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Danskerne ønsker bedre adgang 
til udenlandsk arbejdskraft fra 
lande uden for EU  

Der er overordnet set massiv støtte blandt danskerne til rekruttering 
af udenlandsk arbejdskraft, når det sker på danske løn- og ansættel-
sesvilkår. Det gælder særligt specialister og faglærte, men også i sund-
hedssektoren samt på pleje- og omsorgsområdet. Set i lyset af den 
omfattende mangel på arbejdskraft i Danmark i dag, ønsker et flertal 
af danskerne, at politikerne gør noget hurtigst muligt for at gøre det 
nemmere at rekruttere arbejdskraft fra lande uden for EU. Data fra Det 
Danske Valgprojekt bekræfter, at opbakningen til udenlandsk ar-
bejdskraft lige nu er højere end den har været de seneste ti år. 
 
Danskerne udtrykker klar støtte til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 
Der er i øjeblikket massiv mangel på arbejdskraft i Danmark. Ifølge Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering er antallet af forgæves rekrutteringer i december 2021 opgjort 
til 158.000 (målt over det seneste halvår), hvilket er det højeste antal siden foråret 2007i. 
Billedet går igen, når man ser på andelen af virksomheder, der indrapporterer til Dan-
marks Statistik, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor. Ikke 
siden finanskrisen har mangel på arbejdskraft været så omfattendeii. Bedre adgang til 
udenlandsk arbejdskraft kan være én af løsningerne på denne udfordring.   
 
Dansk Erhverv har derfor spurgt danskerne om deres holdning til rekruttering af uden-
landsk arbejdskraft. Figur 1 nedenfor viser danskernes holdning til rekruttering af uden-
landsk arbejdskraft for en række stillingskategorier, hvis de ansættes på almindelige 
danske løn- og ansættelsesvilkår. 
   

Figur 1: 
Er det okay at rekruttere udlændinge til disse jobs, hvis de ansættes lov-
ligt og efter almindelige danske løn- og ansættelsesforhold? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, ultimo december 2021.  

Note: n = 1.001.  
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Der er overordnet set et stort flertal af danskerne, som støtter rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft, hvis det sker på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. Rekruttering 
af specialister (89 pct.) og faglærte (86 pct.) er de stillingskategorier, som nyder størst 
opbakning.  
 
Fire ud af fem danskere støtter også rekruttering af udenlandsk arbejdskraft inden for 
sundhedsvæsnet, som også er ramt af massiv mangel på arbejdskraft blandt fx sygeple-
jersker, hvor der det seneste halve år har været ca. 4.500 forgæves rekrutteringeriii. Det 
samme gælder pleje- og omsorgsområdet, hvor 77 pct. af danskerne støtter rekruttering 
af udenlandsk arbejdskraft. Endelig støtter to ud af tre danskere også rekruttering af 
ufaglærte, hvis det sker på ordentlige vilkår. 
 
Ifølge danskerne bør politikerne hurtigst muligt sikre bedre adgang til udenlandsk ar-
bejdskraft fra lande uden for EU 
Et flertal af danskerne (55 pct.) mener, at virksomhederne hurtigst muligt bør sikres 
bedre muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. Kun 
33 pct. af danskerne er imod dette, og 13 pct. har ikke en holdning til spørgsmålet. Det 
viser med al tydelighed, at de fleste danskere gerne ser, at politikerne hurtigst muligt 
forbedrer virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. 
   

Figur 2: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
”Virksomhederne bør hurtigst muligt sikres bedre muligheder for at re-
kruttere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU” 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, ultimo december 2021.  

Note: n = 1.001. 
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Et stigende antal danskere mener, at der er behov for bedre adgang til udenlandsk 
arbejdskraft 
Opbakningen til bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft er lige nu højere end den har 
været de seneste ti år. For at undersøge udviklingen i danskernes holdning hertil, har 
Dansk Erhverv stillet danskerne det samme spørgsmål, som bruges i ”Det Danske Valg-
projekt”. Efter hvert folketingsvalg siden 1971 har en række forskere fra blandt andet 
Københavns Universitet og Aarhus Universitet gennemført landsdækkende repræsenta-
tive vælgerundersøgelser af en række forskellige emneriv. Ét af disse emner handler om, 
hvorvidt det ”i dag er nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejds-
kraft”. Ved at gentage det spørgsmål, har det været muligt for Dansk Erhverv at se på 
udviklingen i danskernes syn på nødvendigheden af udenlandsk arbejdskraft. 
 
Figur 3 nedenfor viser opbakningen til dette spørgsmål siden 2011. Det er tydeligt, at der 
siden folketingsvalget i 2019 er sket en markant stigning i danskernes syn på behovet 
for import af kvalificeret arbejdskraft. Ved de seneste to folketingsvalg i 2015 og 2019 
har lidt under halvdelen (hhv. 45 og 44 pct.) erklæret sig enig i udsagnet. Det er nu steget, 
så det i december 2021 ligger på 54 pct.  
 
Der er altså en udbredt velvilje i den danske befolkning i forhold til nødvendigheden af 
at åbne grænserne for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Den er tilmed højere end 
den har været de seneste ti år. 
   

Figur 3: 
Er du enig eller uenig i følgende udsagn:  
”I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret ar-
bejdskraft” 

 

Kilde: Tallene fra 2021 er Norstat for Dansk Erhverv, ultimo december 2021. De resterende år er hentet fra Det 

Danske Valgprojekt, 2011-2019.  

Anm: n (2021) = 1.001. n (2019) = 2.043. n (2015) = 1.993. n (2011) = 1.951. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 5. januar 2022. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
Noter 

 
i https://star.dk/media/19208/rekrutteringssurvey-december-2021.pdf 

ii Konjunkturbarometre for erhvervene - Danmarks Statistik (dst.dk) 

iii Rekrutteringssurvey december 2012 (star.dk) 

iv https://www.valgprojektet.dk/default.asp 
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