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Beskæftigelsesministeriet 
Analyseenheden 

 
 

Lønmodtagerbeskæftigelsen 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014  
 

Ifølge Danmarks Statistiks tal for lønmodtagerbeskæftigelsen er antallet af lønmodtage-

re i den private sektor i perioden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 steget med ca. 

41.400 personer.  

 

Danmark Statistiks tal for lønmodtagerbeskæftigelsen kan imidlertid ikke fordeles på 

statsborgerskab. På den baggrund er det valgt at anvende Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekrutterings beskæftigelsesstatistik. 

 

Ifølge denne opgørelse er beskæftigelsen i den private sektor steget med 45.100 perso-

ner fra 4. kvartal 2011 i 4. kvartal 2014 blandt de 16-70-årige, jf. tabel 1. 

 

For danske statsborgere er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor ifølge 

STAR’s opgørelse steget med 9.700 berørte personer i den samme periode, mens 

den er steget med 36.600 berørte personer for udenlandske statsborgere. 

 

Hvis man ser på den seneste udvikling, er lønmodtagerbeskæftigelsen for danske stats-

borgere i den private sektor steget med 17.600 berørte personer fra 4. kvartal 2013 til 

4. kvartal 2014. For udenlandske statsborgere er lønmodtagerbeskæftigelsen i den pri-

vate sektor i samme periode steget lidt mindre med 15.500 berørte personer. 

 
 

 

Tabel 1.  Lønmodtagerbeskæftigelse i den private sektor opgjort i berørte personer og fordelt på 
danske og udenlandske statsborgere (16-70 år) 

 

 
2011K4 2012K4 2013K3 2014K4 2011K4-

2014K4   
2013K4-
2014K4 

I alt 1.966.900 1.967.000 1.978.500 2.012.000 45.100 33.500 

 - Heraf danske statsborgere 1.803.300 1.795.600 1.795.400 1.813.000 9.700 17.600 

 - Heraf udenlandske statsborgere* 158.200 165.900 179.300 194.800 36.600 15.500 

 - Heraf ukendt statsborgerskab 5.800 5.800 4.000 4.400 -1.400 400 

       

Udl. statsborgere i pct. af private 
lønmodt.besk. (udv. i pct.point) 8,00% 8,43% 9,06% 9,70% 1,60% 0,64% 

 

*Personer med statsborgerskab fra tredjelande kan have opholdsgrundlag til hhv. erhverv og studie eller ophold som flygt-

ninge eller familiesammenførte mv. 

**Statsborgerskabet er ukendt i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har indberettet til eIndkomst uden et CPR-nummer. 

Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort over hele kvartalet. Statsborgerskabet er opgjort hver måned. Tallene i 

tabellen er afrundet til nærmeste hundrede, og summer ikke nødvendigvis til totalen. 

Kilde: Særtræk på baggrund af SKAT’s DetailCOR (E-indkomst), CVR-registeret og CPR-registeret. 


