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Udenlandske medarbejdere 
er en vigtig del af arbejds-
styrken i danske kommuner 

Der er over 290.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere 
i Danmark. Det svarer til, at hver 8. fuldtidsbeskæftigede lønmodtager 
i Danmark har udenlandsk statsborgerskab. Det er en fordobling siden 
2012, hvor der var 143.000 fuldtidsbeskæftigede med udenlandsk 
statsborgerskab. Udenlandske medarbejdere er dermed en vigtig del 
af den danske arbejdsstyrke.  
 
Ledigheden i Danmark har længe været faldende, og virksomhederne har svært ved at 
rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Udenlandske medarbejdere er med til at 
afhjælpe manglen på arbejdskraft og tilfører stor værdi til dansk økonomi.i 
 
Dansk Erhverv har undersøgt, hvor stor en andel, udenlandske statsborgere udgør af det 
samlede antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark i dag. Vi har også under-
søgt, hvordan andelen varerier på tværs af landet, og hvordan den har udviklet sig de 
seneste ti år.  
 
Analysen viser, at der er over 290.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere 
i Danmark i august 2022. Det er 12 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Dan-
mark. Andelen varierer på tværs af landet, fra 5,7 pct. i Svendborg kommune til 20,8 pct. 
i Samsø kommune. Analysen viser også, at antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske 
statsborgere er mere end fordoblet på ti år.   
 
Hver 8. fuldtidsbeskæftigede lønmodtager har udenlandsk statsborgerskab 
Der er i dag 290.500 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark. Det 
svarer til, at knap hver 8. (12 pct.) fuldtidsbeskæftigede lønmodtager i Danmark har 
udenlandsk statsborgerskab.  
 
Andelen varierer på tværs af landets kommuner. I Svendborg kommune er det hver 20. 
lønmodtager (5,7 pct.), der har udenlandsk statsborgerskab, mens det i Samsø kommune 
er hver femte lønmodtager (20,8 pct.). For i alt 55 kommuner udgør udenlandske stats-
borgere mere end 10 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kommunen, og for 
14 kommuner er andelen i dag over 15 pct.  
 
Figur 1 viser et kort over variationen i andelen af lønmodtagere med udenlandsk stats-
borgerskab på tværs af kommuner i Danmark. Tabel 1 viser en oversigt over top 20 kom-
muner, hvor andelen er størst. 
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Figur 1: 
Andel fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere af samlede antal 
fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, august 2022 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Jobindsats.dk.   

Note: I beregningen antages, at fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er lønmodtagere. Pga. efterregi-

streringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. 
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Tabel 1: Top 20 kommuner med størst andel af udenlandske lønmodtagere 

Kommune Andel 

Samsø 20,8% 

Gladsaxe 19,8% 

Ishøj 19,5% 

Tårnby 19,5% 

Lyngby-Taarbæk 18,4% 

København 17,5% 

Albertslund 17,5% 

Vallensbæk 16,3% 

Fredensborg 15,6% 

Brøndby 15,6% 

Tønder 15,4% 

Aabenraa 15,4% 

Billund 15,4% 

Hvidovre 15,1% 

Fanø 15,0% 

Gentofte 15,0% 

Høje-Taastrup 14,9% 

Sønderborg 14,8% 

Lolland 14,7% 

Greve 14,5% 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Jobindsats.dk, tal for august 2022. 

Note: I beregningen antages, at fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er lønmodtagere. Pga. efterregi-

streringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. 

 
 
Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er fordoblet på ti år 
I løbet af de seneste ti år er antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere 
steget med 147.000. Det er mere end en fordobling på ti år. Andelen af lønmodtagere 
med udenlandsk statsborgerskab er altså steget med 5,2 procentpoint fra en andel på 
6,8 pct. i august 2012 til en andel på 12 pct. i august 2022.  
 
Denne tendens gælder på tværs af stort set alle landets kommuner. Kun i Halsnæs kom-
mune er andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab faldet i løbet af de 
sidste 10 år, med 0,5 procentpoint, fra en andel på 12,6 i august 2012 til en andel på 12,1 
i august 2022. I Danmarks 97 resterende kommuner er andelen af lønmodtagere med 
udenlandsk statsborgerskab steget de seneste 10 år. I 17 kommuner er andelen vokset 
med over 7 procentpoint de seneste ti år. 
 
Figur 2 viser et kort over variationen i væksten i procentpoint af andelen af lønmodtagere 
med udenlandsk statsborgerskab. Tabel 2 viser de 20 kommuner, hvor væksten i pro-
centpoint har været størst. 
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Figur 2: 
Vækst i procentpoint i andel af lønmodtagere med udenlandsk statsbor-
gerskab fra august 2012 til august 2022 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Jobindsats.dk. ”Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark” samt ”Antal 

lønmodtagere efter arbejdssted”. 

Note: I beregningen antages, at fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er lønmodtagere. Pga. efterregi-

streringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. 

 
Jf. Tabel 2, er Gladsaxe kommune den kommune i Danmark som har haft den højeste 
vækst i procentpoint i andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab de se-
neste 10 år. Andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab er steget med 
10,8 procentpoint fra en andel på 9 pct. i 2012 til en andel på 19,8 pct. i 2022. Lige efter 
følger Lolland, Ishøj og Samsø, som alle har oplevet en vækst i andelen af lønmodtagere 
med udenlandsk statsborgerskab på mere end 10 procentpoint de seneste 10 år.  
 

https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/udenlandsk-arbejdskraft/udenlandsk-arbejdskraft-i-danmark/udenlandske-statsborgere-med-lonindkomst-i-danmark-opholdsgrundlag-statsborgerskab-branche/
https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/ledigheds-og-jobindikatorer/jobindikatorer/antal-lonmodtagere-efter-arbejdssted/
https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/ledigheds-og-jobindikatorer/jobindikatorer/antal-lonmodtagere-efter-arbejdssted/
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Tabel 2: 
Top 20 kommuner med højest vækst i andelen af lønmodtagere med 
udenlandsk statsborgerskab 

Kommune Vækst i procentpoint 

Gladsaxe 10,8% 

Lolland 10,4% 

Ishøj 10,3% 

Samsø 10,0% 

Vallensbæk 9,6% 

Billund 8,9% 

Fredensborg 8,8% 

Albertslund 8,7% 

Tårnby 8,6% 

Kerteminde 8,3% 

Brøndby 8,3% 

Herlev 7,9% 

Lyngby-Taarbæk 7,6% 

Ringkøbing-Skjern 7,5% 

Varde 7,3% 

Solrød 7,3% 

Langeland 7,1% 

Frederikshavn 6,8% 

Køge 6,7% 

København 6,7% 
 

Kilde: Jobindsats.dk, tal for august 2022. ”Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark” samt ”Antal 

lønmodtagere efter arbejdssted”. 

Note: I beregningen antages, at fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er lønmodtagere. Pga. efterregi-

streringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. 

 
Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 27. oktober 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 Økonom, Christine Sinkjær-Rasmussen, 
chsi@danskerhverv.dk eller Chef for analyse og samfundsøkonomi, Kasper Lindgaard, 
kali@danskerhverv.dk.  
Noter 

 
i Udenlandsk arbejdskraft gavner økonomien (danskerhverv.dk) 

https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/udenlandsk-arbejdskraft/udenlandsk-arbejdskraft-i-danmark/udenlandske-statsborgere-med-lonindkomst-i-danmark-opholdsgrundlag-statsborgerskab-branche/
https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/ledigheds-og-jobindikatorer/jobindikatorer/antal-lonmodtagere-efter-arbejdssted/
https://jobindsats.dk/databank/arbejdsmarked/ledigheds-og-jobindikatorer/jobindikatorer/antal-lonmodtagere-efter-arbejdssted/
mailto:chsi@danskerhverv.dk
mailto:kali@danskerhverv.dk
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/arbejdsmarked/udenlandsk-arbejdskraft/

