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Økonomisk kommentar: Lønmodtagerbeskæftigelse 
 

Lærerlockout løfter beskæftigelsestallene  
De første ”hårde” tal for beskæftigelsen peger på en stor stigning fra 2. til 3. kvartal 2013. Udviklingen 

skal især ses som en normalisering af den offentlige beskæftigelse efter lærerlockouten i 2. kvartal 

2013. Den private beskæftigelse er imidlertid også steget en smule. De mere bløde beskæftigelsesindi-

katorer peger på, at det nedadgående pres på arbejdsmarkedet er ved at lette. Når det er sagt, så skal 

der langt mere gang i væksten i dansk økonomi før vi kan gøre os forhåbninger om en ordentlig ven-

ding på arbejdsmarkedet.  

14. november 2013    

 

De foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viser en stigning i beskæftigelsen på 18.500 fuldtids-

personer fra 2. kvartal til 3. kvartal 2013 efter sæsonkorrektion. Udviklingen dækker over en stigning i 

den offentlige beskæftigelse på 14.000 fuldtidspersoner, mens den private beskæftigelse er steget 

med 4.500 fuldtidspersoner. Den store stigning i den offentlige beskæftigelse skal ses i sammenhæng 

med lærerlockouten, der reducerede den offentlige beskæftigelse i 2. kvartal 2013. Stigningen i 3. kvar-

tal skal altså ses som en normalisering om end tendensen i den offentlige beskæftigelse også synes at 

være vendt til det positive. Det viser figur 1A. 

 

Fremgangen i den private beskæftigelse (figur 1B) er positiv i lyset af det svage vækstbillede, der har 

præget dansk økonomi siden genopretningspakken tilbage i 2010. Den ellers negative tendens i den 

private beskæftigelse, der har været de seneste kvartaler, synes dermed stoppet. Når det er sagt, så 

viser tallene for de første tre kvartaler set under ét en nedgang i den private beskæftigelse på 3.400 

fuldtidspersoner i forhold til samme periode sidste år. Det er umiddelbart et noget mere negativt bille-

de af arbejdsmarkedet end det indtryk den registrerede arbejdsløshed og Nationalregnskabet efterla-

der.  

 

Figur 1A. Lønmodtagerbesk. - offentlig 

 
 

 Figur 1B. Lønmodtagerbesk. – privat 

 
 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.    

 

Som viser tabel 1, at der det seneste kvartal har været tale om fremgang i beskæftigelsen inden for de 

offentlige erhverv (lockout-effek), men også fremgang inden for bygge og anlæg, flere private service-

erhverv og lidt i industrien. Modsat er der tale om mindre nedgang inden for IKT og Finans. Som det 

fremgår, har der de tre første kvartaler været beskæftigelsesmæssig fremgang for erhvervsservice, og 
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landbrug mv., mens der har været nedgang inden for især industri, råstof mv., IKT, bygge- og anlæg 

samt de offentlige erhverv. 

 

Tabel 1. Beskæftigelse på hovedbrancher  

(ændring 1.000 fuldtidspersoner)  
1. kv.t 

2013 

2. kv.t 

2013 

3. kv.t 

2013 
1.-3. kvt. 12- til 1.-3. kvt. 13 

Lønmodtagerbeskæftigelsen 1,6 -15,0 18,5 -5,8 

1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,2 1,0 0,2 1,4 

2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed -3,0 -1,6 0,2 -7,7 

3 Bygge og anlæg 0,8 -1,6 1,0 -0,6 

4 Handel og transport mv. 0,4 -0,3 0,2 -0,8 

5 Information og kommunikation -0,5 -0,4 -0,2 -1,3 

6 Finansiering og forsikring 0,0 -0,1 -0,2 -0,5 

7 Ejendomshandel og udlejning 0,0 0,1 0,1 0,0 

8 Erhvervsservice 2,3 1,5 0,4 6,0 

9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1,5 -13,5 16,5 -1,9 

10 Kultur, fritid og anden service 0,1 0,0 0,1 -0,5 

11 Uoplyst aktivitet -0,1 0,0 0,2 0,0 

Offentlig  1,3 -11,3 13,9 -2,4 

Privat 0,3 -3,6 4,6 -3,4 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 

 

I AE’s prognose fra september i år var der ventet et ’rebound’ i den offentlige beskæftigelse sammen 

med en stort set uændret privat beskæftigelse målt i personer. De nye tal flugter umiddelbart med 

denne forventning om end med en pil op. Nu afventer vi med spænding de foreløbige Nationalregn-

skabstal for 3. kvartal 2013. Frygten er, at væksten bliver svagere end ventet. Udenrigshandlen trækker 

efter alt at dømme pænt ned i væksten, det private forbrug udvikler sig kun svagt positivt ligesom ny-

byggeriet trækker ned i bygge- og anlægssektoren. Positive tal for industriproduktion og en mærkbar 

stigning i industriimporten herunder af skibe mv. giver modsat håb om, at erhvervsinvesteringerne og 

muligvis lagrene vil trække op ad. Endelig forventes det offentlige forbrug at bidrage pænt positivt i re-

lation til de ’rebound’, der følger af lærerlockouten i 2. kvartal 2013. 

 

Et kig på arbejdsmarkedsindikatorerne ind i 4. kvartal 2013 tegner følgende billede:  

• Beskæftigelsesindikatoren for industri og privat service ekskl. detailhandel er steget mærkbart 

de seneste måneder og ligger nu på det højeste niveau siden midten af 2011. Indikatoren for 

bygge- og anlæg ligger fortsat underdrejet. 

• Indikatoren for jobåbninger – i form af jobopslag på internettet – har vist en lille stigning de se-

neste måneder om end niveauet fortsat ligger lavt. 

• Antallet af varslede fyringer (indikator for joblukninger) er faldet de seneste måneder og ten-

densen ligger nu på det laveste niveau siden krisen satte ind.   

• Antallet af personer, der i forbindelse med en virksomhedskonkurs (indikator for joblukninger) 

er dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG) er også faldet de seneste måneder, men ten-

densen har været svagt opadgående siden starten af 2013.  
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Samlet peger de mere bløde indikatorer på, at det nedadgående pres på arbejdsmarkedet er ved at let-

te. Når det er sagt, så skal der langt mere gang i væksten i dansk økonomi før vi kan gøre os forhåbnin-

ger om en ordentlig vending på arbejdsmarkedet. Det er vores vurdering, at vi skal nogle kvartaler læn-

gere hen før vi er nået dertil – det gælder ikke mindst, hvis væksttallene skuffer i 3. kvartal 2013.  
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