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Der leveres information om lønmodtagerbeskæftigelsen inden for
følgende brancher;
-

Anvendte registre

Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte
statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende henover året.
Beskæftigelse For Lønmodtagere (BFL) opgjort kvartalsvis for årene 2011 og
frem til og med seneste tilgængelige kvartal i 2020.

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/kva
rtalsvis-beskaeftigelse-for-loenmodtagere
Kvartalsvis Befolkningsregister (BEF) 2011 og frem til og med seneste
tilgængelige kvartal i 2020.
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/befolknin
gen
Uddannelsesregisteret (UDDA) med population per 1. januar 2011 - 2020 med
personernes højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2010 – 2019.
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/hoejestfuldfoert-uddannelse

Sammenkobling af data

Tabelsæt - brancher
Datasæt indeholder oplysninger om beskæftigelsen i udvalgte brancher i årerne
2011-2020.
Beskæftigelse for Befolkningsstatistik Uddannelse
lønmodtagere *
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*Seneste kvartal er altid foreløbige tal, da der endnu ikke findes en endelig opgørelse

Lønmodtagerbeskæftigel
sen for udvalgte brancher

Tabelsættet består af 8 tabeller med udgangspunkt i den branche nomenklatur
kunden har valgt at benytte (enkelte brancher, branche10-gruppering,
branche19-gruppering, branche36-gruppering, branche127-gruppering).

Enheder

Tabel 1-3 indeholder oplysning om antal arbejdssteder, antal lønmodtagere,
antal fuldtidspersoner og samlet lønsum i kvartalet. Tabel 4-8 indeholder
oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidspersoner og samlet lønsum i
kvartalet. Definitionen af enhederne kan læses i nedenstående tekst.
Antal arbejdssteder
Antallet af arbejdssteder opgøres som antal arbejdssteder med lønmodtagere
inden for de pågældende kommuner/den pågældende landsdel.
Enkeltmandsvirksomheder, hvor der ikke er nogle ansatte vil derfor ikke indgå i
opgørelsen.
Arbejdssteder dækker over lønmodtagerjob, der defineres som en persons
tilknytning til et arbejdssted i en periode i en dansk virksomhed. Det er kun
arbejdssteder med registrerede lønmodtagere som indgår i opgørelsen. En
person kan have flere jobs og forskellige arbejdssteder i samme tidsperiode. En
person kan også have flere jobs på samme arbejdssted i forskellige tidsperioder.
Læs evt. mere her:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsva
riable/beskaeftigelse-for-loenmodtagere---bfl
Tildeling af arbejdsstedsnr. for hvert enkelt job foretages i Erhvervsstatistiske
Register (ESR) efter et regelsæt, hvor udgangspunktet er arbejdsgiverens SE-nr.
samt produktionsenhedsnummer (P-nr). I princippet fastholdes
arbejdsstedsnummer ved ejerskifte i en virksomhed, eller hvis aktiviteten

flyttes, såfremt aktiviteten (branchen) og personalet er uændret. Imidlertid
produceres beskæftigelse for lønmodtagere, før der er opnået en rimelig
kontinuitet i arbejdsstedsnumrene, så det samme arbejdssted ikke nødvendigvis
vil have det samme arbejdsstedsnummer over tid.
Mangler P-nr. på en indberetning fra en virksomhed med flere arbejdssteder,
eller skønnes det indberettede P-nr. fejlbehæftet, imputerer ESR et arbejdssted.
Jobbets arbejdsstedsangivelse er af betydning for:
- opgørelse af antal job, idet et job defineres som en persons tilknytning til et
arbejdssted i en referenceperiode.
- jobbets branche og sektor. Ved hjælp af arbejdsstedsnr. foretages opslag i ESR
med henblik på at hente oplysning om den branche og sektor, som jobbet skal
klassificeres i ved offentliggørelse af statistik.
- jobbets geografiske placering. Ved geografiske fordelinger af beskæftigelsen
er det arbejdsstedets geografiske placering, der er udgangspunktet for statistikken.

Antal Lønmodtagere
Antallet af lønmodtagere, optæller primær beskæftigelse på enkelt dage i året,
Dvs. at personers beskæftigelse inden for bijob ikke medregnes i antal
lønmodtagere. Antal lønmodtagere er opgjort på månedsbasis, såfremt en
person i løbet af måneden skifter job, vil personen, som lønmodtager deles i en
brøk over antal arbejdsdage i jobbet over det samlede antal dage i måned.
Såfremt personen har et job og et bijob tæller personen kun i sit primære job.
Antal lønmodtagere viser derfor dag for dag primær beskæftigelse. Alle
lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Også
lønmodtagere, der har lønmodtagerjob som bijob til et hovedjob som
selvstændig, er medregnet. Endelig er lønmodtagere med bopæl uden for landet
indbefattet i opgørelsen. En person, der kun har lønmodtagerjob en del af
måneden, er kun medregnet i den pågældende del af måneden. Lønmodtagere,
der i op til 45 dage ikke har modtaget løn, men efterfølgende er vendt tilbage til
samme arbejdsgiver, er medregnet i perioden uden lønudbetaling.
Antal Fuldtidspersoner
Fuldtidspersoner angiver hvor mange fuldtidspersoner antallet af job svarer til.
Det beregnes som gennemsnittet af antal betalte timer divideret med 160,33
(svarende til en stilling på 37 timer om ugen) hver måned over hvert kvartal.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede valideres inden offentliggørelse vha. analyser
af fuldtidsbeskæftigelsen over tid fordelt på sektorer og brancher samt
geografisk og på passende detaljeringsniveauer.
Samlet Lønsum
Den samlede lønsum er beregnet som summen af det smalle lønbeløb over hele
kvartalet. Smalt lønbeløb, omfatter lønindkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag og
personalegoder, som er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst, men ekskl.
ATP-bidrag og øvrige personalegoder. Det smalle lønbeløb er som regel lig
med jobbets arbejdsmarkedsbidragspligtige A-indkomst.

Datakonstruktion

Tabelsæt Brancher:
Tabel 1. Lønmodtagerbeskæftigelse for udvalgte brancher
Branche
Branche er knyttet til jobbets arbejdssted. Dansk Branchekode er en statistisk
klassifikation af økonomiske aktiviteter. Dens væsentligste funktion er at danne
grundlag for branchekodning af arbejdssted efter disses hovedaktivitet. Kilden

til branchekode for arbejdsstedet kommer fra den seneste kvartalsversion af
Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register. Bemærk tallene offentliggøres
ikke på det mest detaljerede brancheniveau af datakvalitetshensyn.
Hele branchenomenklaturen og de tilhørende grupperinger kan findes på
Danmarks Statistiks internet, nomenklaturer, Dansk branchekode:
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?pid=732
Beskæftigelse i de udvalgte brancher opgøres ud fra følgende variable:
Sum af antal arbejdssteder: antallet af arbejdssteder ultimo kvartalet i det pågældende år, for hver af de udvalgte brancher/den udvalgte branche-gruppering.
Sum af antal lønmodtagere: antallet af alle former for lønmodtagere ultimo
kvartalet i det pågældende år for hver af de de udvalgte brancher/den udvalgte
branche-gruppering. Uagtet hvor mange timer personen er beskæftiget.
Sum af antal fuldtidsbeskæftigede: antallet af fuldtidsbeskæftigede personer
ultimo kvartalet i det pågældende år for hver af de udvalgte brancher/den
udvalgte branche-gruppering
Sum af samlet lønsum: summen af det samlede lønbeløb for alle beskæftigede
ultimo kvartalet i det pågældende år for hver af de udvalgte brancher/den
udvalgte branche-gruppering.
Diskretion i tabel 1:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Der gives
dog altid oplysninger om antallet af arbejdssteder.

Tabel 2. Antal arbejdssteder, fuldtidspersoner, lønmodtagere samt lønsum
inden for hver sektor.
Sektor
Sektorkode på arbejdssted. SEKTORKODE dannes på basis af arbejdsstedet i
overensstemmelse med ESA 2010 (European System of Accounts), hvor
sektorplaceringen primært bestemmes af, hvem der har den organisatoriske
kontrol over enheden. Dette er nyt i forhold til tidligere, hvor en enhed blev
sektorplaceret primært på baggrund af finansieringen af aktiviteten i enheden.
Der anvendes i hele perioden den nye sektorplacering i beskæftigelse for
lønmodtagere. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og
branche. Et stort antal enheder blev gennemgået samtidig med implementering
af den nye sektorkode, hvilket har bidraget til en kvalitetsforbedring.
Oplysningerne gives udelukkende for hver af sektorerne – Offentlig forvaltning
og Service; Virksomheder og Organisationer; Uoplyst.
Diskretion i tabel 2:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Der gives
dog altid oplysninger om antallet af arbejdssteder.
For at oplysninger om sektor inddeling kan indgå i tabellen skal der minimum
være tre cvr-numre i hver sektor inden for branchen. Sektoren inden for
branchen må desuden ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt
kravene ikke opfyldes ændres sektor til uoplyst.

Dominans er aktuelt såfremt antal fuldtidsbeskæftigede eller samlet lønsum
udgøres af mere end 85% af de to største cvr-numre.

Tabel 3. Top-tre kommuner i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede inden
for udvalgte brancher.
De tre kommuner hvor der er flest fuldtidsbeskæftigede inden for de udvalgte
brancher.
Kommune
Den kommune hvor arbejdsstedet er placeret og omfatter kun kommunekoder i
Danmark. Der kun udtaget oplysning om de top-tre kommuner med flest
fuldtidspersoner samlet for den udvalgte branche, desuden er opgjort et landstal.
Vær opmærksom på, at da det er top-tre kommuner i forhold til antallet af
fuldtidsbeskæftigede, summerer tallene for de udvalgte kommuner ikke
nødvendigvis til det samlede landstal.
Diskretion i tabel 3:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Der gives
dog altid oplysninger om antallet af arbejdssteder.
For at oplysninger om top-tre kommuner kan indgå i tabellen skal der
minimum være tre cvr-numre i hver af top-tre kommuner inden for branchen.
Top-tre kommuner inden for branchen må desuden ikke domineres af de to
største cvr-numre. Såfremt kravene ikke opfyldes ændres kommunen til ”999
Diskretioneret”.
Tabel 4. Lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på arbejdsfunktion for
udvalgte brancher.
Arbejdsfunktion
Fagkode for væsentligste lønmodtagerbeskæftigelse i året. Data er i leverede
tabeller opgjort på 1-cifrede kode for Fagkode. Variablen fortæller noget om,
hvilket arbejde den enkelte medarbejder udfører. Klassifikationen giver dog
ikke indtryk af eventuelle forskelle i ansvarsfordelingen mellem medarbejdere
med samme arbejdsfunktion. Nogle medarbejdere har ledelsesmæssige opgaver,
uden dog at tilhøre virksomhedens overordnede ledelse, mens andre
medarbejdere har et særligt ansvar i det daglige arbejde, som til en vis grad
adskiller dem fra andre medarbejdere, som ellers - overordnet set - udfører
samme arbejdsfunktion.
Fagkode er dannet på baggrund af DISCO-08 koder. DISCO-08 er den officielle
danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard
Classification of Occupations, ISCO-08. DISCO-koden indberettes af private
virksomheder og statslige institutioner. For kommunerne og regionerne
anvendes en konverteringsnøgle mellem DISCO-koden og kommunernes
lønklasser. DISCO-koden bruges kun til statistiske formål, hvorfor incitamentet
for virksomheder og institutioner til at vedligeholde koden kan være begrænset.
Dette kan give sig udslag i kvaliteten, da de indberettede fagkoder ikke bliver
fejlsøgt.
Der kan læses mere om Disco koder i følgende link:

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/loenstatistikkken/
oversigt
Lønmodtagerbeskæftigelsen inddeles i følgende 11 grupperinger:
0 Militær
1 Ledelsesarbejde
2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende
område
3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
5 Service- og salgsarbejde
6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
7 Håndværkspræget arbejde
8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
9 Andet manuelt arbejde
Uoplyst
Såfremt en medarbejder varetager flere forskellige jobfunktioner bliver
medarbejderen indplaceret efter den jobfunktion, der kræver højeste
kvalifikation eller specialviden.
Diskretion i tabel 4:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for en fagklassifikation ændres denne til
”uoplyst”.

Tabel 5. Lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på uddannelsesniveau for
udvalgte branche.
Tabel 5A
Højeste fuldførte uddannelse er suppleret med information om hvor mange med
det enkelte uddannelsesniveau, der er indskrevet på en uddannelse på et højere
niveau.
Højeste fuldførte uddannelse
Højeste fuldførte uddannelse er den højeste uddannelse en person har afsluttet
senest oktober året før det aktuelle år. Kigger man på beskæftigelsen i 1. kvartal
2015, så er det den højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2014, som tæller.
Hovedgrupperinger:
Højeste fuldførte uddannelse er defineret på baggrund af registrerede
uddannelser i Danmark. Grupperingen sker efter hovedområde, hvor
populationen består af personer som er registreret med mindst én
kompetencegivende uddannelse i Danmarks Statistiks elevregister eller
kvalifikationsregister.
Bemærk at personer med højest fuldførte uddannelse ” 35 Adgangsgivende
uddannelsesforløb” er lagt ind under gruppe ” 20 Gymnasiale uddannelser” og
Gruppen ” 80 Ph.d. og forskeruddannelser” er lagt sammen med ” 70 Lange
videregående uddannelser, LVU”
Grupperingen er nærmere beskrevet her:

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/nyuddannelsesklassifikation-DISCED-15/disced-hovedomraade-for-fuldfoerteuddannelser
Personer, som ikke er registreret med mindst én kompetencegivende uddannelse
i Danmark indgår som uoplyst.
Registeret for højest fuldført uddannelse er nærmere beskrevet her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/hoejestfuldfoert-uddannelse/indhold
I gang med en uddannelse
Såfremt en person er indskrevet på en uddannelse pr. 1. oktober året før det
aktuelle beskæftigelses år, og denne uddannelse er på et højere niveau end
personens nuværende højeste fuldførte uddannelse, angives personen som
værende i gang med en uddannelse
Højeste fuldførte uddannelse er opgjort på følgende gruppering:
H10 Grundskole
H20 Gymnasiale uddannelser
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H40 Korte videregående uddannelser, KVU
H50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU
H60 Bacheloruddannelser, BACH
H70 Lange videregående uddannelser, LVU
H99 Uoplyst
For en uddybende beskrivelse af uddannelsesgrupperingerne henvises til dette
link: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/nyuddannelsesklassifikation-DISCED-15/disced-hovedomraade-for-fuldfoerteuddannelser
Bemærk at højeste fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før det
aktuelle år. Der er derfor et tidsmæssigt efterslæb på uddannelsesinformationen,
der kan skævvride.
I gang med højere uddannelsesniveau er en angivelse af hvorvidt personerne på
et uddannelsesniveau er i gang med at opkvalificere sig til et højere
uddannelses-niveau.
Diskretion i tabel 5A:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for en uddannelsesgruppe ændres denne
til ”H99 uoplyst”. Såfremt der er færre end 10 personer i en af
uddannelsesgrupperne ”i gang med højere uddannelse” eller ”ikke i gang med
højere uddannelse” så diskretioneres denne.
Tabel 5B
Lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på de top-tre enkelte uddannelseskoder
inden for udvalgte brancher.
Top-tre er bestemt efter antallet af fuldtidsbeskæftigede.
For en uddybende beskrivelse af højeste fuldførte uddannelse henvises til dette
link:

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelsesdata/befolknin
gens-uddannelse/hfaudd
Bemærk at højeste fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før det
aktuelle år. Der er derfor et tidsmæssigt efterslæb på uddannelsesinformationen,
der kan skævvride.
Diskretion i tabel 5B:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for en uddannelsesgruppe ændres denne
til ”9999 uoplyst”.
Tabel 6. Lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på herkomst.
Herkomst
Herkomst er defineret ud fra variablen ie_type, der beskriver hvorvidt en person
er indvandrer, efterkommer eller af dansk oprindelse:
-

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både dansk
statsborger og født i Danmark.
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk
statsborger og født i Danmark.
Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

Variablen ie_type er nærmere beskrevet her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/cpr-oplysninger/ietype.aspx
Diskretion i tabel 6:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for en herkomstgruppe ændres denne til
”9UoplystHerkomst”.
Tabel 7. Lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på alder for udvalgte brancher.
Alder: alderen er opgjort primo det aktuelle kvartal.
Alder grupperes til følgende grupper:
0-15 år
16-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-65 år
66+ år
Uoplyst

Diskretion i tabel 7:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for en aldersgruppe ændres denne til
”Uoplyst”.
Tabel 8. Lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på køn.
Køn: angivelse af hvorvidt de ansatte er mænd eller kvinder.
Bemærk der vil altid være personer med ukendt køn. Såfremt en person ikke er i
befolkningen ultimo kvartalet, vil denne angives med uoplyst køn. Dvs. at alle
personer der udvandrer i løbet af kvartalet, vil have uoplyst køn, eller hvis
personen ikke har en dansk folkeregister adresse, dvs. at personen bor i
udlandet, men er ansat i danmark. Pendlere på tværs af landegrænser er derfor
heller ikke med.
Diskretion i tabel 8:
For at oplysninger om antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede samt
samlet lønsum kan indgå i tabellen skal der minimum være tre cvr-numre i hver
branche og branchen må ikke domineres af de to største cvr-numre. Såfremt der
er mindre end 10 lønmodtagere inden for et køn ændres denne til ”9Uoplyst”.

Endelige tabeller kan kun kontrolleres med Statistikbanken for
branche19-grupperingen. Statistiksbankstabel LBESK32 kan benyttes til
tjek af tabel 1 og tabel 2 for branche19-grupperingen.
Ingen
Dominans er aktuelt såfremt antal lønmodtagere, antal fuldtidsbeskæftigede
samt samlet lønsum udgøres af mere end 85% af de to største cvr-numre.
I branche36-gruppering er gruppen ” CD Olieraffinaderier mv.” lagt under ”CE
Kemisk industri”, af hensyn til diskretion. Desuden vil der være små branchegrupperinger i 127 gruppering, samt enkelt brancher, der ikke kan tilkobles
information ud over antallet af arbejdssteder.

Se desuden afsnit under de enkelte tabeller.

Tabellerne er baseret på oplysninger om beskæftigelsen for de seneste 5
år, samt tilgængelige data for det igangværende år. Data for det seneste
kvartal er altid foreløbige tal.
På de kvartalsvise opgørelser er usikkerheden på udviklingen af antal
fuldtidsbeskæftigede vurderet til, at være under 1 pct. af det samlede
antal fuldtidsbeskæftigede, hvor 1 pct. svarer til ca. 20.000
fuldtidsbeskæftigede. For så vidt angår mere detaljerede opgørelser af
beskæftigelsen mht. branchemæssig og geografisk fordeling er
usikkerheden betydelig større.

Bemærk at data ikke er fejlsøgt på enkelte brancher eller mindre
geografiske områder (som fx kommuner).
Oplysningerne vedr. arbejdsfunktion er mangelfulde og der tages
forbehold for kvaliteten. Arbejdsfunktion er defineret på baggrund af
DISCO-koden. Der skal gøres opmærksom på at DISCO-koderne er af
svingende kvalitet grundet variablen er mangelfuld og uoplyst for en del
lønmodtagere i private virksomheder. Det skyldes at virksomheder med
under 10 medarbejdere ikke indgår i lønstatistikker. De resterende
virksomheder er baseret på en stikprøve. Der er en forsinkelse i
kvalitetsrettelser i løn-data for stat og kommuner. Det betyder at
datakvalitet for det seneste år er markant dårligere end data for tidligere
år.

Spørgsmål til leverancen kan ske ved at rette henvendelse til Karen Risør
Bjerre på e-mail krb@dst.dk eller på tlf.: 3917 3614.
I DST Consulting afvikles særkørsler på baggrund af officiel statistik.
Herudover udbydes en lang række varierede standardprodukter. I
Betalingsdatabanken www.dst.dk/bdb er der let adgang til data døgnet
rundt. Find mere information om produkter og ydelser på
http://www.dst.dk/da/tilsalg eller kontakt en konsulent på e-mail
consulting@dst.dk eller på tlf.: 39 17 35 44.
Statistikbanken ® www.statistikbanken.dk indeholder officiel statistik,
som beskriver samfundsmæssige forhold i Danmark.
Danmarks Statistiks produktion dækker over mere end 220 statistikker,
som er grupperet i 12 emner. Statistikkerne er bl.a. beskrevet i
kvalitetsdeklarationer og statistikprogrammet. Find mere information på
www.dst.dk/da/kvalitetsdeklarationer og i statistikprogrammet
http://www.dst.dk/pubomtale/19014.

