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Uændrede private lønstigninger 

Lønindekset for den private sektor for august viste en årsstigning på 3,7 pct., hvilket 
var uændret i forhold til maj i år. Størst var lønstigningen inden for energi- og 
vandforsyning med 5,6 pct. Mindst var den inden for bygge- og anlægsvirksomhed 
med 2,3 pct. 

Årsstigning  
på 3,7 pct. 

 
Årlig lønudvikling for den private sektor august 2002 - august 2003 Figur 1. 
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Lønindeks og årsstigning opdelt efter branche (februar 1996=100)  

 
2003 Maj 2002-

maj 2003
Aug. 2002-
aug. 2003

Branche Maj Aug.  

   indeks     pct.  

Alle 132,3 134,3 3,7 3,7

Industri 132,8 134,4 4,0 4,3
Energi- og vandforsyning 137,4 137,5 6,4 5,6
Bygge- og anlægsvirksomhed 131,5 133,4 2,2 2,3
Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv. 131,8 133,3 3,0 3,2
Transportvirksomhed, post og telekommunikation 132,6 133,7 3,3 3,6
Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice 133,4 137,4 4,7 4,0
Personlige tjenesteydelser og sociale institutioner 128,4 131,3 3,9 3,3

 
 

 



Ansatte i den private sektor havde dermed i august højere lønstigninger end de stats-
ansatte med 3,0 pct., men samtidig noget lavere lønstigninger end de kommunalt 
ansatte, der havde en lønfremgang på 4,9 pct. 

Lavest lønstigning 
for statsansatte  

 
Lønindeks for ansatte i den private og offentlige sektor Figur 2. 
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Mere information  Detaljerede oplysninger om lønindekset for den private sektor bringes i Løn 2003:10 
(Statistiske Efterretninger). Gratis tal kan hentes i Danmarks Statistikbank på 
www.statistikbanken.dk. Endvidere offentliggøres resultater fra statistikken i den 
tværgående publikation Konjunkturstatistik. 
 

Kilder og metoder  Ovenstående publikation vil indeholde en mere detaljeret metodebeskrivelse. Me-
toden er endvidere beskrevet i varedeklarationen på Danmarks Statistiks hjem-
meside www.dst.dk/varedeklaration under emnegruppen Løn. 
 
Lønindekset er baseret på de private virksomheders indberetninger til Danmarks 
Statistik. Indberetningerne indeholder oplysninger om hver enkelt lønmodtagers 
lønforhold mv. for en lønperiode i den midterste måned af hvert kvartal. Stikprøven 
er stratificeret efter virksomhedernes størrelse og branche. Lønindeksets lønbegreb 
er fortjenesten i alt inklusiv såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af even-
tuelle pensionsbidrag. Indeksværdierne er beregnet ud fra årsstigninger, således at 
indekset for august 2003 er fremskrevet med årsstigningen fra august 2002 til 
august 2003. 
 
Post Danmark ændrede ejerform til et aktieselskab i juni 2002 og indgår hermed i 
lønindekset for den private sektor fra og med 4. kvartal 2002. 
 

Næste offentliggørelse  Lønindeks for den private sektor 4. kvartal 2003 forventes offentliggjort 26. februar 
2004. 
 

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