hvor det til-

svarende antal var 35. En større andel af befolknin-

gen, der bor i byområder, tomme boliger i dagti-

merne, ændrede forsikringsforhold og større anmel-

delsesvillighed kan være nogle af årsagerne. Siden 

1990’erne har den anmeldte kriminalitet dog været 

faldende, hvilket primært skyldes færre anmeldte 

ejendomsforbrydelser. Til gengæld anmeldes der i 

dag flere voldsforbrydelser. 

 

I 2012 blev der rapporteret 441.000 overtrædelser af 

straffeloven. Heraf udgjorde tyverier og indbrud 82 

pct. og voldsforbrydelser 4 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfanget af straffelovsovertrædelser er forskelligt alt 

efter, om man bor i byen eller på landet. Hovedstads-

området og større byområder som fx Aarhus, Odense 

og Aalborg har det største antal lovovertrædelser pr. 

indbygger, mens øer som Læsø og Ærø har det mind-

ste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldte straffelovsovertrædelser pr. 1.000 indbyggere 15 år +. 2012 

 

www.statistikbanken.dk/straf22 og folk1 

 

Anmeldte straffelovsovertrædelser 
 Enhed 1980 1990 2000 2010 2012 

Straffelov i alt antal 408 177 527 421 504 231 471 088 440 772 

Ejendomsforbrydelser - 390 917 507 763 479 190 442 678 413 718 

Heraf: Tyveri - 108 670 168 115 193 893 189 848 191 103 

          Brugstyveri - 136 983 139 410 120 010 102 630 90 531 

          Indbrud - 95 238 122 371 99 568 96 683 80 930 

          Hærværk - 18 841 37 138 39 857 32 446 28 155 

          Bedrageri - 8 944 11 156 8 040 9 831 11 499 

          Dokumentfalsk - 12 905 14 315 7 328 2 589 2 594 

Voldsforbrydelser - 5 719 10 651 15 157 18 131 16 876 

Heraf: Manddrab -  77  58  58  49  43 

Sædelighedsforbrydelser - 2 273 2 521 2 800 2 642 2 616 

Heraf: Voldtægt -  422  486  497  429  389 

Andre anmeldelser - 9 268 6 486 7 084 7 637 7 562 

www.statistikbanken.dk/straf20 

 
 

Over 100
80 - 100
70 - 80
60 - 70
Under 60

© Geodatastyrelsen

VIDSTE DU AT 
antallet af anmeldte brugstyverier af personbiler 

 i 2012 lå 70 pct. under niveauet i 1990. Det 
skyldes bl.a. en bedre tyverisikring af moderne biler. 

? 

ANMELDTE STRAFFELOVSOVERTRÆDELSER 
Lovovertrædelser, der anmeldes til eller på anden 
måde kommer til politiets kendskab. 18 pct. af alle 
anmeldelser resulterede i sigtelser i 2012. 

Microsoft Word − Levevilkår side 10.docx   (X:100.0%, Y:100.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.
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Uddannelse 

 

 

 

 

Studerende ved erhvervskompetencegivende uddannelser. 2012 
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www.statistikbanken.dk/u1107 

 
 

Højeste fuldførte uddannelse i pct. af 25-64-årige 
 1981 2000 2013 

I alt 100 100 100 

Grundskole 41 30 20 

Gymnasial uddannelse 3 6 6 

Erhvervsfaglig uddannelse 30 38 36 

Kort videregående uddannelse 3 5 5 

Mellemlang videregående uddannelse 9 13 16 

Bacheloruddannelse 0 1 2 

Lang videregående uddannelse 3 6 9 

Forskeruddannelse . . . . . . 1 

Uoplyst uddannelse 12 2 4 

www.statistikbanken.dk/hfu1 og krhfu1 

I 2000 var der for første gang flere kvinder end 

mænd på de lange videregående uddannelser. Samti-

dig er kvinderne klart i overtal på de mellemlange vi-

deregående uddannelser, mens mændene stadig er 

flest på de erhvervsfaglige uddannelser. Der er nu 

nogenlunde lige mange mænd og kvinder med en vi-

deregående uddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningens uddannelsesniveau er steget markant 

de seneste 30 år. Mens 41 pct. af de 25-64-årige i 

1981 havde grundskolen som den højeste fuldførte 

uddannelse, gjaldt det kun 20 pct. i 2013. I perioden 

har en større andel af befolkningen fået en videregå-

ende uddannelse. Mens 14 pct. af de 25-64-årige 

havde en videregående uddannelse bag sig i 1981, var 

andelen steget til 33 pct. i 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIDSTE DU AT 
et barn i gennemsnit vil bruge 17 år med uddannelse,  
før det endelige eksamensbevis overrækkes. 

ERHVERVSKOMPETENCEGIVENDE 
UDDANNELSE 
En uddannelse, som kvalificerer til en bestemt type 
job, fx lærer, pædagog, økonom, læge eller tømrer. 
Det er altså en uddannelse, som følger efter grund-
skole eller gymnasium. 

? 

UDDANNELSER 
En mellemlang uddannelse kvalificerer til jobs som fx 
folkeskolelærer, pædagog eller sygeplejerske. Lange 
videregående uddannelser kvalificerer til jobs som fx 
arkitekt, læge, præst eller jurist. De erhvervsfaglige 
uddannelser giver adgang til jobs som fx tømrer, kok 
eller kontorassistent. 
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Informationssamfundet 

  

Internettet har i den grad vundet indpas i danskernes 

hverdag – og mobilen anvendes i stigende grad til 

dette formål. Mere end halvdelen benytter nu mobi-

len, når de skal på internettet, og en tredjedel sender 

og modtager e-mails via deres mobiltelefon. 

 

95 pct. af alle danskere anvender i dag internettet fra 

hjemmet. Kommunikation via e-mail er det mest ud-

bredte formål ved brug af internettet. Herefter er de 

hyppigste formål at søge efter information om varer 

og bruge netbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 pct. af virksomheder med mindst ti ansatte bruger 

sociale medier, dvs. hjemmesider, hvor indholdet kan 

deles med andre brugere. Der er tale om ”aktiv brug”, 

hvor virksomheden har en brugerprofil, konto eller 

lignende på et socialt medie. 

 

Der er kun mindre forskelle på små og store virk-

somheder mht. formål med sociale medier. I enkelte 

tilfælde, fx samarbejde med forretningsforbindelser, 

ligger de mindre virksomheder en anelse foran de 

største. 

 

40 pct. af de virksomheder, der bruger sociale me-

dier, har fastlagt principper for brugen (fx formål el-

ler retningslinjer) – flest blandt de største virksom-

heder. 

 

 
 

 

Anvendelse af internet på mobiltelefonen. 2012 
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Bruge podcast

Bruge netbank via mobiltelefonen

Bruge sociale netværkstjenester

Læse eller downloade nyheder
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Gå på internettet via mobilen

Sende/modtage SMS

Pct. af befolkningen 16-74 år
 

www.statistikbanken.dk/bebrit15 

 

 

Virksomheders brug af sociale medier 
 Enhed 2013 

Brug af sociale medier i alt pct. 40 

Sociale netværk - 36 

Tjenester til deling af multimedia - 14 

Egen blog - 8 

Wiki-sider - 5 
 

 

Virksomheders formål med brug af sociale medier 
 Enhed 2013 

Markedsføring eller PR pct. 74 

Rekruttering - 45 

Behandling af kundereaktioner - 37 

Intern vidensdeling - 32 

Samarbejde med forretningsforbindelser - 29 

Inddragelse af kunder i produktudvikling - 18 
 

 
 

 

VIDSTE DU AT 
98 pct. af de danske familier er udstyret med en 
mobiltelefon, og der er i 81 pct. af de danske 

hjem en bærbar pc. 

? 
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Kultur 

 

 
 

 

Mest sete biograffilm. 2012 
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Tusinde solgte billetter
 

 

 

Besøg ved kulturinstitutioner 
 Enhed 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-12 

Biografer        

Solgte billetter mio. pr. år  10  10  12  13  13 

Entréindtægter mio. kr. pr. år  285  379  553  707  796 

Foreviste film i alt antal film pr. år  692  569  635  659  613 

Heraf:  Danske film -  164  112  123  126  104 

       

Statsstøttede teatre       

Tilskuere i alt tusinde i 
gns. pr. sæson 

2 508 2 434 2 250 2 262 2 037 

Heraf:  Skuespil 1 097  930  929  934 1 087 

 Opera -  182  239  216  265  199 

       

Muséer        

Besøgende i alt tusinde i 
årligt gns. 

10 202 10 438 9 781 10 489 12 858 

Kulturhistoriske museer1 7 116 7 049 6 754 6 960 6 805 

Kunstmuseer - 2 512 2 658 2 617 2 775 3 315 

Naturhistoriske museer -  366  320  286  311  295 

Andre museer1 -  208  410  123 422 2 443 

Zoo og botaniske haver - 1 916 2 361 3 160 3 766 4 289 

1 Fra og med 2010 er museer med afdelinger af forskellige kategorier (fx kulturhistoriske museer og kunstmuseer) 

flyttet fra deres oprindelige kategori til kategorien ”Andre museer”. 

www.statistikbanken.dk/mus, teat3 og bio2 

Danskernes kulturelle vaner er ikke nogen konstant 

størrelse. Både inden for teater, museer og film skif-

ter danskernes interesser. Mens biograferne havde et 

stort salg af billetter i starten af firserne, så betød vi-

deoens indtog i de danske hjem, at færre besøgte de 

bløde sæder i biograferne. Men siden har biograferne 

fået en renæssance. Fra et gennemsnitligt billetsalg 

på 10 mio. billetter årligt i 1990’erne, er der det sene-

ste årti solgt 13 mio. biografbilletter i gennemsnit. 

 

Vores teaterinteresser har også skiftet karakter siden 

starten af 1980’erne. Tilskuertallet til skuespil på 

statsstøttende teatre er faldet 30 pct. Ser man på 

opera, er publikumstallet steget 28 pct. Stigningen 

har imidlertid langt fra kunnet opveje tilskuerfaldet 

til skuespil. De statsstøttede teatre har 133.000 færre 

årlige besøgende i dag end i starten af 1990’erne. 

 

Museerne har i samme periode oplevet en fremgang. 

Interessen her har dog også svinget. Louisiana var for 

femte år i træk danskernes foretrukne museum med 

593.000 besøgende i 2012. Derefter følger Aros, med 

551.000 besøgende. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VIDSTE DU AT 
tre danske film har i tidens løb solgt over en million 
biografbilletter. Det er Olsen Banden ser rødt, 
Olsen Banden deruda’ og Olsen Banden går i krig. 

? 
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Kirke 

  

Der er stor forskel i befolkningens tilslutning til fol-

kekirken øst og vest for Storebælt. Folkekirken er 

mest populær i Jylland og på Fyn. Der er dog også en 

tendens til en mindre tilslutning i de store byer vest 

for Storebælt, hvilket især er gældende i Danmarks 

næststørste by Aarhus. 

 

Flere vælger at stå uden for folkekirken. Andelen af 

befolkningen med medlemskab udgjorde 78 pct. 1. 

januar 2014. Ti år tidligere var denne andel oppe på 

84 pct.  

 

 

 

 

 

 

 

Der var i 2013 flere udmeldelser end indmeldelser af 

folkekirken blandt den del af befolkningen, der har 

passeret den normale dåbsalder på under 1 år. 12.200 

meldte sig ud, mens 6.400 meldte sig ind i folkekir-

ken. 

 

Antallet af kirkelige vielser har også været faldende 

de seneste 10 år. I 2012 var der 10.000 bryllupper i 

de danske kirker. Dette antal var ti år tidligere oppe 

på 15.600. Til gengæld har antallet af unge, der lader 

sig konfirmere, været nogenlunde stabilt de seneste 

fem år, hvor det har ligget på omkring 50.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Folkekirkemedlemmer. 1. januar 2014 

 
www.statistikbanken.dk/km6 

 

 

Kirkelige handlinger 

 Enhed 2010 2011 2012 

Døbte antal 50 264 47 752 44 309 

Konfirmerede - 49 366 50 834 48 805 

Vielser - 11 077 9 977 10 025 

Begravelser/bisættelser - 54 498 52 726 51 924 

www.statistikbanken.dk/km4 
 

 

Procent
50 - 70
70 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95

© Geodatastyrelsen

VIDSTE DU AT 
76 pct. af de danske mænd er medlem 

 af folkekirken, mens 80 pct. af 
kvinderne har et medlemskab. 

? 

MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN ER 
Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man 
er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bli-
ver samtidig medlem af den. 
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Arbejdsmarked
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www.statistikbanken.dk/aku101 
Anm: Baseret på tal fra arbejdskraftundersøgelsen, AKU  

 
 

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. 15-64 år 
 Enhed 2000 2010 2012 

Hele befolkningen tusinde  3 518  3 621  3 612 

Mænd -  1 780  1 826  1 822 

Kvinder -  1 740  1 795  1 792 

I arbejdsstyrken  - 2 831 2 874 2 841 

Mænd -  1 508  1 509  1 484 

Kvinder -  1 324  1 365  1 358 

Beskæftigede  -  2 700  2 656  2 623 

Mænd -  1 446  1 380  1 369 

Kvinder -  1 254  1 276  1 254 

Ledige -   131   218   218 

Mænd -   62   129   115 

Kvinder -   70   89   104 

Ledighedsprocent pct. 4,6 7,6 7,7 

Erhvervsfrekvens  - 80,5 79,4 78,7 

Mænd - 84,7 82,6 81,5 

Kvinder - 76,1 76,0 75,8 

www.statistikbanken.dk/aku101 
Anm: Baseret på tal fra arbejdskraftundersøgelsen, AKU  

 

I de sidste 30 år har kvindernes ledighed generelt set 

været højere end mændenes. Under finanskrisen steg 

mænds ledighed betydeligt mere end kvinders og var 

en overgang noget højere en kvindernes ledighed. I 

2012 lå både mænds og kvinders ledighedsprocent på 

7,7 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor andel af den danske befolkning er i arbejds-

styrken. En væsentlig årsag er, at danske kvinder of-

tere er en del af arbejdsstyrken end i mange andre 

europæiske lande. Omkring hver femte i den er-

hvervsaktive alder (15-64 år) er dog uden for arbejds-

styrken. En stor del af disse er førtidspensionister (22 

pct.), efterlønnere (16 pct.) og studerende (36 pct.). 

 

 

 

 

 

 

Der har altid været flere mænd end kvinder på det 

danske arbejdsmarked, men forskellen er i dag langt 

mindre end tidligere. I dag udgør mændene kun lidt 

mere end halvdelen af arbejdsstyrken. 
 

VIDSTE DU AT 
ungdomsarbejdsløsheden (15-24-årige) er steget  
fra 30.000 unge i 2000 til 63.000 unge i 2012. ? 

ERHVERVSFREKVENS 
Arbejdsstyrken i pct. af befolkningen (15-64 år). 
 

LEDIGE 
Personer, der ikke er beskæftigede, men er aktivt 
jobsøgende og kan starte på et job inden for to uger. 
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STATISTIK TIL SALG
Har du behov for data eller analyser, som du ikke kan finde 

i Statistikbanken® eller i vores publikatoner?  
Vi tilbyder bl.a. skræddersyede dataudtræk til dine behov.

NYESTE TAL
Nyt fra Danmarks Statistik udkommer mere end 700 

gange om året. Her får du den nyeste information om alle 
de emner, du finder i Danmark i tal.  

Nyt fra Danmarks Statistik udkommer kl. 9.00 hver dag.

HVOR MANGE HEDDER FREJA?
Det mest populære sted på vores hjemmeside! Hvor mange 

hedder det samme som dig? Bliver dit navn mere populært? 
Se også top-20 over navne til nyfødte.

 
 

SE STATISTIK OM ET EMNE
Leder du efter al vores officielle tal og materiale på et be-
stemt område, kan du navigere dig frem via vores emne-

struktur. Her vil den nyeste statistik og publikationer 
 findes under emnegrupperne. 

 

MILLIARDER AF GRATIS TAL 
I Statistikbanken® kan du grave ned i vores detaljerede 

tabeller og udtrække netop den statistik du har brug for. 
Her kan du fx se om befolkningen i Danmark vokser, hvor 

meget vi rejser eller hvordan økonomien udvikler sig.

Danmarks Statistiks hjemmeside  
 
Søger du tal om danskerne og det danske samfund, så er www.dst.dk et godt sted at starte.  
Her finder du Statistikbanken, Nyt fra Danmarks Statistik, navnestatistikken og masser af andre efterspurgte tal.
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www.dst.dk

SPØRG OM STATISTIK
Se hvilke svar vi giver på brugeres typiske spørgsmål 
– og få stillet dine egne spørgsmål, hvis du har nogen. 
Her finder du også adgang til vores statistiske biblioteks-
samling.
 

LET SØGNING
Søgefunktionen hjælper dig til at finde tal om det emne, 
du leder efter. Søg på alt fra adoptioner til åben uddan-
nelse. 

 
 

NYE BØGER
Her præsenteres nye publikationer om det danske sam-
fund. Du finder både aktuelle analyser og årbøger, der 
giver viden om samfundsudviklingen.
 

BAG TALLENE
Nyhedsartikler om det danske samfund, som præger 
den daglige nyhedsstrøm i aviser og tv. Netmagasinet 
bringer interessante og fængende historier med tal og 
baggrund ud fra en journalistisk vinkel.

    17
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Indkomst og løn  

  

Der er forskelle på indkomstniveauet rundt om i 

Danmark. Det er generelt i hovedstadsområdet og i 

de større byer, at indkomsterne er højest. På lands-

plan havde danske familier en gennemsnitlig ækvi-

valeret disponibel indkomst på 224.000 kr. i 2012. 

De højeste familieindkomster findes lige nord for 

København. Gentofte fører an med en gennemsnitlig 

ækvivaleret disponibel indkomst på 377.000 kr. I den 

modsatte ende af skalaen ligger Lolland med 193.000 

kr. 

 

På trods af den geografiske variation i indkomsten er 

Danmark i international sammenhæng, kendetegnet 

ved at være et af de lande i verden, hvor indkom-

sterne er mest lige efter skat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsen på ens månedsløn afhænger bl.a. af hvil-

ken arbejdsfunktion, man varetager. Den højeste 

gennemsnitlige månedsløn går til mandlige ledere, 

mens den laveste løn går til kvinder, der udfører an-

det manuelt arbejde. Inden for de enkelte arbejds-

funktionsgrupper er der forskel på de arbejdsopga-

ver, som mænd og kvinder varetager, hvilket er en af 

årsagerne til, at mænd har højere gennemsnitlig 

timeløn end kvinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ækvivaleret disponibel familieindkomst. 2012 

 
www.statistikbanken.dk/indkf1 

 

 

Månedsløn efter arbejdsfunktion1 
  2011 2012 

 Enhed Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Alle kr. 40 261 34 104 41 023 34 888 

Militært arbejde - 37 557 33 860 37 851 34 298 

Ledelsesarbejde - 67 876 52 264 69 772 53 937 

Arbejde på højeste niveau - 48 978 39 714 49 562 40 377 

Arbejde på mellemniveau - 44 194 35 940 44 577 36 497 

Kontor- og kundearbejde - 33 205 32 066 33 737 32 561 

Service- og salgsarbejde - 29 817 26 726 29 900 27 213 

Land-, skovbrug og fiskeriarbejde - 28 250 28 074 29 734 28 538 

Håndværkspræget arbejde - 32 550 28 531 32 978 29 020 

Operatør-, montering- og transportarbejde - 32 021 29 171 32 142 29 113 

Andet manuelt arbejde - 29 338 25 242 29 535 25 336 

1 Løn inkl. pension og eventuelle bonusbetalinger og personalegoder. 
www.statistikbanken.dk/slon21 

 
 

 

Tusinde kr.
230 - 400
220 - 230
210 - 220
200 - 210
190 - 200

© Geodatastyrelsen

VIDSTE DU AT 
danskernes gennemsnitsløn i den private  
sektor i de seneste 10 år er steget med  

28 pct., mens priserne kun er steget 21 pct.  
Det har givet en væsentlig forøgelse af købekraften. 

? 

ÆKVIVALERET DISPONIBEL FAMILIEINDKOMST 

For at kunne sammenligne den disponible indkomst 
for personer i familier af forskellig størrelse korrige-
res indkomsten for, hvor stor en familie, personen er 
en del af. 
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Priser og forbrug
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www.statistikbanken.dk/nat05 

 

Forbrug pr. husstand. 2009-2011 (gennemsnit) 
 Enhed Alle Enlige To voksne 

   u. børn m. børn u. børn m. børn 

Husstandsøkonomi       

Samlet indkomst tusinde 
kr. pr. 
hus- 
stand 

- 

566,6 300,0 405,9 634,7 912,0 

Indkomstskatter mv. 158,5 82,3 93,4 172,1 269,8 

Private renteudgifter 33,8 13,8 21,6 34,6 67,2 

Kontingenter, gaver mv. 3,6 2,8 4,5 -1,2 10,1 

Nettoopsparing - 65,2 12,6 12,6 89,2 113,0 

Forbrug - 305,6 188,5 273,7 340,0 452,0 

Forbrugsandele pct. af 
forbrug 

     

Føde-, drikkevarer og tobak 13,7 13,0 14,6 13,3 14,4 

Beklædning og fodtøj - 4,9 4,2 5,3 4,2 5,7 

Bolig - 31,6 38,8 33,7 31,7 26,4 

Transport - 16,6 13,0 14,2 16,8 18,5 

Fritid, underholdning mv. - 10,7 10,8 10,6 11,5 9,9 

Andet forbrug - 22,5 20,1 21,6 22,4 25,1 

www.statistikbanken.dk/fu5 og fu6 

 

Forbrugerpriser 
 Enhed 1970 1980 1990 2000 2013 

100 kr. i 1970 svarer til kr. 100,00 255,71 453,68 560,62 727,96 

Vi bruger en stadig mindre andel af vores indkomst 

på føde-, drikkevarer og tobak og en større andel på 

forbrug af stort set alt andet. Siden 1975 er forbruget 

af føde- og drikkevarer samt tobak faldet fra 25 pct. 

af det samlede forbrug til at udgøre 15 pct. i 2012. 

 

I samme periode er vores forbrug til boligen, herun-

der leje og opvarmning, vokset fra 21 pct. til 29 pct. 

En af årsagerne er, at velstanden er øget, og den en-

kelte husstand derfor bl.a. har valgt at anvende den-

ne velstandsstigning til fx en dyrere bolig. 

 

Forbruget er forskelligt alt efter, hvem der bor i hus-

standen. Enlige bruger generelt en relativ større del 

af indkomsten på boligen end husstande med to 

voksne. To voksne bruger generelt mere på transport 

og andet forbrug som fx boligudstyr og hushold-

ningstjenester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflationen måles sædvanligvis ved udviklingen i for-

brugerpriserne, dvs. varernes pris i butikkerne. Siden 

1990 er forbrugerpriserne årligt steget med mellem 1 

og 3 pct. Især i 70’erne og 80’erne var der en betyde-

lig inflation. Det betyder fx, at der skal anvendes 

knapt 728 kr. i 2013 på at købe tilsvarende varer, 

som i 1970 kostede 100 kr. 

VIDSTE DU AT 
andelen af tablets i de danske hjem på to år 
er steget fra 9 pct. i 2011 til 33 pct. i 2013. 

? 

FORBRUG 
Opgørelsen af forbruget er vigtigt til belysning af bl.a. 
den økonomiske udvikling. Forbrugsundersøgelsen 
og nationalregnskabet indeholder tal for danskernes 
forbrug. Der findes ligeledes statistik, der belyser 
forbrugernes forventninger samt omfanget af varige 
forbrugsgoder. 
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Efter flere år med et ophedet boligmarked og mar-

kant stigende boligpriser begyndte de første tegn på 

prisfald at vise sig i 2008. Der var tegn på en vending 

i boligpriserne i 2010, men fra 2011 til 2012 faldt pri-

serne på enfamiliehuse med 3,3 pct. og på sommer-

huse med 4,5 pct. Ejerlejligheder havde en beskeden 

stigning på 0,1 pct. 

 

99.000 familier fik i 2012 nøgler i hånden til deres 

egen nye bil. Det svarer til 3,4 pct. af alle familier. 

Det er betydeligt færre sammenlignet med 2006, 

hvor 104.700 familier fik ny bil.  

 

 

 

 

 

 

 

I alt var der 182.198 nyregistrerede biler i 2013. Mest 

populære er Volkswagen, Ford, Toyota, Peugeot og 

Skoda, når danskerne skal have ny bil. 

 

Færre danskere kommer galt af sted i trafikken end 

tidligere. Siden 1971, som satte en trist rekord med 

1.213 trafikdræbte, er antallet af dræbte faldet. Det 

hidtil laveste antal blev nået i 2012, hvor 167 blev 

dræbt. Påbud om sikkerhedssele fra først i 1970’erne, 

hastighedsbegrænsninger og sikrere biler har været 

medvirkende hertil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prisudviklingen for ejendomssalg 
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www.statistikbanken.dk/ejen6 

 

Bilmærker. 2013 
 Placering Antal Andel i pct. Placering i 2012 

Nyregistreringer i alt   180 644 100,00  
Volkswagen   1  23 775 13,16 1 
Ford   2  15 234 8,43 4 
Toyota   3  14 415 7,98 2 
Peugeot   4  14 130 7,82 3 
Skoda   5  13 620 7,54 7 
Citroën   6  12 439 6,89 5 
Renault   7  11 754 6,51 9 
Kia   8  10 938 6,06 6 
Hyundai   9  8 037 4,45 8 
Opel   10  6 296 3,49 10 

 

Tilskadekomne i færdselsuheld 

 Enhed 2000 2011 2012 
Personskade i alt antal 9 590 4 259 3 778 
Dræbte - 498 220 167 
Alvorligt tilskadekomne - 4 259 2 172 1 952 

www.statistikbanken.dk/uheldk1 

 

 
Ejendomme og biler 

  

VIDSTE DU AT 
59 pct. af alle familier råder over bil. I parfamilier 

med børn er andelen helt oppe på 89 pct. 
? 
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Nationalregnskab
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www.statistikbanken.dk/natn01 

 

 

Nationalregnskabets hovedtal 
 Enhed 2010 2011 2012 

BNP mia. kr. 
(løbende priser) 

1 760 1 792 1 826 

    

Tilgang: mia. kr. 
(faste priser) 

   

BNP 1 540 1 557 1 551 

Import af varer og tjenester - 756 801 808 

Anvendelse: -    

Eksport af varer og tjenester - 817 874 877 

Privat forbrugsudgift - 774 769 768 

Offentlig forbrugsudgift - 437 431 433 

Faste bruttoinvesteringer mv. - 275 284 287 

Lagerændringer - -2 2 -1 

     

BNP realvækst pct. 1,4 1,1 -0,4 

     

BNP pr. indbygger tusinde kr. 278 280 278 

www.statistikbanken.dk/natn01 

Nationalregnskabet er Danmarks samlede hushold-

ningsregnskab. Det viser, hvor meget vi producerer, 

forbruger, investerer, og hvor meget vi handler med 

udlandet. Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) 

er et mål for hele økonomiens udvikling og et af nati-

onalregnskabets mest brugte tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP faldt med 0,4 pct. i 2012 målt i faste priser, dvs. 

renset for inflation. Nedgangen kom efter to år med 

en lille positiv vækst. Det lavere BNP dækker over, at 

den samlede efterspørgsel i dansk økonomi var stort 

set uændret i 2012. Der var fremgang i eksporten og 

investeringer og det offentlige forbrug. Det private 

forbrug faldt en anelse. En større andel af den samle-

de efterspørgsel blev efterkommet af øget import og 

ved at virksomheder nedbragte deres lagre.  
 

 

 

 

 

 

VIDSTE DU AT 
BNP pr. indbygger faldt fra 285.000 i 2005 til 277.500 
i 2012, som følge af den økonomiske krise. 

? 

BRUTTONATIONALPRODUKTET (BNP)  
BNP udtrykker værdien af alle de varer og tjenester,
som er blevet produceret, fratrukket de varer og tje-
nester, som er blevet anvendt i denne produktion.
Det er identisk med summen af det samlede forbrug, 
investeringer og nettoeksporten. 

LØBENDE PRISER: Er det prisniveau, som gælder 
for varer og tjenesteydelser i det aktuelle år. Kaldes 
også årets priser. 
 

FASTE PRISER: Er de løbende priser renset for in-
flation. Den økonomiske vækst måles, som den pro-
centvise udvikling i BNP i faste priser 
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Offentlige finanser 

  

Mellem 1999-2008 var der overskud på de offentlige 

finanser bortset fra et mindre underskud i 2003. Si-

den 2009 har der været underskud på de offentlige 

finanser. I 2012 udgjorde underskuddet på de offent-

lige finanser 72 mia. kr., svarende til 4 pct. af BNP el-

ler 12.892 kr. pr. indbygger. Underskuddet på de of-

fentlige finanser skyldes bl.a. faldende skatteind-

tægter og øgede offentlige udgifter i forlængelse af 

den økonomiske krise. 

 

Antallet af offentligt ansatte voksede hastigt op gen-

nem 1970’erne. Siden er der sket en stabilisering i 

udviklingen. Lige siden starten af 1980’erne har lidt 

under en tredjedel af alle beskæftigede været offent-

ligt ansatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den største offentlige udgiftspost er udgifter til social 

beskyttelse med en andel på omkring 40 pct. Heri 

ligger udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, folkepen-

sion, efterløn, m.m. Siden 2004 er udgifterne til ef-

terløn faldet, som resultat af reformer af ordningen. I 

de senere år er udgifterne til sundhedsvæsenet steget 

og udgjorde i 2012 14,3 pct. 
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www.statistikbanken.dk/nat01 og nat18n 

 
 

Offentlig økonomi 
 Enhed 2000 2010 2012 

Udgifter i off. forvalt. og service mia. kr.  699,2 1 012,6 1 080,8 

Generelle offentlige tjenester pct.  16,5  13,5  15,4 

Forsvar -  2,9  2,5  2,5 

Offentlig orden og sikkerhed -  1,7  2,0  1,9 

Økonomiske anliggender -  6,2  5,8  6,1 

Miljøbeskyttelse -  1,1  0,7  0,7 

Boliger og offentlige faciliteter  -  1,5  0,6  0,6 

Sundhedsvæsen -  12,0  14,4  14,3 

Fritid, kultur og religion -  2,9  2,8  2,8 

Undervisning -  13,5  13,8  13,1 

Social beskyttelse -  41,6  43,8  42,5 

Ansatte i off. forvalt. og service tusinde  835,1  871,1  850,1 

Af alle beskæftigede pct.  30,3  31,3  30,7 

www.statistikbanken.dk/off25 og nat18n 

 

 

VIDSTE DU AT 
den højeste andel af top-skatteydere fandtes i 2008, 

hvor 20,6 pct. af alle skatteydere betalte topskat. 
I 2012 var andelen faldet til 14,7 pct. 

? 

OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE 
Offentlig forvaltning og service producerer ikke-
markedsmæssige tjenester, der hovedsageligt finan-
sieres via skatter. Tjenesterne stilles således helt el-
ler delvist gratis til rådighed for husholdningerne og 
virksomhederne (fx daginstitutioner, uddannelse og 
sygehuse). 
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  Penge og kapitalmarked

 
 
 
 

Renter. 1990-2013        Aktieindeks OMXC. 1996-2013 
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www.statistikbanken.dk/dnrenta, mpk3 og mpk13 
 
 

Aktier fordelt efter branche 
 Enhed 2000 2010 2013 

Aktier i alt OMXC ultimo året  248  395  517 

Energi 1995=100  …  51  25 

Materialer -  150  453 1 092 

Industri -  262  385  421 

Forbrugsgoder -  108  143  74 

Konsumentvarer -  124  216  196 

Sundhedspleje -  404 1 032 1 649 

Finans -  254  319  366 

IT -  455  318  740 

Telekommunikation -  209  157  170 

Forsyning -  88  307  217 

www.statistikbanken.dk/mpk13 
 

Den lange rente er betegnelsen for renten på lån med 

en lang løbetid. Den tiårige statsobligation anvendes 

ofte som indikator for udviklingen i den lange rente. 

Den lange rente er steget en smule det seneste år og 

udgjorde ultimo 2013 1,99 pct. Udviklingen i den 

lange rente følger niveauet på de internationale pen-

gemarkeder. 

 

Den korte rente, dvs. renten på et lån med kort løbe-

tid (3-måneder CIBOR), har aldrig været lavere end i 

2013. Ved udgangen af 2013 var den helt nede på 

0,26 pct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været en tendens til markant stigende 

danske aktiekurser siden 1995. En udvikling, som har 

afspejlet tendensen på de internationale markeder. I 

1998, 2001, 2002, 2008 og i 2011 var der udbredte 

kursfald. 

 

Det store kursfald i 2008 skete som følge af den 

finansielle krise, der begyndte i efteråret 2008. Siden 

da har aktiemarkederne globalt indhentet noget af 

det tabte, hvilket også afspejler sig på det danske 

aktiemarked. Denne udvikling vendte dog i 2011 

grundet den europæiske gældskrise. 
 

VIDSTE DU AT 
den lange rente var helt oppe på 21 pct. i 1981. 
En del af forklaringen er de høje 
inflationsforventninger i den periode. 

AKTIEINDEKSET OMXC (OMX COPENHAGEN) 
Fondsbørsens totalindeks, der angiver markedsvær-
dien for samtlige af Fondsbørsens næsten 200 akti-
er. Indekset hed tidligere KAX. 
 

? 
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Udenrigsøkonomi 

  

Danmark har siden 1990 – bortset fra 1998 – haft 

overskud på betalingsbalancens løbende poster. 

Overskuddet har bidraget til, at tidligere tiders ud-

landsgæld er ændret til et gradvist stigende tilgode-

havende over for udlandet, og Danmark har nu en 

positiv nettoformue. Overskuddet på betalingsbalan-

cen i de senere år skyldes dels overskud på handlen 

med varer og tjenester, og dels overskud på formue-

indkomsten, dvs. at afkastet af danske investeringer i 

udlandet har været større end afkastet af udenland-

ske investeringer i Danmark.  

 

For vareeksporten er olie, lægemidler, minkskind, 

vindmølledele og fødevarer blandt de største vare-

grupper og for vareimporten er det lægemidler, olie, 

biler og elektronik. Danmark har siden 1997 ekspor-

teret mere olie, end vi har importeret.  

 

Handlen med tjenester har fået en stadig større be-

tydning gennem de seneste årtier. I 1990 udgjorde 

eksporten af tjenester 24 pct. af den samlede eksport 

af varer og tjenester, mens andelen i 2012 var steget 

til 39 pct. Søtransport udgør over halvdelen af Dan-

marks tjenesteeksport. 

 

I de senere år har der været et stigende overskud på 

formueindkomsten, hvilket har bidraget til over-

skuddet på betalingsbalancen og dermed den stigen-

de nettoformue. Dette har ikke altid været tilfældet, 

og før 2005 var der et betydeligt underskud på for-

mueindkomsten.  
 

NETTOFORMUEN OVER FOR UDLANDET 

Nettoformue kaldes også nettoaktiver og er defineret 
som Danmarks tilgodehavender i udlandet (aktiver) 
fratrukket Danmarks gæld til udlandet (passiver). 
Danmarks aktiver og passiver opgøres af Danmarks 
Nationalbank. 

 

 

 

 

Betalingsbalancens løbende poster og nettoformuen 
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www.statistikbanken.dk/nat01, bop6, bet6 og dndapu 

 

Udvalgte poster fra betalingsbalancen 

 Enhed 1990 2000 2010 2012 

Eksport af varer mio. kr.  226 616  405 549  515 901  588 537 

Import af varer -  195 804  351 114  466 058  542 120 

      

Eksport af tjenester -  73 291  193 676  335 166  372 160 

Import af tjenester -  62 240  170 418  285 192  325 889 

      

Formueindkomst, indtægter -  36 049  90 613  144 646  155 642 

Formueindkomst, udgifter -  69 940  123 614  114 609  109 419 

www.statistikbanken.dk/bet6 og bop6 
 

De fem største samhandelspartnere. 2012 
 Eksport af varer og tjenester  Import af varer og tjenester 

 mio. kr. andel i pct.  mio. kr. andel i pct. 

Tyskland 128 154 12,9  Tyskland 154 642 17,2 

Sverige 118 566 11,9  Sverige 105 364 11,7 

USA 97 561 9,8  Storbritannien 65 553 7,3 

Storbritannien 82 069 8,3  USA 60 144 6,7 

Norge 69 555 7,0  Nederlandene 53 289 5,9 

www.statistikbanken.dk/bop6 
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Erhvervslivet på tværs

 

 
 
 

Nye firmaer. 2011 
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www.statistikbanken.dk/demo4 
 
 

Konkurser 
 Enhed 2011 2012 2013 

Konkurser i alt antal 5 468 5 456 4 993 

www.statistikbanken.dk/konk4 
 
 

Udenlandsk ejede firmaer i Danmark. 2011 
 Enhed Antal firmaer Omsætning i kr. Antal ansatte 

Udenlandske i alt  3 958 810 012 268 160 

Sverige pct.  25  19  27 

USA -  12  13  13 

Tyskland -  11  14  13 

Norge -  10  14  7 

Storbritannien -  8  11  10 

Nederlandene -  6  6  5 

Øvrige -  28 23 25 

www.statistikbanken.dk/ifatsf2 

En stærk iværksætterkultur er en vigtig kilde til  

fornyelse i samfundet, så der kan skabes nye forret-

ningsmuligheder og nye arbejdspladser. Der kom 

33.866 nye firmaer til i 2011. Heraf blev 24 pct. etab-

leret inden for erhvervsservice og 5 pct. inden for in-

dustri, råstof og forsyning. Der var i alt 300.733 fir-

maer i Danmark i 2011. 

 

I både 2010 og 2011 var der en fremgang i antallet af 

nye virksomheder med stigninger på 14 pct. i 2010 og 

10 pct. i 2011. Fremgangen kom efter, at der i 2009 

blev skabt betydeligt færre nye firmaer i Danmark 

end i de foregående år. Det var første gang siden 

2002, at antallet af nye firmaer faldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2013 gik i alt 4.993 virksomheder konkurs. Det er 

noget færre sammenlignet med rekordåret 2011, hvor 

5.468 virksomheder gik konkurs. 2011 er således 

fortsat året med det højeste antal konkurser i stati-

stikkens historie, der går tilbage til 1979. 

 
Udenlandske firmaer udgjorde kun 1,3 pct. af det 

samlede antal firmaer i 2011, men de omsatte for, 

hvad der svarer til 24 pct. af den samlede omsætning 

i den private sektor eller 810 mia. kr. Det er en stig-

ning på 10 pct. i forhold til 2010. Til sammenligning 

steg omsætningen i de danskejede firmaer med 6 pct. 

 

VIDSTE DU AT 
en del nystartede firmaer lukker igen inden for få år. 
73 pct. af de firmaer, der blev opstartet i 2010, 
eksisterede ikke ved udgangen af 2011. 

? 
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Erhvervslivets sektorer 

 

I perioden fra 2000 til 2012 er beskæftigelsen (målt 

ved antal personer) i industrien reduceret med 30 

pct. Det svarer ret præcist til beskæftigelsesudviklin-

gen i landbrug, fiskeri og skovbrug. Men hvor be-

skæftigelsen i de primære erhverv har været stort set 

konstant faldende, oplevede industrien en frem-

gangsperiode i årene 2006-2008 fulgt af et forholds-

vis dramatisk fald fra 2008 til 2010. 

 

Bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse har siden 

2010 ligget lidt lavere end i 2000 efter en meget kraf-

tig op- og nedtur fra 2004 til 2009. Det er kun in-

formations- og kommunikationsbranchen samt han-

del og transport mv., der har været i stand til at øge 

beskæftigelsen over de seneste 12 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk landbrug har været under forandring i mange 

år. Der bliver generelt færre af de små landbrug, 

mens de store landbrug bliver større. Siden 1970 er 

antallet af bedrifter under 50 hektar reduceret fra 

140.000 til 27.000, mens antallet af bedrifter over 50 

hektar er vokset fra 9.000 til 14.000. 

 

 
 

 

Antal beskæftigede i Danmark 
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www.statistikbanken.dk/nate104 

 
 

Landbrugets husdyrhold 

 Enhed 1990 2000 2012 

Heste antal  38 215  39 737  68 467 

Kvæg - 2 239 097 1 867 937 1 606 826 

Svin - 9 497 219 11 921 573 12 330 879 

Får -  158 563  145 492  153 691 

Høns - 15 498 332 20 981 657 18 173 978 

Kalkuner -  212 975  545 751  435 326 

Ænder -  494 711  296 039  102 969 

Gæs -  42 800  6 826  4 462 

www.statistikbanken.dk/hdyr1 

 

 

VIDSTE DU AT 
industriens ti største virksomheder tilsammen tegner 
sig for 32 pct. af industriens samlede omsætning. ? 

INDUSTRI 
Fremstillingsvirksomheder, som beskæftiger sig med 
mekanisk, fysisk eller kemisk omdannelse af materi-
aler eller stoffer til nye produkter. 
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Transport og turisme

 

 
 
 

Persontransport. 2011 
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www.statistikbanken.dk/pkm1 
 

 

Overnatninger i Danmark fordelt efter udvalgte nationaliteter 
 Enhed 2010 2011 2012 

Overnatninger i alt  tusinde  43 136  44 656  44 748 

Lejede feriehuse -  14 949  15 472  15 738 

Heraf: Tyskere pct. 67   67   66 

          Danskere -   23   23   24 

          Nordmænd -   4   5   4 

          Svenskere -   1   1   1 

Hoteller og feriecentre  tusinde  14 627  15 820  16 245 

Heraf: Danskere pct.   60   59   58 

          Nordmænd -   9   9   8 

          Svenskere -   8   8   8 

          Tyskere -   4   4   4 

Campingpladser  tusinde  11 448  11 276  10 678 

Heraf: Danskere pct.   76   77   77 

          Tyskere -   15   14   14 

          Nordmænd -   2   2   2 

          Svenskere -   1   2   2 

Vandrerhjem, havne m.fl.  tusinde  2 112  2 088  2 088 

www.statistikbanken.dk/turist 

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste 

mennesker, og til det formål er bilen klart dansker-

nes foretrukne transportmiddel.  

 

En gennemsnitlig dansker transporterer sig 12.800 

km om året. 85 pct. af distancen tilbagelægges i per-

son- og varebiler, mens bus og tog er de anden- og 

tredjemest almindelige transportformer. 4 pct. af 

transporten tilbagelægges på cykel eller knallert, 

mens motorcykel står for 1 pct. 

 

Spanien er fortsat det suverænt mest populære uden-

landske feriemål, når danskerne tager på lange rejser 

med mindst fire overnatninger. I 2012 gik 15 pct. af 

alle lange ferierejser til Spanien. Det er næsten dob-

belt så mange som til det næstmest foretrukne ferie-

land, Italien, hvor 8 pct. af de lange ferierejser gik 

hen i 2012.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fly var med 66 pct. af alle lange ferierejser det fore-

trukne transportmiddel, når danskerne skulle til ud-

landet i 2011. Blev den lange ferierejse holdt i Dan-

mark, var bilen med 77 pct. den klart mest populære 

transportform. 

 

VIDSTE DU AT 
danskerne selv stod for 58 pct. af alle overnatninger 
på danske hoteller og feriecentre i 2012. Det kan 
fx være i forbindelse med forretningsrejser, kurser 
eller weekendophold på en kro eller lignende. 

? 
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Internationale nøgletal 

 

Forbedringer i levestandarden og i den generelle 

sundhed i Europa har ført til en fortsat stigning i den 

forventede levetid ved fødslen. I EU er den faktisk 

steget omkring ti år i løbet af de sidste 50 år. 

 

Den forventede levealder er også steget i Danmark, 

men ligger er en smule under EU-gennemsnittet. 

Dette skyldes især, at den forventede levetid for dan-

ske kvinder er et år lavere end EU-gennemsnittet. 

 

 

 

 

 

Fertiliteten kan give et indtryk af, om en befolkning 

stiger eller falder. Hvis fertiliteten er 2,1 vil befolk-

ningen alt andet lige forblive på samme størrelse. 

Kvinderne i Danmark føder et relativt højt antal 

børn, sammenlignet med de øvrige europæiske lande, 

med en fertilitetsrate på 1,7 i 2012. EU-gennemsnit-

tet er 1,6 barn pr. kvinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hensyn til uddannelse ligger Danmark en anelse 

foran EU målt ved opnåelsen af en videregående ud-

dannelse i alderen 15 til 64 år. En fjerdedel (25 pct.) 

af befolkningen i EU havde en videregående uddan-

nelse i 2012, mens den danske andel udgjorde 28 pct. 

USA præsterer lidt bedre med en andel på 32 pct. 

 

Forventet levetid ved fødslen 
 
 

Forventet levetid for nyfødte 
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Udvalgte internationale nøgletal 

 Enhed Danmark EU USA 

Befolkningen. 1. januar 2013 mio. 5,6 505,7 313,9 

Befolkningstæthed. 2011 indb. pr. km2 131 119 34 

Fertilitetsrate. 2012 antal 1,7 1,6 1,9 

Middellevetid for nyfødte. 2011     

      Mænd år 77,8 77,5 76,3 

      Kvinder - 81,9 83,1 81,1 

Med videregående uddannelse (15-64 år). 2012 pct. 28 25 32 

Beskæftigelsesfrekvens. 2012 - 72,6 64,1 67,1 

Ledighed. 2012 - 7,5 10,4 8,1 

Husholdninger med internetadgang. 2013 - 93,0 79,0 . . . 
Kilde: Eurostat, Verdensbanken, FN, OECD. 
 

 

VIDSTE DU AT 
der bor 26 mio. mennesker i Norden. Siden 1990  

er den nordiske befolkning vokset med 2,8 millioner ? 

FERTILITET 
Antal levendefødte pr. år pr. kvinde i løbet af de ferti-
le aldersklasser (15-49 år). 
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Økonomisk vækst 
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Udvalgte internationale nøgletal. 2012 
 Enhed Danmark EU USA 

BNP mia. Euro 245 12 971 12 644 

BNP pr. indbygger PPS 32 100 25 500 38 800 

Vækst i BNP årlig stigning -0,4 -0,4 2,8 

Offentligt overskud/underskud pct. af BNP -4,1 -3,9 10,1 

Offentlig gæld - 45,4 85,1 101,6 

Inflation1 årlig stigning 2,4 2,6 2,1 

Eksport pct. af BNP 33,7 19,8 9,6 

Import - 29,2 18,9 14,2 

Handelsoverskud - 5,1 1,9 -3,4 

Betalingsbalanceoverskud - 6,0 1,2 -2,7 

1 EU og DK: HICP. USA: CPI.  

2 Euroområdet. 

Kilde: OECD MEI, Eurostat, Verdensbanken, U.S. Treasury.  

Danmark har rundt regnet oplevet det samme møn-

ster med hensyn til økonomisk vækst i løbet af de se-

neste ti år som EU og USA. Danmark har dog haft en 

smule lavere stigninger i bruttonationalproduktet 

(BNP). 

 
I 2012 var væksten svagt negativ i både Danmark og 

EU (-0,4 pct.), mens USA havde en positiv økono-

misk vækst på næsten 3 pct. Målt i BNP pr. indbygger 

(PPS) ligger Danmark på et niveau midt imellem EU 

og USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark har gennem de seneste år har oplevet et 

stigende overskud på betalingsbalancen. I 2012 var 

det oppe på 6,0 pct. af BNP. Også i EU var der over-

skud på betalingsbalancen med 1,2 pct. af BNP, mens 

der i USA var et underskud på 2,7 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2012 havde Danmark et offentligt budgetunderskud 

svarende til 4,1 pct. af BNP. Overskud blev ændret til 

underskud i 2009 som følge af den økonomiske krise. 

I EU udgjorde underskuddet 3,9 procent, og i USA 

10,1 procent af BNP i 2012. 

VIDSTE DU AT 
Tyskland er Danmarks største handelspartner,  
herefter kommer Sverige, USA og Storbritannien. ? 

Purchasing Power Standard (PPS) 
PPS er en kunstig valutaenhed, der tager højde for 
de prisforskelle, der ikke afspejles i valutakurserne. 
Gør det muligt at sammenligne indkomstniveauer i 
forskellige lande. 
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I Danmarks Statistik udarbejder vi statistik for stort 
set alle områder af samfundslivet. 

Statistikken bliver til, så borgere, virksomheder, of-
fentlige institutioner og politikere kan følge med i 
samfundsudviklingen og herved bidrage til bl.a. de-
bat og beslutninger.

Vi sætter en ære i at udarbejde statistik, som er til at 
stole på. Vi opgør tallene uafhængigt af økonomiske 
og politiske særinteresser.

Statistikkerne skal på gaden så hurtigt som muligt. 
Derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe tiden, 
fra vi modtager data, til de endelige tal bliver offent-
liggjort.  

Vi har altid brugerne i tankerne, når vi formidler tal-
lene. Tallene skal være lige til at få fat i, nemme at 
forstå og lette at bruge. 

Vi annoncerer, hvornår vores statistikker udkom-
mer et år frem i tiden. 

Vores statistik og publikationer bliver offentliggjort 
på vores hjemmeside dagligt kl. 9.00. 

På samme tidspunkt udkommer også det digitale 
nyhedsbrev Nyt fra Danmarks Statistik med de 
overordnede tal og tendenser. 

For at statistikkerne kan sammenlignes på tværs af landene, samarbejder 
vi internationalt om, hvordan de skal opgøres og formidles.

Statistikkerne bygger på data fra flere forskellige kilder. Offentlige myn-
digheders administrative registre (fx CPR) er en væsentlig kilde. 

Derudover danner indberetninger fra danske virksomheder og interview 
med borgere også grundlag for statistikkerne. 

Langt hovedparten af den officielle statistik udarbejdes efter EU’s lovgiv-
ning.

Danmarks Statistik er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet med ca. 550 medarbejdere. 

For os er drivkraften at beskrive samfundsudviklingen og levere materiale 
til den demokratiske debat.

Læs mere om Danmarks Statistik på  
www.dst.dk/profil

Om Danmarks Statistik

30     

Danmarks Statistik blev grundlagt i 1850 
 – samme år som folkestyret blev indført 

 med grundloven af 1849.  
Institutionens formål var dengang som nu 

 at producere statistik, der kunne danne et  
objektivt fundament for demokratisk debat og beslutninger. 

http://www.dst.dk/profil


Vil du vide mere ... 
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STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 
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Danmarks Statistik udgiver en lang række publikatio-
ner hvert år. Årbøger og  temapublikationer 
 beskriver og analyserer samfundet og kan bruges 
 af alle – fra studerende til politikere.

Hvert år udgiver Danmarks Statistik en række tema-
bøger.  
Bøgerne stiller og besvarer en række spørgsmål om 
samfundet. Eksempler er:

Industriens udvikling
 – giver en statistisk beskrivelse af 
industriens udvikling i Danmark 
fra 2000 til 2012 med beskrivelser 
af udviklingen i produktsammen-
sætning, ekportmarkeder, uddan-
nelse, forskning, innovation og 
udvikling. 

 
Den store fortælling om Danmark og dan-
skerne i tekst, tabeller og figurer.
Fra kultur til økonomi, fra transport til for-
brug, fra skole til erhverv.
 
Årbogen giver et omfattende, aktuelt og sam-
fundsrelevant tidsportræt.
Udkommer hvert år i juni.

Se årbogen på 
www.dst.dk/aarbog

 
Tiårsoversigten giver et overblik over de se-
neste ti års udvikling af det danske samfund. 
Bogen er for alle der ønsker at beskæftige sig 
med samfundsudviklingen.
 
Tiårsoversigten udkommer hvert år i august 
og er velegnet til undervisning.
 
Se mere på www.dst.dk/tiaar

Befolkningens udvikling
 – belyser bl.a. udviklingen i an-
tallet af fødsler, dødsfald, ægte-
skaber, registrede partnerskaber, 
flytninger og aborter. 

Befolkningens løn
 – belyser befolkningens løn på en 
lang række forskellige parametre 
bl.a. køn, arbejdsfunktion, geo-
grafi, familietype, herkomst og i et 
internationalt perspektiv.

http://www.dst.dk/aarbog
http://www.dst.dk/tiaar


Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17
dst@dst.dk
www.dst.dk

Udgivet:  Marts 2014
Oplag:  6.000 
Pris: 10 kr. 

Tryk:  Rosendahls-Schultz
Fotos: Polfoto, Colourbox og  
 Imageselect 

ISBN 978-87-501-2122-0 Tryk
ISBN 978-87-501-2121-3 Web

ISSN 0107-7139 Tryk
ISSN 1601-1023 Web 
 
Redaktion: 
Ulla Agerskov  
Margrethe Pihl Bisgaard  

mailto:uag@dst.dk
mailto:mpb@dst.dk

	Forside
	Forord
	Indholdsfortegnelse
	Areal og klima
	Befolkning og valg side
	Familie og middellevetid
	Boligforhold
	Sundhed
	Sociale forhold
	Kriminalitet
	Uddannelse
	Informationssamfundet
	Kultur
	Kirke
	Arbejdsmarked
	Danmarks Statistiks hjemmeside
	Indkomst og løn
	Priser og forbrug
	Ejendomme og biler
	Nationalregnskab
	Offentlige finanser
	Penge og kapitalmarked
	Udenrigsøkonomi
	Erhvervslivet på tværs
	Erhvervslivets sektorer
	Transport og turisme
	Internationale nøgletal
	Om Danmarks Statistik
	Vil du vide mere ...
	Bagside

