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Udenlandsk arbejdskraft i Danmark 
 

Store lønforskelle for nytilkommen 

udenlandsk arbejdskraft 
 

Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. 

Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst på ca. 14.700

om måneden, har en lønmodtager fra USA en gennemsnitslønindkomst på ca. 71.400 om må-

ned. Ser man på den gennemsnitlige indberettede ugentlige arbejdstid, er der også store for-

skelle. I gennemsnit har lønmodtagere fra Bulgarien 25 indberettede arbejdstimer pr. uge, mens 

en lønmodtager fra USA har 32 timer pr. uge.  

 

af senioranalytiker Emilie Lichtenberg  

& analysechef Jonas Schytz Juul 30. januar 2018 

Analysens hovedkonklusioner 

• Nytilkomne udenlandske lønmodtagere fra Bulgarien ligger blandt de laveste medianind-
komster. De tjener ca. 11.800 kr. pr. måned i beskæftigelse i Danmark og har i gennem-
snit 25 indberettede arbejdstimer pr. uge.  
 

• Nytilkommen arbejdskraft fra Østeuropa har typisk en lønindkomst på 18.200 kr. pr. må-
ned og i gennemsnit 31 indberettede arbejdstimer pr. uge. Hver fjerde har blot 25 eller 
færre indberettede arbejdstimer pr. uge. 

 

• 3 ud af 4 af de nytilkomne østeuropæiske lønmodtagere er beskæftiget inden for bran-
chen landbrug, skovbrug og fiskeri, handel og transport mv. samt erhvervsservice. 

 

 

 

Kontakt 

Senioranalytiker 

Emilie Lichtenberg 

Tlf. 33 55 77 18 

Mobil 51 84 33 34 

eli@ae.dk 

Kommunikationschef 

Mikkel Harboe 

Tlf. 33 55 77 28 

Mobil 28 36 87 50 

mh@ae.dk 



Udenlandsk arbejdskraft i Danmark 
Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft 

  2 

Store forskelle i lønnen for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft 
I indeværende analyse undersøges lønindkomsten for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. 

Nytilkommen arbejdskraft er personer, som har været i Danmark mere end 1 måned og mindre end et år 

i 2015, og så skal de være fyldt 18 år og ikke være studerende.  

 

Der er stor variation i lønindkomsten for nytilkomne udenlandske lønmodtagere i Danmark. Det fremgår 

af tabel 1, der viser, hvad de udenlandske lønmodtagere tjener pr. måned i perioden, hvor de har et ind-

rapporteret arbejde i Danmark. På grund af den store variation i lønindkomsten er der både vist gennem-

snits- og medianlønninger pr. måned samt gennemsnitstimetal pr. uge. Medianlønnen er generelt noget 

lavere end gennemsnitslønnen. Det skyldes, at der er nogle personer, der får en meget høj løn, hvilket 

trækker gennemsnitslønnen op for hele gruppen. 

 

Af tabellen ses, at median- såvel som gennemsnitslønindkomsten er lavest for arbejdskraft fra Østeu-

ropa. De tjener i gennemsnit 21.300 kr. pr. måned, mens den er højest for arbejdskraft fra Vesteuropa, 

der har en gennemsnitslønindkomst på ca. 48.700 kr. pr. måned. Gennemsnitslønindkomsten for en 

nytilkommen fra Vesteuropa er således mere end dobbelt så høj som for en lønmodtager fra Østeuropa, 

selvom der kun er en time til forskel i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.  

 

Kigger vi i stedet på den gennemsnitlige månedlige medianindkomst, er den noget lavere. Blandt nytil-

komne fra Østeuropa er den månedlige medianindkomst ca. 17.900 kr., mens den for lønmodtagere fra 

Vesteuropa er 32.600 kr.   

 

Tabel 1. Månedsløn og antal timer for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i beskæftigelse 
 

Månedsløn 
Gns. arbejdstimer 

pr. uge 
Antal 

  Gns. Median Gns.  

 1.000 kr. Timer  

Vesteuropa 48,7 30,9 32 1.300 

Øvrige 42,2 32,6 30 2.310 

Nordeuropa 34,5 22,6 31 2.966 

Sydeuropa 29,7 22,5 30 1.367 

Østeuropa 21,3 17,9 31 6.380 

Total 30,7 20,6 31 14.323 

Anm: Der indgår kun lande, hvor der er indvandret flere end 200 i 2015. Letland og Litauen indgår under Nordeuropa. Se øvrige antagelser i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM. 

 

I tabel 2 er der fokuseret på variationen i lønindkomsten fordelt på landene, som de nytilkomne uden-

landske lønmodtagere kommer fra. Af tabellen ses det, at lønmodtagere fra USA har den højeste gen-

nemsnitlige månedlige lønindkomst på 71.400 kr. pr. måned, mens lønmodtagere fra Bulgarien og Nepal 

tjener under 15.000 kr. på måned, nemlig 12.200 og 14.700. Ser man på den gennemsnitlige ugentlige 

arbejdstid er den også væsentligt lavere. Lønmodtagere fra Nepal og Bulgarien har hhv. 21 og 25 ugent-

lige indrapporterede arbejdstimer pr. uge. 
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Tabel 2. Månedsløn og antal timer for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i beskæftigelse, lande 
 

 Månedsløn besk. 

 

Indberettede 

arbejdstimer pr. uge 
Antal 

  Gns. Median Gns.  

  1.000 kr. timer  

Nepal  12,2 10,7 21 425 

Bulgarien  14,7 11,8 25 640 

Slovakiet  17,7 15,1 25 175 

Rumænien  18,9 16,9 31 2.505 

Ukraine  19,9 16,6 37 795 

Litauen  22,8 19,8 31 936 

Ungarn  25 19 28 348 

Letland  25,5 22,4 30 221 

Island  26,4 18,3 27 232 

Polen  26,9 23,7 32 1.917 

Portugal  29 21,3 31 303 

Spanien  29,5 21,3 29 374 

Italien  30,1 24,6 31 690 

Norge  33,5 21,6 29 370 

Sverige  34,8 23,7 31 542 

Tyskland  39,4 30,8 31 631 

Kina  40,5 33,3 31 467 

Indien  44,6 39,9 33 1.039 

Frankrig  50,2 28,6 31 376 

Storbritannien  57 33,1 31 665 

Nederlandene  66,9 34,3 32 293 

USA  71,4 37,7 32 379 

Total  30,7 20,6 31 14.323 

Anm: Der indgår kun lande, hvor der er indvandret flere end 200 i 2015. Se øvrige antagelser i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM. 

 

Stor forskel på gennemsnitslønnen i brancherne            

I det følgende afsnit zoomes der ind på udenlandske lønmodtagere fra Østeuropa. De har en relativ lav 

medianmånedsløn og arbejder relativt få timer. Den eneste undtagelse er Ukraine, der har en gennem-

snitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Landene er: Letland, Litauen, Bulgarien, Polen, Rumænien, Ungarn, 

Ukraine og Slovakiet. 

 

Figur 1 viser fordelingen af det samlede antal indberettede arbejdstimer pr. uge for lønmodtagerne fra 

de østeuropæiske lande, der har været i Danmark under et år i 2015. 93 procent af østeuropæerne, der 

er i Danmark, arbejder mellem 10 og 60 timer pr. uge. Omkring hver tredje har under 30 indberettede 

timer pr. uge. Det forekommer overraskende, at så mange personer vælger at komme til Danmark og 

arbejde – men under 30 timer pr. uge. I opgørelsen er de studerende taget ud. 
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Figur 1. Fordeling af arbejdstimer pr. uge i beskæftigelse for udvalgte lande, 2015 

 

Anm: Figuren viser det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft fra Bulgarien, Polen, Rumænien, Un-

garn, Letland, Litauen, Ukraine og Slovakiet. Der er kun vist personer, der arbejder mellem 10 og 60 timer pr. uge. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM. 

 

De brancher, hvor flest nytilkomne østeuropæiske lønmodtagere er ansat, er indenfor ”landbrug, skov-

brug og fiskeri”, ”handel og transport mv.” og ”erhvervsservice”. De tre brancher beskæftiger 76 procent 

af den nytilkomne arbejdskraft. 

 

I branchen ”landbrug, skovbrug og fiskeri”, hvor flest er ansatte, og hvor den gennemsnitlige indberet-

tede ugentlige arbejdstid er højest, tjener en nytilkommen østeuropæisk lønmodtager i gennemsnit 

20.600 kr. pr. måned i beskæftigelse.  

 

På tværs af brancher varierer gennemsnitslønindkomsten meget. De ansatte indenfor ”kultur, fritid og 

anden service” har den laveste gennemsnitlige lønindkomst på 16.300 kr. og en medianindkomst på 

11.800 kr. pr. måned i beskæftigelse. Indenfor branchen ”handel og transport” er der også stor spredning. 

De ansatte, der arbejder med ”engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer” tjener i gennemsnit 

26.000 kr. pr. måned, mens dem, der arbejder inden for ”post og kurertjeneste” samt ”restaurations-

branchen” tjener væsentligt mindre, nemlig 12.100-12.800 kr. pr. måned. Deres gennemsnitlige indrap-

porterede arbejdstid er også 9–13 timer lavere pr. uge i forhold til ansatte i branchen ”engroshandel med 

føde-, drikke- og tobaksvarer”. 
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Tabel 3. Månedsløn og timer for nytilkommen østeuropæisk arbejdskraft i beskæftigelse 

  Månedsløn beskæftigede 

Indberettede 

arbejdstimer pr. uge 
 

Antal 

  Gns. Median Gns.  

 1.000 kr. timer  

Landbrug, skovbrug og fiskeri 20,6 17,9 37 2.497 

Handel og transport mv. 17,7 14,5 26 1.743 

… heraf Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 26,0 22,2 32 149 

… heraf Hoteller mv. 16,5 16,1 26 155 

… heraf Post og kurertjeneste 12,1 12,1 19 339 

… heraf Restauranter 12,8 10,3 23 627 

Erhvervsservice 17,5 15,7 26 1.462 

… heraf Arbejdsformidling og vikarbureauer 17,7 16,2 27 444 

… heraf Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 15,9 15,3 24 814 

Bygge og anlæg 27,7 24,1 33 698 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 32,4 30,6 36 617 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 33,4 33,4 30 150 

Information og kommunikation 35,1 27,2 29 137 

Kultur, fritid og anden service 16,3 11,8 27 115 

Ejendomshandel og udlejning 23,4 19,3 29 68 

Finansiering og forsikring 46,5 27,6 35 50 

Total 21,6 18,2 31 7.537 

Anm: Tabellen viser lønindkomst pr. beskæftigelsesmåned for udenlandsk arbejdskraft fra Bulgarien, Polen, Rumænien, Ungarn, Letland, Litauen, 

Ukraine og Slovakiet.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM. 

 

Lønindkomst for udenlandske lønmodtagere fordelt på opholdstid 

I nedenstående tabel er udviklingen i lønnen for udenlandske lønmodtagere fra Østeuropa fordelt på 

deres opholdstid i Danmark i 2015. Af tabellen ses, at der er en tendens til, at personer, der har været 

længere i Danmark, tjener mere pr. måned i beskæftigelse. En udenlandsk lønmodtager, der har været i 

Danmark under 1 år, tjener i gennemsnit 21.700 kr. pr. måned i beskæftigelse og arbejder i gennemsnit 

30 timer pr. uge, mens dem, der har været i landet over 10 år, i gennemsnit tjener 29.100 kr. på måned 

og arbejder i gennemsnit 32 timer pr. uge.  

 

Tabel 4. Lønindkomst pr. måned i beskæftigelse for udenlandske lønmodtagere, opholdstid 

Løn alle Månedsløn besk. 
Gns. arbejdstimer 

pr. uge 
Antal 

  Gns. Median Gns.  

0 - 1 år 21,7 18,1 31 8.945 

1 - 2 år 19,4 18,0 30 9.397 

2 - 5 år 21,2 20,9 30 16.823 

5 - 10 år 25,0 24,0 31 16.190 

Over 10 år 29,1 26,5 32 5.150 

Anm: Tabellen viser lønindkomst pr. beskæftigelsesmåned for udenlandsk arbejdskraft fra Bulgarien, Polen, Rumænien, Ungarn, Letland, Litauen, 

Ukraine og Slovakiet. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM. 
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Analysen viser, at der er stor forskel i lønnen for nytilkommen arbejdskraft i Danmark. Noget af lønfor-

skellen kan forklares ved forskelle i arbejdstiden. Mange af lønmodtagerne fra Østeuropa arbejder rela-

tivt få timer. Den eneste undtagelse er Ukraine. Arbejdstiden varierer også på tværs af brancher. Mens 

ansatte indenfor Landbrug, skovbrug og fiskeri i gennemsnit har 37 indberettede arbejdstimer pr. uge, 

har ansatte inden for Handel og Transport kun 26 timer. Det forekommer overraskende, at ca. hver tredje 

arbejder fra Østeuropa vælger at komme til Danmark og arbejde – men kun under 30 timer pr. uge. 

Opgørelsen er eksklusiv de udenlandske arbejdere, der er indskrevet på en dansk uddannelse. 
    

Sådan har vi gjort 

Der er medtaget udenlandske statsborgere, der er indvandret til Danmark i 2015 og havde et ophold på minimum 30 dage. I 

tabel 4 må de udenlandske statsborgere godt være indvandret før 2015. 
 
Lønindkomst og arbejdstid er baseret på beskæftigelse i 2015. Personerne skal være 18 år eller derover, have en positiv løn-

indkomst og ikke være studerende. Personerne kan godt have været i Danmark tidligere. Opgørelsen er alene baseret på 
den seneste indvandring til Danmark.  
 

Personer, der flytter til Danmark og er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz, har kun pligt til at anmelde tilflytningen, 
hvis opholdet skal vare over 3 måneder. Øvrige personer, som tilflytter, har pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet skal 
vare over 3 måneder. Personer på kortere ophold og pendlere, der ikke er registreret som indvandrere er ikke med i opgørel-

sen. 
 
Lønindkomsten er beregnet pr. måned, den midlertidige arbejdskraft havde indrapporteret arbejde i Danmark vha. af e-ind-

komstregistrene. Branchen knytter sig til det arbejdssted, hvor der er arbejdet flest timer i løbet af året. I løn indgår ATP, 
men ikke pension. 
 

Der er kun medtaget udenlandske lønmodtagere fra lande, hvorfra der er kommet over 200 lønmodtagere i løbet af 2015. 
Tabel 1 og 2 dækker således ikke alle udenlandske lønmodtagere i Danmark.  I tabel 4 er der ikke betinget på, at personerne 
skal være indvandret i 2015. Der er derfor flere, der har opholdt sig i Danmark op til et år, når de også må være indvandret 

før 2015. 
 


