Økonomisk
analyse
22. februar 2018
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Beskæftigelsen nærmer sig rekord
- Der er nu 2.721.019 beskæftigede lønmodtagere i Danmark – det er kun
1.039 personer fra at være den højeste beskæftigelse nogensinde!
-

Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele Danmark – ikke mindst
i de 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder

-

Landbruget har også bidraget til beskæftigelsesvæksten og har nu en
højere beskæftigelse end lige før finanskrisen

Beskæftigelsen steg fortsat i december 2017
Der er gang i kedlerne hos virksomhederne i Danmark. Den økonomiske
situation har medført at virksomhederne ansætter flere for at kunne følge med
efterspørgslen af deres varer. Det har betydet at beskæftigelsen nu aldrig har
været højere i Danmark. I december var der 2.721.019 lønmodtagere, hvilket
er kun 1.039 færre end rekorden fra april 2008, jf. figur 1.

Tusinde

Figur 1: Beskæftigede lønmodtagere
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Virksomhederne efterspørger dog fortsat mere arbejdskraft. I fødevare- og
agroindustrien er der rekordhøje forventninger om at øge antallet af
medarbejdere i de kommende kvartaler.

Presset på arbejdsmarkedet kan også mærkes i mange af landets kommuner.
På nuværende tidspunkt er der 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller
derunder. Samtidig er antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige er på
landsplan tredoblet siden 2011, læs her.
Fortsat mulighed for at få flere danskere ind på arbejdsmarkedet
Der er dog fortsat mulighed for at få flere danskere ind på arbejdsmarkedet.
Selvom antallet af personer med lønmodtagerjob nærmer sig et rekordhøjt
niveau, er andelen af befolkningen, der har et lønmodtagerjob stadig et stykke
fra rekord. Dette skyldes at befolkningen er steget med 3,7 pct. siden 2008.
Siden foråret 2013, hvor andelen var lavest (65 pct.), er andelen af alle
lønmodtagere ift. befolkningen mellem 16-69 år steget til 68,6 pct. Dermed er
der fortsat 2,8 procentpoint til ny rekord, jf. figur 2.
Figur 2: Alle lønmodtagere ift. befolkningen mellem 16-69 år
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Anm.: Lønmodtagerandelen er beregnet som antal lønmodtagere ift. befolkningen mellem 16-69 år.
Lønmodtagerandelen kan derfor være overvurderet, da der kan være personer over 69 år der fortsat er
beskæftigede.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

Fortsætter presset på arbejdsmarkedet kan det dog betyde, at væksten
dæmpes før tid – både lokalt og nationalt. Initiativer for at imødekomme
mangel på arbejdskraft bør dog foretages inden niveauet for 2008 nærmes.
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Landbruget bidrager også til beskæftigelsesvæksten
I landbruget var antal af lønmodtagere i 2014 allerede højere end i 2008. Det
er især indenfor det seneste år at antal lønmodtagere steget, hvilket ligeledes
kan ses hos landmændene, hvor hver syvende melder om mangel på
arbejdskraft. Særlig udtalt er det i Nord- og Vestjylland, hvor der meldes om
forgæves rekruttering af landbrugsmedhjælpere1.
Figur 3: Beskæftigede lønmodtagere i landbrug, skovbrug og fiskeri
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

1https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/mangler-der-arbejdskraft-i-danmark-eller-ej-vi-knuser-tallene-og-goer-
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