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Østeuropæisk arbejdskraft og grænsependlere 
 

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret 

hos 1 pct. af virksomhederne 
 

Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10-

lande og ikke-vestlige lande, har omkring 2/3 af al nytilkommet arbejdskraft ansat. Særligt in-

den for landbrug og erhvervsservice (bl.a. rengøring) er der nogle virksomheder, som har en 

meget høj andel af nytilkommet arbejdskraft ansat. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 15. august 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Beskæftigede indvandrere fra EU10-landene og ikke-vestlige lande, som har opholdt sig i 
Danmark i 2 år eller mindre, udgør omkring 15.000 fuldtidspersoner. 2/3 af denne gruppe 
er ansat på blot én pct. af de danske virksomheder. 
 

• På den procent af virksomhederne, hvor mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og 
ikke-vestlige lande er ansat, er 3,5 pct. af alle ansatte nytilkommet arbejdskraft. På de 99 
pct. andre virksomheder udgør nytilkommet arbejdskraft 0,3 pct. af alle ansatte. 

 

• Et tilsvarende billede tegner sig, når man ser på grænsependlere. Den ene procent af virk-
somhederne med flest grænsependlere ansat har omkring 70 pct. af alle grænsependlere 
ansat. 
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Få arbejdspladser ansætter mange nytilkomne indvandrere 

Der er ofte meget fokus på østeuropæiske arbejdskraft, som kommer til Danmark og arbejder. En 

gruppe, der imidlertid ikke er meget viden om. I denne analyse er der fokus på de indvandrere, som ar-

bejder i Danmark, kommer fra et af EU10-landene eller et andet ikke-vestligt land, og som har opholdt 

sig i Danmark i to år eller mindre. ”EU10-landene” er de senest optagede medlemsstater i EU og dæk-

ker konkret over: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien, Rumænien og 

Bulgarien. 

 

Der er forskellige måder at opgøre denne gruppe på. På jobindsats.dk kan man se en opgørelse over 

udenlandske lønmodtagere i Danmark fordelt efter, hvilket år de har fået tildelt CPR-nummer. Ifølge 

denne opgørelse er der omkring 15.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere med bopæl i 

Danmark, som har fået udstedt deres CPR-nummer i løbet af de seneste to år. 

 

I denne analyse er gruppen afgrænset ud fra sammenkobling af detaljerede registre på individniveau 

om indrejsedato, nationalitet og register om beskæftigede lønmodtagere (eIndkomst). Ved hjælp af 

disse koblinger kan man på månedsbasis undersøge, hvor hver enkelt person arbejder, og hvor længe 

vedkommende har opholdt sig i Danmark. Konkret er der set på indvandrere fra EU10 lande samt andre 

ikke-vestlige lande, som ultimo 2013 har opholdt sig i Danmark i 2 år eller mindre og har været be-

skæftiget som lønmodtager i Danmark i løbet af 2013. Med de afgrænsninger udgør denne gruppe i alt 

15.000 fuldtidspersoner. For denne gruppe er det undersøgt, hvilke arbejdssteder de er ansat på. 

Gruppen benævnes nytilkommet arbejdskraft. 

 

Få virksomheder har en stor del af nytilkommet arbejdskraft 

Gruppen af nytilkommet arbejdskraft er i høj grad koncentreret på enkelte virksomheder1. Ser man på 

den ene procent af virksomhederne, som har flest fra denne gruppe ansat, så har de samlet ansat 2/3 

af alt nytilkommet arbejdskraft fra EU-10 lande samt ikke-vestlige lande. Langt hovedparten af den ny-

tilkomne arbejdskraft er altså ansat på blot én procent af virksomhederne. 

 

I tabel 1 er dette illustreret på brancher. Af tabellen ses det, at der f.eks. inden for landbrug er 784 virk-

somheder, som er blandt den ene procent af alle virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft 

ansat. Det svarer til 6,3 pct. af alle virksomheder inden for landbrug. 

 

Samtidig fremgår det, at disse 784 landbrugsvirksomheder beskæftiger ca. 70 pct. af al den nytilkom-

mede arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande, som er ansat inden for landbruget. En anden 

branche, hvor meget af den nytilkomne arbejdskraft er ansat, er inden for erhvervsservice (bl.a. rengø-

ring). Af tabellen ses det, at 1,3 pct. af virksomhederne i erhvervsservice tilhører den procent af virk-

somheder med mest nytilkommet arbejdskraft ansat. Disse 1,3 pct. af virksomhederne har samlet an-

sat 78 pct. af al nytilkomne arbejdskraft, der er ansat i erhvervsservice. 
  

                                                                 
1 I analysen bruges ordet ”virksomheder” om ”arbejdssteder”. I de fleste tilfælde er der kun et arbejdssted pr. CVR-nummer, mens fx kommuner og 

store kæder (fx Netto eller COOP) vil have mange arbejdssteder pr. CVR nummer. I denne analyse bruges der arbejdssted som benævnes virk-

somhed. 
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Tabel 1. Top 1 pct. virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-
vestlige lande, årsværk, 2013 

 Antal virksom-
heder 

Andel af alle virksom-
heder 

Andel af nytil-
kommet arbejds-

kraft 

 Antal Pct. Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 784 6,3 70,1 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 206 1,3 77,9 

Bygge og anlæg 110 0,6 68,8 

Handel og transport mv. 448 0,7 53,5 

Information og kommunikation 62 0,7 74,6 

Finansiering og forsikring 17 0,3 53,0 

Ejendomshandel og udlejning 16 0,1 48,0 

Erhvervsservice 352 1,3 78,4 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 155 0,5 66,8 

Kultur, fritid og anden service 49 0,3 48,4 

    

I alt 2.203 1,0 67,8 

Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

På den procent af virksomhederne, hvor mest nytilkommet arbejdskraft er ansat, er 3,5 pct. af alle an-

satte på disse virksomheder nytilkommet arbejdskraft. På de 99 pct. andre virksomheder udgør nytil-

kommet arbejdskraft 0,3 pct. af alle ansatte. 

 

I tabel 2 er der vist, hvor stor en andel af de ansatte, der udgøres er nytilkommet arbejdskraft fra EU-10 

lande og ikke-vestlige lande fordelt på brancher. Inden for landbruget udgør nytilkommet arbejdskraft 

35 pct. af de ansatte på de virksomheder inden for landbrug, som er blandt den ene procent af virk-

somhederne, som har mest nytilkommet arbejdskraft ansat. På de andre landbrugsvirksomheder udgør 

nytilkommet arbejdskraft 3,8 pct. Inden for erhvervsservice (bl.a. rengøring) udgør nytilkommet ar-

bejdskraft 5,1 pct. af alle ansatte på de virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft ansat. På an-

dre virksomheder inden for erhvervsservice udgør gruppen af nytilkommet arbejdskraft 0,4 pct.  

 

Som det ses af tabel 2, så udgør nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande om-

kring 10-15 gange så stor en andel af alle medarbejdere blandt virksomheder med mest nytilkommet 

arbejdskraft som blandt alle andre virksomheder. 
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Tabel 2. Nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande som andel af alle ansat-
te, årsværk 

 Top 1 pct. Alle andre Faktor 

 Pct. Pct. Faktor 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 35,0 3,8 9,2 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 2,1 0,2 13,9 

Bygge og anlæg 12,7 0,2 58,0 

Handel og transport mv. 4,5 0,4 11,7 

Information og kommunikation 3,7 0,2 15,8 

Finansiering og forsikring 0,4 0,1 4,4 

Ejendomshandel og udlejning 13,3 0,2 61,9 

Erhvervsservice 5,1 0,4 12,4 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,9 0,1 12,9 

Kultur, fritid og anden service 4,5 0,2 19,9 

    

I alt 3,5 0,3 13,3 

Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

Virksomheder ligger gentagne gange blandt den procent med mest nytilkommet arbejdskraft 

De fleste af de virksomheder, som er blandt den ene procent af virksomhederne med mest nytilkom-

met arbejdskraft ansat, er igennem en længere periode i blandt denne ene procent. Således er det blot 

omkring ¼ af den ene procent, som kun i 2013 lå i top én procent. Knap 1/5 af den ene procent er i top 

én procent i samlet to år i perioden 2008-2013, mens de resterende er i top én procent i tre eller flere 

år i perioden. Her er det vigtigt at bemærk, at nytilkommet arbejdskraft er defineret som indvandrere 

fra EU10-lande samt ikke-vestlige lande, som har været i landet i 2 år eller mindre. Det er altså ikke de 

samme personer, der er tale om i f.eks. 2011 som i 2013, da personer indvandret i 2010 vil tilhøre grup-

pen af nytilkommet arbejdskraft i 2011, men ikke i 2013 (da de i 2013 har været i landet i mere end 2 

år). Der er altså meget, der tyder på, at en forholdsvis lille gruppe af virksomheder konsekvent hyrer ny 

arbejdskraft ind fra udlandet, og at disse virksomheder står for en stor del af den samlede nytilkomne 

arbejdskraft. 

 

Der er dog relativt stor forskel imellem brancherne. I landbrug, industrien og inden for erhvervsservice 

(bl.a. rengøring) er det omkring 60 pct. af top én procent virksomhederne i 2013, som ligger i top én 

procent i tre eller flere år. Blandt bygge- og anlægsvirksomheder er det under 25 pct.  
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Tabel 3. Antal år virksomheden har været i top et pct. blandt virksomheder som er blandt den pro-
cent med flest nytilkommet arbejdskraft i 2013 i perioden 2008-2013 

 1 år 2 år 3 år eller flere I alt 

 Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 19,6 18,0 62,4 100,0 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 20,4 15,5 64,1 100,0 

Bygge og anlæg 56,4 19,1 24,5 100,0 

Handel og transport mv. 35,3 17,0 47,8 100,0 

Information og kommunikation 29,0 27,4 43,5 100,0 

Finansiering og forsikring 23,5 35,3 41,2 100,0 

Ejendomshandel og udlejning 43,8 18,8 37,5 100,0 

Erhvervsservice 23,3 16,8 59,9 100,0 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 25,2 13,5 61,3 100,0 

Kultur, fritid og anden service 30,6 14,3 55,1 100,0 

     

I alt 26,5 17,4 56,1 100,0 

Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

Virksomheder med mange grænsependlere ansat 

En anden gruppe af arbejdskraft, som også er interessant at se på i denne sammenhæng, er de såkald-

te ”grænsependlere”. Ved sammenkobling af registre kan man komme gruppen nærmere. Grænse-

pendlere er afgrænset som personer uden bopæl i Danmark ultimo året, men som har haft lønmodta-

gerbeskæftigelse i løbet af året. Gruppen indeholder altså både personer uden fast bopæl i Danmark 

og personer, der er rejst ud af Danmark i løbet af året. I denne gruppe er der hvad der svarer til 40.000 

fuldtidspersoner2. 

 

Ligesom ovenfor er der set nærmere på den ene procent af virksomhederne i Danmark, som har flest 

grænsependlere ansat. Samlet har den ene procent af virksomheder næsten 70 pct. af alle grænse-

pendlere ansat.  

 

I tabel 4 er disse virksomheder vist på brancher. Den branche med flest grænsependlere ansat er han-

del og transport. Det er bl.a. detailhandel, hoteller, restaurationer og transport. En del af de beskæfti-

gede i disse brancher vil naturligt være grænsependlere, da de beskæftiger sig med transport imellem 

lande (fx skibsfart og luftfart). Derudover vil en del af grænsependlerne være personer bosat i Sverige 

eller Tyskland, som arbejder i hhv. København og Sønderjylland. 
  

                                                                 
2 Med denne afgrænsning får man ikke helt samme opgørelse som jobindsats.dk. Ifølge jobindsats.dk er der omkring 30.000 fuldtidsbeskæftigede 

grænsependlere. 
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Tabel 4. Top 1 pct. virksomheder med flest grænsependlere, årsværk, 2013 

 Antal virksom-

heder 

Andel af alle virksom-

heder 

Andel af grænse-

pendlere 

 Antal Pct. Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 114 0,9 52,2 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 325 2,1 77,3 

Bygge og anlæg 212 1,1 65,3 

Handel og transport mv. 663 1,0 72,1 

Information og kommunikation 108 1,3 59,3 

Finansiering og forsikring 65 1,0 73,0 

Ejendomshandel og udlejning 14 0,1 28,6 

Erhvervsservice 308 1,1 71,7 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 333 1,0 66,0 

Kultur, fritid og anden service 56 0,3 46,6 

    

I alt 2.204 1,0 69,1 

Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

I tabel 5 er andelen af grænsependlere blandt alle ansatte vist for hhv. den procent af virksomheder 

med flest grænsependlere ansat og alle andre. Blandt den procent af virksomheder med flest grænse-

pendlere ansat udgør grænsependlerne omkring 6 pct. af de ansatte. Blandt alle andre virksomheder 

udgør grænsependlere 0,7 pct. af alle ansatte. Der er dog stor forskel mellem brancherne. Blandt de 

landbrugsvirksomheder, som er blandt den procent med flest grænsependlere ansat, udgør grænse-

pendlere over halvdelen af alle ansatte, mens grænsependlere blandt andre landbrugsvirksomheder 

udgør 2,6 pct.  

 

Bortset fra landbrug, så udgør grænsependlere omkring 5-15 gange så høj en andel af alle ansatte 

blandt den procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat i forhold til alle andre virksomhe-

der. Det er vist i tabel 5. 
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Tabel 5. Grænsependlere som andel af alle ansatte, årsværk 

 Top 1 pct. Alle andre Faktor 

 Pct. Pct. Faktor 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 50,9 2,6 19,8 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 5,1 0,6 8,1 

Bygge og anlæg 13,4 0,9 15,0 

Handel og transport mv. 13,2 1,0 13,0 

Information og kommunikation 3,9 1,1 3,5 

Finansiering og forsikring 2,9 0,7 4,3 

Ejendomshandel og udlejning 8,5 0,7 11,9 

Erhvervsservice 6,8 1,0 6,9 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 2,6 0,4 6,9 

Kultur, fritid og anden service 6,8 0,7 9,5 

    

I alt 6,0 0,7 8,2 

Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

To ud af tre virksomheder, som er blandt den ene procent, der i 2013 havde flest grænsependlere an-

sat, er også blandt den ene procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat i 3 eller flere år i 

perioden 2008-2013. Det er vist i tabel 6. 

 

Tabel 6. Antal år virksomheden har været i top et pct. blandt virksomheder som er blandt den 
procent med flest grænsependlere i 2013 i perioden 2008-2013 

 Et år 2 år 3 år eller mere I alt 

 Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 34,2 26,3 39,5 100,0 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 11,4 8,6 80,0 100,0 

Bygge og anlæg 31,6 19,8 48,6 100,0 

Handel og transport mv. 19,0 12,8 68,2 100,0 

Information og kommunikation 15,7 11,1 73,1 100,0 

Finansiering og forsikring 13,8 9,2 76,9 100,0 

Ejendomshandel og udlejning 14,3 21,4 64,3 100,0 

Erhvervsservice 22,1 15,3 62,7 100,0 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 14,7 10,2 75,1 100,0 

Kultur, fritid og anden service 3,6 16,1 80,4 100,0 

     

I alt 19,1 13,4 67,5 100,0 

Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 
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Boks 1. Metode 

Analysen bygger på udtræk fra sammenkoblede individbaserede registeroplysninger om lønmodtagerbeskæftigelsen i 
Danmark (eIndkomst), oprindelsesland samt indvandringsdato. Ud fra dette er der set på personer som har oprindelsesland 
fra et EU10-land eller et ikke-vestligt land og, har opholdt sig i Danmark i 2 år eller mindre ultimo 2013 og som er beskæfti-

get som lønmodtager i løbet af 2013. 
 
Afgrænsningen af grænsependlere er foretaget på de samme individbaserede registre. Grænsependlere er opgjort som per-

soner med beskæftigelse i løbet af 2013 men uden fast bopæl i Danmark ultimo 2013. 
 
I de viste tabeller er der summeret op til fuldtidsbeskæftigelse. Dvs. fx to personer som arbejder fuld tid i et halvt år tæller 

tilsammen som én fuldtidsbeskæftiget i analysen. 
 
I analysen er fuldtidspersoner summeret på arbejdssteder som i analysen benævnes ”virksomheder”. I de fleste tilfælde er 

der kun et arbejdssted pr. CVR-nummer, mens fx kommuner og store kæder (fx Netto eller COOP) vil have mange arbejds-
steder pr. CVR nummer. I denne analyse bruges der arbejdssted som benævnes virksomhed. Hvis man i stedet summerer 
på CVR-nummer ville den procent af CVR-virksomheder med flest nytilkommet arbejdskraft have en endnu større andel af 

alt nytilkommet arbejdskraft. 
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Bilagstabeller 

 

Tabel B1. Antal nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande, 2013, årsværk 

 Antal på top 1 pct. Antal andre steder I alt 

 1.000 årsværk 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,4 1,0 3,4 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 1,2 0,3 1,6 

Bygge og anlæg 0,6 0,3 0,8 

Handel og transport mv. 1,9 1,6 3,5 

Information og kommunikation 0,5 0,2 0,7 

Finansiering og forsikring 0,1 0,0 0,1 

Ejendomshandel og udlejning 0,1 0,1 0,1 

Erhvervsservice 2,4 0,7 3,1 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,9 0,4 1,3 

Kultur, fritid og anden service 0,2 0,2 0,3 

    

I alt 10,1 4,8 14,9 

Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

Tabel B2. Antal grænsependlere, 2013, årsværk 

 Antal på top 1 pct. Antal andre steder I alt 

 1.000 årsværk 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,9 0,8 1,7 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4,3 1,3 5,6 

Bygge og anlæg 1,8 0,9 2,7 

Handel og transport mv. 10,2 4,0 14,2 

Information og kommunikation 0,9 0,6 1,6 

Finansiering og forsikring 0,8 0,3 1,1 

Ejendomshandel og udlejning 0,1 0,2 0,3 

Erhvervsservice 3,9 1,5 5,4 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 4,2 2,1 6,3 

Kultur, fritid og anden service 0,4 0,5 0,9 

    

I alt 27,6 12,3 39,9 

Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 


