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Beskæftigelse fordelt på brancher 
 

En tredjedel af de nye job er kommet 

inden for erhvervsservice 
 

Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i star-

ten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen steget hver måned. AE har set nærmere 

på, hvilke brancher der har haft stigende beskæftigelse i løbet af de seneste to år. Jobfremgan-

gen er bredt funderet i mange forskellige brancher, men især inden for erhvervsservice er an-

tallet af beskæftigede øget markant. Fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015 er beskæfti-

gelsen i erhvervsservice steget med 14.000 fuldtidspersoner. 

 

af Analytiker Emilie Agner Damm 12. december 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 
38.000 fuldtidspersoner. En tredjedel af denne beskæftigelsesfremgang er sket inden for 
erhvervsservice. 
 

• Inden for erhvervsservice har der været fremgang både inden for de klassiske praktisk 
orienterede servicebrancher og inden for videnstunge brancher såsom arkitekter og råd-
givende ingeniører. 
 

• Restaurationsbranchen har med en stigning i beskæftigelsen på 5.800 personer haft den 
største beskæftigelsesfremgang inden for handel og transport. 

 
• Med en stigning i beskæftigelsen på 3.300 fuldtidspersoner, er medicinalindustrien den 

branche inden for industrien, hvor beskæftigelsen er steget mest. 
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Flere er kommet i job siden 2013 

Før den økonomiske krise ramte i 2008, var der knap 2,23 millioner fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 

i Danmark. Fra tredje kvartal 2008 begyndte beskæftigelsen at falde, og først i starten af 2013, vendte 

udviklingen og beskæftigelsen begyndte igen at vise positive takter. Ifølge den nyeste opgørelse fra Dan-

marks Statistik var der i andet kvartal 2016 2,20 millioner fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Det be-

tyder, at beskæftigelsen fra første kvartal 2013 til andet kvartal 2016 er steget med 80.000 fuldtidsper-

soner. Figur 1A viser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 2008 og frem. 

 

Figur 1A. Lønmodtagerbeskæftigelsen siden 08 

 
 

 Figur 1B. Lønmodtagerbeskæftigelsen siden 13 

 
 

Anm: Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen for personer over 14 år. 

Fuldtidspersoner, Sæsonkorrigeret.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

 Anm: Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen for personer over 14 år. 
Fuldtidspersoner, Sæsonkorrigeret.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

AE har set nærmere på, i hvilke brancher beskæftigelsesfremgangen primært er sket. De nyeste registre 

for beskæftigelsen fordelt på detaljerede brancher går frem til tredje kvartal 2015, hvor den samlede 

beskæftigelse lå på 2,16 millioner fuldtidspersoner. AE har derfor undersøgt, hvordan beskæftigelsesud-

viklingen de seneste to år frem til tredje kvartal 2015 fordeler sig på brancher. Fra tredje kvartal 2013 til 

tredje kvartal 2015 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 38.000 fuldtidspersoner. Det ses af figur 

1B, der viser lønmodtagerbeskæftigelsen fra 2013 og frem. Det markante fald i april 2013 skyldes lærer-

konflikten.  

 

Tabel 1 viser antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i tredje kvartal 2015 opdelt på de 10 hoved-

brancher. Samtidig viser tabellen ændringen i antallet af fuldtidspersoner i de enkelte brancher siden 

tredje kvartal 2013.  

 

Mere end en tredjedel af beskæftigelsesfremgangen er sket inden for erhvervsservice, som dækker over 

virksomheder med meget forskelligartede arbejdsområder. For eksempel hører både advokatvirksom-

hed og rengøring under denne branche.  

 

Der er ligeledes sket en stor beskæftigelsesfremgang ingen for handel og transport mv., som ligeledes 

dækker over både postvæsenet, detailhandlen og restaurationsbranchen. Endelig er der også inden for 

både bygge og anlæg og i industrien blevet skabt markant flere job gennem de senere år. Netop fordi 

nogle af de hovedbrancher med størst beskæftigelsesfremgang dækker over et bredt udsnit af job er det 

relevant at gå et spadestik dybere og belyse beskæftigelsesudviklingen i detaljerede underbrancher. 
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Tabel 1. Lønmodtagerbeskæftigelse 3. kvt. 2015 
 

3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt 2013-3. kvt. 2015 
 

Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 35,8 1,0 2,8 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 279,0 3,8 1,4 

Bygge og anlæg 126,2 6,4 5,4 

Handel og transport mv. 482,8 12,1 2,6 

Information og kommunikation 84,6 2,8 3,4 

Finansiering og forsikring 73,5 -1,2 -1,6 

Ejendomshandel og udlejning 30,6 1,1 3,6 

Erhvervsservice 234,1 14,3 6,5 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 736,1 -2,4 -0,3 

Kultur, fritid og anden service 77,1 0,3 0,4 

Uoplyst aktivitet 0,3 0,1 30,3 

I alt 2.160,1 38,2 1,8 

Anm.: Tabellen viser beskæftigelsen for personer over 14 år.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Stor stigning i beskæftigelsen for vikarer 

Lønmodtagerbeskæftigelsen inden for erhvervsservice er steget med 14.300 fuldtidspersoner fra tredje 

kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. Det betyder, at beskæftigelsen inden for erhvervsservice nu er højere 

end før krisen. 

 

Overordnet har vi inddelt underbrancherne inden for erhvervsservice i videnstunge brancher og praktisk 

orienterede servicebrancher. Lønmodtagerbeskæftigelsen i de underbrancher med relativt vidensspeci-

fikke job (den øverste halvdel af tabel 2) er steget betydeligt fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. 

De videnstunge underbrancher i erhvervsservice bidrager med godt 40 pct. af den samlede stigning 

inden for erhvervsservice. 

 

Resten af stigningen inden for erhvervsservice er drevet af de mere klassiske servicebrancher med mere 

praktisk orienterede arbejdsopgaver. Her er det især inden for arbejdsformidling og vikarbureauer samt 

anden operationel service, at der er sket en stigning i beskæftigelsen. Den største del af stigningen inden 

for arbejdsformidling og vikarbureauer er sket i vikarbranchen, men beskæftigelsen inden for arbejds-

formidlingskontorer er også steget. Beskæftigelsesfremgangen inden for anden operationel service pri-

mært skyldes bl.a., at beskæftigelsen inden for callcenter-virksomhed er steget.   
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Tabel 2. Beskæftigelsesudvikling inden for erhvervsservice 
 

  3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt. 2013-3. kvt. 2015 
 

  Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 

Videnstunge serviceerhverv 
 

  

 Arkitekter og rådgivende ingeniører 39,0 3,0 8,5 
 

Virksomhedskonsulenter 23,3 2,4 11,3 
 

Forskning og udvikling 15,5 -0,7 -4,2 
 

Advokat og anden vidensservice 41,0 1,3 3,2 

Praktisk orienterede serviceerhverv 
   

 
Arbejdsformidling og vikarbureauer 36,0 5,3 17,1 

 
Anden operationel service 13,8 2,2 18,6 

 
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 48,3 0,5 1,1 

 
Øvrige inden for service 17,1 0,3 1,9 

I alt, erhvervsservice 234,1 14,3 6,5 

Anm.: ”Advokat og anden videnservice” dækker over følgende underbrancher: Advokatvirksomhed, Revision og bogføring, Reklame- og analysebu-

reauer samt Anden videnservice. ”Øvrige inden for service” dækker over Dyrlæger, Udlejning og leasing af materiel, Rejsebureauer samt vagt- og 

sikkerhedstjeneste. Tabellen viser lønmodtagerbeskæftigelsen for personer over 14 år.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fremgang inden for restauration og tilbagegang inden for post og kurertjeneste 

Antallet af beskæftigede inden for handel og transport mv. er samlet steget med over 12.000 fuldtids-

personer fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. Langt den største fremgang er sket inden for re-

staurationsbranchen, hvor beskæftigelsen er steget med 5.800 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 

14 pct. 

Den næststørste stigning ses inden for skibsfart, hvor antallet af lønmodtagere er steget med 2.200 

fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 15 pct. Skibsfart dækker over transport af både gods og 

passagerer, når transporten foregår på enten søer, kyster eller ad indre vandveje.  

 

Tabel 3. Top og bund inden for handel og transport mv. 
  

3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt. 2013 - 3. kvt. 2015 

Top 5 
 

Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 
 

Restauranter 47,4 5,8 13,9 
 

Skibsfart 16,6 2,2 15,1 
 

Engroshandel med tekstiler og 
husholdningsudstyr 

37,2 1,6 4,6 

 
Detailhandel med tekstiler og 
husholdningsudstyr mv. 

36,2 1,3 3,7 

 
Internethandel, postordre mv. 4,0 1,2 41,0 

Bund 5 
    

 
Post og kurertjeneste 16,4 -1,1 -6,3 

 
Engroshandel med it-udstyr 13,1 -0,7 -5,1 

 
Detailhandel med beklædning og 
fodtøj 

16,0 -0,6 -3,7 

 
Tankstationer 3,8 -0,5 -12,5 

 
Detailhandel med forbrugerelektronik 3,6 -0,5 -11,1 

Anm: Top og bund er udvalgt på baggrund af stigningen i antal fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2015. Tabellen viser lønmodta-

gerbeskæftigelsen for personer over 14 år.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 



Beskæftigelse fordelt på brancher 
En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice 

  5 

Inden for både engros- og detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er beskæftigelsen steget 

med hhv. 1.600 og 1.300. Endelig er der sket en stigning i beskæftigelsen inden for internethandel, post-

ordre mv. på 1.200 fuldtidspersoner.  

 

Trods den overordnet positive beskæftigelsesudvikling i handelsbranchen, er der også brancher, hvor 

udviklingen har været negativ. Det gælder f.eks. inden for post og kurertjeneste, hvor beskæftigelsen er 

faldet med 1.100 fuldtidspersoner. Ligeledes er beskæftigelsen faldet med 700 fuldtidspersoner inden 

for engroshandel med it-udstyr. Endelig har der været en tilbagegang i beskæftigelsen på 5-600 perso-

ner inden for både detailhandel med hhv. beklædning og fodtøj og forbrugerelektronik samt tankstatio-

ner. 

 

Medicinalindustrien buldrer frem 

Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen inden for industrien steget med 3.800 fuldtidspersoner fra tredje 

kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. Industribrancherne spænder over både indvinding af råstoffer, forsy-

ning af el, gas, varme og vand samt mere klassiske fremstillingsindustrier. I de fleste af industriens un-

derbrancher er beskæftigelsen hverken steget eller faldet i perioden, men i enkelte industribrancher har 

der været en markant udvikling. 

 

Den største beskæftigelsesfremgang ses inden for medicinalindustrien, hvor beskæftigelsen er steget 

med 3.300 fuldtidspersoner. Det svarer til en stigning på 17 pct. Inden for fremstilling af andre maskiner 

er beskæftigelsen steget med 1.300 personer. Fremstilling af andre maskiner dækker bl.a. over fremstil-

ling af maskiner til brug andre steder i industriens produktion, f.eks. inden for fødevareindustrien, teks-

tilindustrien og råstofindvinding.  

 

Beskæftigelsen er desuden steget inden for fremstilling af maling og sæbe mv., møbelindustrien og på 

bagerier, brødfabrikker mv. 

Tabel 4. Industriens lønmodtagerbeskæftigelse 
  

3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt. 2013 - 3. kvt. 2015 

Top 5 
 

Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 
 

Medicinalindustri 22,9 3,3 16,7 
 

Fremstilling af andre maskiner 25,3 1,3 5,5 
 

Fremstilling af maling og sæbe mv. 6,6 0,4 6,6 
 

Bagerier, brødfabrikker mv. 8,7 0,3 3,2 
 

Betonindustri og teglværker 9,7 0,3 2,8 

Bund 5 
    

 
Slagterier 11,7 -0,7 -5,6 

 
Drikkevareindustri 2,9 -0,6 -17,1 

 
Elforsyning 6,5 -0,5 -7,5 

 
Fremstilling af motorer, vindmøller 
og pumper 

22,7 -0,4 -1,6 

 
Mejerier 7,5 -0,4 -4,8 

Anm: Top og bund er udvalgt på baggrund af stigningen i antal fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2015. Tabellen viser lønmodta-

gerbeskæftigelsen for personer over 14 år.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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I andre dele af industrien er beskæftigelsen faldet fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. Den 

største tilbagegang er sket i slagteribranchen, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen er faldet med 700 per-

soner. Der har desuden været mindre fald i beskæftigelsen inden for drikkevareindustrien, fremstilling 

af motorer, vindmøller og pumper, elforsyning samt på mejerier.  

 

Positiv udvikling i byggebeskæftigelsen er bredt funderet 

Beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg er steget med 6.400 fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2013 

til tredje kvartal 2015. Beskæftigelsesfremgangen er bredt funderet på byggebranchens fem underbran-

cher, og kun inden for byggeentreprenører er beskæftigelsen ikke steget.  

 

Den største fremgang ses inden for gruppen af murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirk-

somhed samt forberedende byggepladsarbejde, hvor beskæftigelsen er steget med 2.400 fuldtidsper-

soner, svarende til en stigning på 12 pct. Denne underbranche dækker over f.eks. nedrivning, forbere-

dende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser samt murerarbejde, og det er inden for nedrivning 

og forberedende byggepladsarbejder, at beskæftigelsen er vokset mest.  

 

Bygningsinstallation består af installation af bl.a. el og VVS-arbejde, og beskæftigelsen inden for dette 

område er steget med 1.700 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen inden for bygningsfærdiggørelse, som 

dækker over malerarbejde, glarmester virksomhed og lignende, er steget med 1.400 fuldtidspersoner.  

 

Beskæftigelsen inden for anlægsentreprenører er steget med 900 fuldtidspersoner. Denne gruppe ar-

bejder med anlæg af veje, jernbaner, ledningsnet og anlæg af havne og vandveje.  

 

Kun beskæftigelsen indenfor byggeentreprenører ligger på omtrent samme niveau som i tredje kvartal 

2013. Byggeentreprenører står for gennemførelse af bygningsprojekter og opførelse af bygninger.  

 

Tabel 5. Beskæftigelsesudvikling inden for bygge og anlæg 
 

3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt. 2013 - 3. kvt. 2015 
 

Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed 
samt forberedende byggepladsarbejde 

          21,6              2,4            12,2  

Bygningsinstallation           37,3              1,7              4,7  

Bygningsfærdiggørelse           33,1              1,4              4,4  

Anlægsentreprenører           15,3              0,9              6,3  

Byggeentreprenører           18,9              0,1              0,5  

I alt, bygge og anlæg         126,2              6,4              5,4  

Anm: Tabellen viser lønmodtagerbeskæftigelsen for personer over 14 år. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Boks 1. Metode 

Fuldtidspersoner 
Alle tabeller og figurer viser beskæftigelsen i fuldtidspersoner. Fuldtidspersonerne er beregnet ud fra ajo_fuldtid_beskaefti-

get i BFL. Fuldtidsbeskæftigelsen i et kvartal er således beregnet som gennemsnittet af fuldtidsbeskæftigede i de tre måne-
der, som kvartalet dækker over. Dette følger DST’s opgørelsesmetode. Igennem hele analysen er der afgrænset til beskæf-
tigede over 14 år.  
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Bilag 1 

Bilag 1. Beskæftigelsesudvikling i alle brancher 

 3. kvt. 2015 Ændring 3. kvt. 2013 - 3. kvt. 2015 

 Fuldtidspersoner (1.000) Pct. 

Restauranter 47,4 5,8 13,9 

Arbejdsformidling og vikarbureauer 36,0 5,3 17,1 

Medicinalindustri 22,9 3,3 16,7 

Arkitekter og rådgivende ingeniører 39,0 3,0 8,5 

Læger, tandlæger mv. 41,0 2,6 6,7 

Virksomhedskonsulenter 23,3 2,4 11,3 

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed 
samt forberedende byggepladsarbejde 

21,6 2,4 12,2 

Videregående uddannelsesinstitutioner 41,7 2,2 5,6 

Skibsfart 16,6 2,2 15,1 

Anden operationel service 13,8 2,2 18,6 

It-konsulenter mv. 41,0 1,8 4,6 

Bygningsinstallation 37,3 1,7 4,7 

Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 37,2 1,6 4,6 

Anden videnservice 10,0 1,5 17,2 

Bygningsfærdiggørelse 33,1 1,4 4,4 

Hospitaler 104,8 1,3 1,3 

Fremstilling af andre maskiner 25,3 1,3 5,5 

Landbrug og gartneri 32,0 1,3 4,2 

Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 36,2 1,3 3,7 

Internethandel, postordre mv. 4,0 1,2 41,0 

Fragtvognmænd og rørtransport 26,7 1,1 4,4 

Informationstjenester 5,3 1,1 26,5 

Plejehjem mv. 114,3 1,1 1,0 

Hoteller mv. 14,9 1,1 8,0 

Ejendomsmæglere mv. 11,9 1,0 8,8 

Anlægsentreprenører 15,3 0,9 6,3 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 17,4 0,9 5,4 

Udgivelse af computerspil og anden software 4,2 0,8 24,0 

Voksenundervisning mv. 16,5 0,7 4,5 

Bilhandel 20,2 0,7 3,4 

Kreditforeninger mv. 12,1 0,6 5,0 

Grundskoler 84,7 0,5 0,6 

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 48,3 0,5 1,1 

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 45,4 0,5 1,0 

Hjælpevirksomhed til transport 26,0 0,4 1,7 

Sport 12,6 0,4 3,7 
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Fremstilling af maling og sæbe mv. 6,6 0,4 6,6 

Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter 3,5 0,4 12,2 

Revision og bogføring 14,5 0,3 2,4 

Luftfart 5,5 0,3 5,6 

Bagerier, brødfabrikker mv. 8,7 0,3 3,2 

Betonindustri og teglværker 9,7 0,3 2,8 

Renovation og genbrug 7,6 0,3 3,5 

Metalvareindustri 28,4 0,3 0,9 

Finansiel service 7,8 0,2 3,2 

Fremstilling af basiskemikalier 4,7 0,2 5,3 

Forsikring og pension 17,2 0,2 1,3 

Fremstilling af skibe og andre transportmidler 2,1 0,2 11,2 

Fremstilling af metal 4,1 0,2 5,3 

Specialbutikker med fødevarer 5,7 0,2 3,7 

Boligudlejning 13,7 0,2 1,4 

Produktion af film, tv og musik 
mv. 

4,6 0,2 3,9 

Møbelindustri 7,4 0,2 2,4 

Vagt og sikkerhedstjeneste 4,4 0,2 3,9 

Dyrlæger 2,1 0,1 7,7 

Bilværksteder mv. 17,0 0,1 0,9 

Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv. 4,6 0,1 3,3 

Fiskeindustri 3,1 0,1 4,7 

Teater, musik og kunst 4,9 0,1 2,7 

Reparation og installation af maskiner og udstyr 9,1 0,1 1,3 

Anden fødevareindustri 8,9 0,1 1,2 

Supermarkeder og varehuse mv. 52,0 0,1 0,2 

Gasforsyning 1,2 0,1 8,4 

Byggeentreprenører 18,9 0,1 0,5 

Fremstilling af elektriske motorer mv. 4,4 0,1 1,9 

Engroshandel med andre maskiner 26,7 0,1 0,3 

Uoplyst aktivitet 0,3 0,1 30,3 

Radio- og tv-stationer 5,6 0,1 1,2 

Fiskeri 1,0 0,1 7,2 

Varmeforsyning 1,8 0,1 3,5 

Udlejning og leasing af materiel 6,1 0,1 1,0 

Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv. 2,8 0,1 1,8 

Papirindustri 4,2 0,0 1,1 

Træindustri 6,6 0,0 0,4 

Rensning af jord og grundvand 0,1 0,0 29,3 

Indvinding af olie og gas 2,2 0,0 1,1 
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Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 5,5 0,0 0,3 

Reparation af husholdningsudstyr 2,7 0,0 0,5 

Fremstilling af medicinske instrumenter mv. 3,2 0,0 0,1 

Fremstilling af ledninger og kabler 1,9 0,0 0,0 

Lotteri og andet spil 1,1 0,0 -0,7 

Læder- og fodtøjsindustri 0,1 0,0 -16,9 

Anden engroshandel 35,6 0,0 -0,1 

Beklædningsindustri 1,1 0,0 -1,9 

Internationale organisationer og ambassader 0,1 0,0 -24,1 

Tekstilindustri 2,8 0,0 -1,2 

Biblioteker, museer mv. 10,9 0,0 -0,3 

Private husholdninger med ansat medhjælp 0,7 0,0 -6,2 

Indvinding af grus og sten 1,0 0,0 -4,5 

Olieraffinaderier mv. 0,8 0,0 -5,7 

Rejsebureauer 4,6 0,0 -1,1 

Service til råstofindvinding 1,0 -0,1 -4,7 

Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 9,3 -0,1 -0,7 

Tobaksindustri 0,4 -0,1 -15,2 

Vandforsyning 0,8 -0,1 -9,3 

Udlejning af erhvervsejendomme 5,0 -0,1 -1,5 

Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 3,4 -0,1 -2,4 

Fremstilling af andet elektronisk udstyr 9,7 -0,1 -1,3 

Glasindustri og keramisk industri 1,5 -0,1 -8,2 

Reklame- og analysebureauer 8,6 -0,1 -1,5 

Offentlig administration 76,6 -0,2 -0,2 

Forlag 11,2 -0,2 -1,6 

Trykkerier mv. 5,3 -0,2 -3,3 

Regional- og fjerntog 6,2 -0,2 -3,4 

Lokaltog, bus og taxi mv. 18,7 -0,3 -1,4 

Plast- og gummiindustri 11,0 -0,3 -2,4 

Agenturhandel 4,7 -0,3 -5,8 

Kloak- og rensningsanlæg 1,8 -0,3 -15,0 

Mejerier 7,5 -0,4 -4,8 

Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter 7,3 -0,4 -4,9 

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper 22,7 -0,4 -1,6 

Skovbrug 2,7 -0,4 -12,6 

Engroshandel med korn og foderstof 3,9 -0,4 -9,5 

Advokatvirksomhed 7,9 -0,4 -4,9 

Detailhandel med forbrugerelektronik 3,6 -0,5 -11,1 

Organisationer og foreninger 31,5 -0,5 -1,6 

Elforsyning 6,5 -0,5 -7,5 
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Tankstationer 3,8 -0,5 -12,5 

Drikkevareindustri 2,9 -0,6 -17,1 

Detailhandel med beklædning og fodtøj 16,0 -0,6 -3,7 

Forskning og udvikling 15,5 -0,7 -4,2 

Slagterier 11,7 -0,7 -5,6 

Engroshandel med it-udstyr 13,1 -0,7 -5,1 

Telekommunikation 12,7 -1,0 -7,3 

Post og kurertjeneste 16,4 -1,1 -6,3 

Pengeinstitutter 36,4 -2,2 -5,8 

Forsvar, politi og retsvæsen mv. 52,1 -3,5 -6,3 

Daginstitutioner og dagcentre mv. 159,0 -7,6 -4,6 

I alt 2.160,1 38,2 1,8 

Anm: Tabellen viser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen for personer over 14 år fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2015. Antal er angivet 

i fuldtidspersoner. DST’s klassificering i 127 brancher er anvendt.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 


