
 

 

 ANALYSE 

  

Danskerne er begejstrede for 

udenlandsk arbejdskraft 

To ud af tre danskere byder udenlandsk arbejdskraft velkom-
men, så længe de bidrager positivt til den danske økonomi 

Udenlandsk arbejdskraft har i løbet af sommeren været diskuteret et utal af gange i den 
politiske debat. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende udfordringer med rekrut-
tering af kompetente medarbejdere og virksomheder, som må sige nej til ordre som kon-
sekvens heraf, er det oplagt at overveje, om vi kan blive endnu bedre til at tiltrække kva-
lificeret udenlandsk arbejdskraft. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at danskerne er meget 
begejstrede for udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark for at arbejde og i øv-
rigt bidrager positivt til den danske samfundsøkonomi. Således angiver to ud af tre dan-
skere, at udlændinge er velkomne i Danmark, så længe de betaler mere til de offentlige 
kasser end de koster. I modsætning hertil er kun 5 pct. af danskerne skeptiske over for 
udenlandsk arbejdskraft, selvom de bidrager positivt til økonomien. Alt i alt udviser dan-
skerne altså en markant begejstring for udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Dan-
mark for at arbejde og betale deres skat. 
   

Figur 1: 
Danskernes holdning til udsagnet: ”Udlændinge, der arbejder og betaler 
mere til de offentlige kasser, end de koster, er velkomne i Danmark”. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2018. 

Note: n = 1.005. 
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Begejstringen for udenlandsk arbejdskraft favner bredt 

Begejstringen for udenlandsk arbejdskraft, der bidrager positivt til den danske økonomi, 
er markant for samtlige centrale samfundsgrupper. Skal man fremhæve nogle enkelte 
forskelle ses det, at mænd og yngre danskere er mere begejstrede end kvinder og ældre 
danskere. Desuden kan man se, at begejstringen stiger i takt med uddannelsesniveauet, 
men selv blandt danskere med folkeskole eller erhvervsuddannelse som senest gennem-
førte uddannelse er modstanden begrænset. Endelig viser fordelingen på tværs af parti-
valg også, at der for alle partier er et markant flertal, som hilser udenlandsk arbejdskraft 
velkommen, så længe de bidrager positivt til de offentlige kasser.  
   

Tabel 1: 
Danskernes holdning til udsagnet: ”Udlændinge, der arbejder og betaler 
mere til de offentlige kasser, end de koster, er velkomne i Danmark” for-
delt på køn, alder, uddannelse og partivalg. 

Kategorier 
Helt enig/ 

enig 
Neutral 

Helt uenig/ 

uenig 
n 

Alle 67% 28% 5% 1.005 

Mand 73% 24% 4% 496 

Kvinde 62% 32% 7% 509 

18-39 77% 19% 3% 347 

40-59 62% 32% 7% 343 

60+ 62% 32% 5% 315 

Folkeskole 58% 37% 5% 262 

Gymnasial uddannelse  63% 28% 9% 99 

Erhvervsuddannelse 66% 27% 6% 295 

Kort VU 77% 22% 1% 71 

Mellemlang VU 73% 23% 3% 181 

Lang VU 81% 17% 2% 92 

Socialdemokraterne 63% 33% 4% 210 

Radikale Venstre 72% 28% 0% 45 

Konservative Folkeparti 73% 22% 5% 33 

SF 71% 21% 8% 40 

Liberal alliance 84% 16% 0% 32 

Dansk Folkeparti 60% 30% 11% 175 

Venstre 74% 22% 4% 153 

Enhedslisten 66% 29% 5% 88 

Alternativet 67% 33% 0% 25 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, august 2018. 

Note: VU = Videregående uddannelse. Opdelingen på partivalg er sket med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvil-

ket parti stemte du på ved det seneste Folketingsvalg den 18. juni 2015?”. Partiet ”Kristendemokraterne” er 

undladt på grund af for få respondenter og dermed for stor statistisk usikkerhed. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 29. august 2018.  
 
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 analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående udenlandsk arbejdskraft kan ske til arbejdsmarkedschef Peter 
Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133. 
 
 


