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Fortsat højere lønstigning i den private sektor 

I den private sektor steg lønnen 4,4 pct. fra første kvartal 2007 til første kvartal 2008. 
Det er 0,1 procentpoint mere end i fjerde kvartal 2007. Lønstigningen var størst inden 
for energi- og vandforsyning og bygge og anlæg (5,2 pct.) og mindst inden for person-
lige tjenesteydelser og sociale institutioner (3,9 pct.). 

Årsstigning 
på 4,4 pct. 

 
Til sammenligning viser Nyt fra Danmarks Statistik nr. 107, at den årlige stigning i 
forbrugerpriserne var 3,1 pct. i februar. 

Årlig forbrugerprisstigning 
på 3,1 pct. i februar 

 
Årlig lønstigning i den private sektor Figur 1. 
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Lønstigningerne tiltog mest inden for finansiering og forretningsservice med 0,4 pro-
centpoint i forhold til fjerde kvartal 2007, mens stigningstakten aftog mest inden for 
personlige tjenesteydelser og sociale institutioner, hvor lønstigningen var 0,3 procent-
point lavere end i forrige kvartal. 

Øget lønstigning især 
 i finansiering og 

forretningsservice 

 

 

http://www.dst.dk/nytudg/11225


Lønindeks og årlig stigning i lønindekset opdelt efter branche (1. kvt. 1996=100) 

 
2007 2008 4. kvt. 2006

- 4. kvt. 2007
1. kvt. 2007

- 1. kvt. 2008

Branche 4. kvt. 1. kvt.  

   indeks     pct.  

Alle 153,7 155,4 4,3 4,4

Industri 154,5 156,2 4,4 4,3
Energi- og vandforsyning 160,3 161,8 5,3 5,2
Bygge og anlæg 157,2 157,1 5,2 5,2
Handel, hotel og restauration 152,1 154,2 4,1 4,2
Transport, post og tele 149,6 152,3 4,1 4,3
Finansiering og forretningsservice 155,8 157,8 4,0 4,4
Personlige tjenesteydelser og sociale institutioner 151,1 151,2 4,2 3,9

 
Til sammenligning havde statsansatte en lønfremgang på 3,6 pct. i første kvartal 
2008, mens lønfremgangen for ansatte i kommuner og regioner var 2,8 pct. jf. Nyt fra 
Danmarks Statistik nr. 206. Lønudviklingen på det private arbejdsmarked lå dermed 
noget over niveauet både for statsansatte og for det kommunale og regionale område. 

Størst lønstigning i 
den private sektor 

 
Den årlige stigningstakt i lønnen for ansatte i den private og offentlige sektor Figur 2. 
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Mere information  Detaljerede oplysninger om lønindekset for den private sektor kan findes i Statistik-
banken på www.dst.dk/stattabel/730 og bringes i abonnementsserien Løn (Statisti-
ske Efterretninger) 2008:4. 
 

Kilder og metoder  Lønindekset er baseret på en stikprøve af private virksomheders indberetninger til 
Danmarks Statistik. Indberetningerne indeholder oplysninger om hver enkelt løn-
modtagers lønforhold mv. for en lønperiode i den midterste måned af hvert kvartal. 
Det anvendte timelønsbegreb er inklusive både lønmodtagers og arbejdsgivers andel 
af eventuelle pensionsbidrag samt gene- og overtidsbetalinger, men eksklusive fe-
riepenge og andre uregelmæssige betalinger. Metoden er nærmere beskrevet på 
www.dst.dk/varedeklaration/865 og i abonnementsserien Løn (Statistiske Efterret-
ninger). 
 

Næste offentliggørelse  Lønindeks for den private sektor 2. kvt. 2008 udkommer 28. august 2008. 
 

Henvendelse  Lønsektionen (tal), tlf. 39 17 34 20, loen@dst.dk 
Uwe Pedersen (metode), tlf. 39 17 34 24, uwp@dst.dk 
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