
 

 

 ANALYSE 

  

Danskernes syn på rekruttering 
af udenlandsk arbejdskraft 

Tre ud af fire danskere ser positivt på rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft, så længe det sker på danske vilkår 

Danskerne er generelt særdeles positive, når de skal vurdere virksomhedernes rekrutte-
ring af udenlandsk arbejdskraft, så længe de ansættes efter almindelige danske løn- og 
ansættelsesforhold. Op mod tre ud af fire danskere mener således, at det er positivt, at 
virksomhederne rekrutterer såvel faglært som ufaglært udenlandsk arbejdskraft, lige-
som de også er positive overfor rekruttering af specialister og medarbejdere med aka-
demiske færdigheder. 
 
Tilslutningen falder en smule, når man retter fokus mod jobfunktioner, som er tættere 
på borgerne. Selv på disse områder er der dog et massivt flertal, der synes det er i orden, 
at virksomheder rekrutterer udlændinge, så længe de er ansat på danske løn- og ansæt-
telsesvilkår. Det drejer sig specifikt om stillinger indenfor sundhedsvæsenet samt pleje- 
og omsorgsområdet. Mindst opbakning nyder området retsvæsen og sikkerhed, hvor kun 
lige knap halvdelen af danskerne støtter rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. 
   

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, marts 2019. 

Note: n = 2.003. Figuren viser andelen af respondenterne, som har svaret ”Ja” til spørgsmålet ”Er det okay at 

rekruttere udlændinge til disse jobs, hvis de ansættes lovligt og efter almindelige danske løn- og ansættelses-

forhold?” 

 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent og Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk 
chef. Udgivelsestidspunkt: marts 2019. 
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De ufaglærte støtter rekruttering af ufaglærte udlændinge 

I den offentlige debat hører man ofte, at det særligt er de ufaglærte, som er kritiske 
overfor rekruttering af ufaglært udenlandsk arbejdskraft, primært fordi de konkurrerer 
om de samme jobs. Resultaterne af denne undersøgelse punkterer dog denne myte. I 
figuren nedenfor kan man konstatere, at to ud af tre ufaglærte danskere støtter rekrut-
tering af ufaglært udenlandsk arbejdskraft, så længe det sker efter almindelige løn- og 
ansættelsesforhold. Selvom andelen er en smule lavere end tilslutningen på landsplan, 
så må der stadigvæk siges at være et markant flertal blandt de ufaglærte for rekruttering 
af ufaglært udenlandsk arbejdskraft. 
   

Figur 2: 
Er det okay at rekruttere udlændinge til ufaglærte jobs, hvis de ansættes 
lovligt og efter almindelige danske løn- og ansættelsesforhold? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (alle) = 2.003; n (danskere, der har et ufaglært job) = 278. Figuren viser andelen af respondenterne, som 

har svaret ”Ja” til spørgsmålet ” Er det okay at rekruttere udlændinge til ufaglærte jobs, hvis de ansættes lov-

ligt og efter almindelige danske løn- og ansættelsesforhold?” 
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De faglærte støtter rekruttering af faglærte udlændinge 

Det samme billede gør sig gældende, når man ser på de faglærtes syn på rekruttering af 
faglært udenlandsk arbejdskraft. Lige knap tre ud af fire faglærte danskere støtter re-
kruttering af faglært udenlandsk arbejdskraft, så længe det sker efter almindelige løn- 
og ansættelsesforhold. Selvom andelen også her er en smule lavere end tilslutningen på 
landsplan, så er der stadigvæk et betydeligt flertal blandt de faglærte for rekruttering af 
faglært udenlandsk arbejdskraft. 
   

Figur 3: 
Er det okay at rekruttere udlændinge til faglærte jobs, hvis de ansættes 
lovligt og efter almindelige danske løn- og ansættelsesforhold? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (alle) = 2.003; n (danskere, der har et faglært job) = 394. Figuren viser andelen af respondenterne, som 

har svaret ”Ja” til spørgsmålet ” Er det okay at rekruttere udlændinge til faglærte jobs, hvis de ansættes lovligt 

og efter almindelige danske løn- og ansættelsesforhold?” 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 19. marts 2019.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en nationalt repræsentativ befolk-
ningsundersøgelse med 2.003 voksne danskere over 18 år. Data er eftervægtet på køn, 
alder og region, hvilket sikrer en fordeling i stikprøven på disse variable, som matcher 
fordelingen i populationen. Den maksimale stikprøveusikkerhed med ca. 2.000 respon-
denter er +- 2,2 procentpoint. 
 
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 eller udenlandsk arbejdskraft i øvrigt kan ske til ar-
bejdsmarkedspolitisk chef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133. 
 
 
 


