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Udfordringer på arbejdsmarkedet 
 

Udenlandsk arbejdskraft er overre-

præsenteret blandt de lavestlønnede  
 

Udenlandsk arbejdskraft udgør en stor andel af de lavestlønnede på arbejdsmarkedet. I største-

delen af brancherne udgør udenlandsk arbejdskraft en større andel af lønmodtagerne i den ne-

derste femtedel af lønfordelingen end af det samlede antal lønmodtagere i branchen. Det gæl-

der især inden for landbrug, rengøring, hotel og restauration og er mest udbredt i små virksom-

heder. Disse brancher er samtidig kendetegnet ved at få af de beskæftigede er medlem af en a-

kasse. 

af senioranalytiker Emilie Agner Damm 

og stud. polit. Cathrine Falbe Pedersen 21. januar 2021 

Analysens hovedkonklusioner 

• Udlændinge udgør den største andel af de lavestlønnede inden for landbruget. Det kan 
dog formentlig i nogen grad forklares ved, at landbruget har en del udenlandske ansatte, 
der er kommet til Danmark gennem praktikordninger på udenlandske uddannelsesinsti-
tutioner, hvilket der ikke er oplysninger om i danske registerdata. 
 

• Inden for hotel og restauration udgør udenlandsk arbejdskraft 44 pct. af lønmodtagerne i 
den femtedel med de laveste lønninger. Inden for rengøring mv. er tallet 41 pct. Uden-
landsk arbejdskraft er dermed hhv. 60 pct. og 50 pct. overrepræsenteret i bunden af løn-
fordelingen i disse brancher.  
 

• Ser man udelukkende på små virksomheder med højst 10 ansatte, forstærkes disse ten-
denser. 
 

• Disse brancher har de laveste andele af beskæftigede, der er forsikrede i en a-kasse. 
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Udenlandsk arbejdskraft er overrepræsenteret i bunden af lønfordelingen 

På baggrund af Danmarks Statistiks lønregister har AE undersøgt, hvor meget udenlandsk arbejdskraft 

fylder i bunden af lønfordelingen i forhold til totalt inden for en række brancher. Analysen er lavet på 

baggrund af Danmarks Statistik register for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor det er muligt at beregne en 

timeløn. Denne timeløn beregnes ved at dividere månedslønnen med det registrerede timetal. I Bilags-

Figur 1 godtgøres det, at beregningsmetoden kan sammenlignes med opgørelsen på baggrund af lønre-

gistret. Der er set bort fra studerende i analysen.  

 

Figur 1 viser andelen af udenlandsk arbejdskraft i den nederste kvintil af lønfordelingen og i branchen 

totalt. Den nederste lønkvintil er den femtedel af lønmodtagerne med de laveste lønninger. I det tilfælde, 

at de to bjælker er lige lange, betyder det, at udenlandsk arbejdskraft udgør den samme andel i den 

nederste del af lønfordelingen som totalt. Omvendt vil en forskel mellem søjlerne betyde, at udlændinge 

udgør en større eller mindre andel af beskæftigelsen i bunden af lønfordelingen end samlet.  

 

I størstedelen af brancherne udgør udenlandsk arbejdskraft en større andel af lønmodtagerne i den ne-

derste femtedel af lønfordelingen end af det samlede antal lønmodtagere i branchen.  

 

Udlændinge udgør den største andel af de lavestlønnede inden for landbruget. Det kan dog formentlig i 

nogen grad forklares ved, at landbruget har en del udenlandske ansatte, der er kommet til Danmark 

gennem praktikordninger på udenlandske uddannelsesinstitutioner, som vi ikke har oplysninger om i de 

danske registerdata. 

 

Inden for hotel og restauration udgør udenlandsk arbejdskraft godt en fjerdedel af branchens samlede 

beskæftigelse, men over 44 pct. af de beskæftigede med de 20 pct. laveste lønninger. Det vil sige, at der 

er langt flere lønmodtagere med udenlandsk baggrund i bunden af lønfordelingen end generelt i bran-

chen.  

 

Også når man ser på rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (hvoraf rengøring er den 

klart største underbranche), ejendomshandel og udlejning, transport, andre serviceydelser, industrien 

og byggebranchen, udgør udenlandsk arbejdskraft en væsentligt større andel af beskæftigelsen i bunden 

af lønfordelingen end samlet.  
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Figur 1. Udenlandsk arbejdskraft i nederste lønkvintil og samlet, 2018 

 

Anm.: Se Boks 1 for metode og afgrænsning. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Udenlandsk arbejdskraft udgør 57 pct. af de lavestlønnede i små hoteller og restaurationer 

I Figur 2 ses andelen af udenlandsk arbejdskraft i den nederste lønkvintil og totalt i virksomheder med 

under 10 ansatte. Inden for landbruget udgør udenlandsk arbejdskraft knap to tredjedele af den laveste 

lønkvintil.  

 

Inden for hotel- og restaurationsvirksomheder med under 10 ansatte, udgør udenlandsk arbejdskraft 

over halvdelen, nærmere præcist 57 pct., af lønmodtagerne i den laveste lønkvintil. Af den samlede be-

skæftigelse i små hotel- og restaurationsvirksomheder udgør udenlandsk arbejdskraft knap 38 pct. 
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Udenlandsk arbejdskraft er dermed væsentligt overrepræsenteret i de lavestlønnede job i de små virk-

somheder inden for hotel og restauration.  

 

Det samme gør sig gældende inden for rengøring mv., hvor udenlandsk arbejdskraft udgør en dobbelt så 

høj andel af de lavestlønnede lønmodtagere i de små virksomheder som generelt i de små virksomheder. 

Her har omkring halvdelen af de lavestlønnede i virksomheder med mindre end 10 ansatte udenlandsk 

baggrund.  

 

Figur 2. Udl. arbejdskraft i nederste lønkvintil og totalt, virksomheder under 10 ansatte, 2018 

 

Anm.: Se Boks 1 for metode og afgrænsning. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Manglende organisering og overenskomstdækning øger risikoen for social dumping 

Da vi ikke har adgang til oplysninger om fagforeningsmedlemsskab eller overenskomstdækning i de en-

kelte brancher eller virksomheder, anvendes i stedet to indikatorer for graden af organisering og ordent-

lige vilkår i brancherne. De to indikatorer er andelen af beskæftigede i hver branche, der er medlem af 

en a-kasse, og andelen af beskæftigede i hver branche, som har en arbejdsgiveradministreret pensions-

ordning.  

 

Figur 3 viser begge indikatorer fordelt på brancher. Det fremgår af figuren, at der er en markant lavere 

andel, forsikrede og en markant lavere andel med en arbejdsgiveradministreret pensionsordning inden 

for især hotel og restauration og landbrug, men også inden for kultur og fritid samt rejsebureauer, ren-

gøring og anden operationel service.  
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Der er dermed et sammenfald mellem de brancher, hvor andelen af udlændinge i den nederste lønkvintil 

er høj og indikatorerne for graden er organisering er lave.  

 

Det kan indikere, at overrepræsentation af udenlandsk arbejdskraft i de lavestlønnede job er mest ud-

bredt i brancher, der typisk har dårligere overenskomstdækning end det generelle tilfælde. Det peger på 

vigtigheden af organisering af medarbejdere, fordi det stiller lønmodtagerne bedre både ift. løn og ar-

bejdsvilkår.  

 

Hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden kommer til at have et arbejdsmarkedet med en – i et internationalt 

perspektiv – lille lønspredning og med lige muligheder for lønmodtagerne, spiller fagforeningerne en vig-

tig rolle. Jo højere organisering – jo bedre muligheder for at forhandle overenskomster, des mindre er 

risikoen for et arbejdsmarked, hvor hver mand kæmper sin egen kamp.  

 

Figur 3. Andel forsikrede og andel med arbejdsgiveradm. pension, 18-64 år ekskl. stud, 2018 

 

Anm.: Se Boks 1 for metode og afgrænsning. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

0 50 100

Energiforsyning

Industri

Vandforsyning og renovation

Sundhed og socialvæsen

Finansiering og forsikring

Undervisning

Råstofindvinding

Bygge og anlæg

Transport

Offentlig administration, forsvar og politi

Videnservice

Information og kommunikation

Ejendomshandel og udlejning

Handel

Andre serviceydelser  mv.

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

Kultur og fritid

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Hoteller og restauranter

Pct.

Andel med arbejdsgiveradministreret pension Andel forsikrede



Udfordringer på arbejdsmarkedet 
Udenlandsk arbejdskraft er overrepræsenteret blandt de lavestlønnede 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 1. Metode 

Analysen betragter andelen af udenlandske lønmodtagere i den nederste kvintil af lønfordelingen inden for hver branche i 
2018, dvs. andelen af udlændinge iblandt de 20 pct. i branchen, som har de laveste timelønninger. Der skelnes mellem dan-
ske og udenlandske lønmodtagere på baggrund af ens statsborgerskab og om man har bopæl i Danmark således:    

 
Danske lønmodtagere 
Personer med dansk statsborgerskab som har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2019. Der ses kun på personer over 18 år, som 

ikke er i gang med en uddannelse d. 1. oktober 2018.     
 
Udenlandske lønmodtagere.  

Denne gruppe dækker således både over personer med udenlandsk statsborgerskab som har bopæl i Danmark pr. 1. januar 
2019 samt personer med bopæl i udlandet.  Personer, der er bosat i udlandet, kan både dække over danskere og udlæn-
dinge idet det ikke er muligt at se deres statsborgerskab, køn, alder, oprindelsesland mv. For personer, der er bosat i Dan-

mark, gælder desuden at der kun ses på personer over 18 år, som ikke er i gang med en uddannelse d. 1. oktober 2017.   
 
Oplysninger vedrørende statsborgerskab stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings forløbsdatabase 

DREAM, mens oplysninger om bopæl og alder stammer fra befolkningsregistret.  
 
Brancheinddelingen er foretaget ud fra Danmarks Statistiks 19-grp., mens timelønsdefinitionen varierer afhængigt af den 

anvendte kilde. Der anvendes to kilder til opgørelse af timelønnen: BFL (Beskæftigelse for lønmodtagere).  
 
BFL 

Beskæftigelse for lønmodtagere dækker alle lønmodtagere i danske virksomheder uanset virksomhedernes størrelse og 
omfanget af den pågældende ansættelse. Lønfordelingerne dannes på baggrund af virksomhedernes størrelse. Her er antal-
let af ansatte beregnet som det gennemsnitlige årlige antal ansatte tilknyttet hvert cvr-nummer.  

Timelønnen opgøres på månedsbasis som: løn i måneden (ajo_bredt_loenbeloeb) / løntimer (ajo_loentimer). Tal i analysen 
anvender timelønninger på årsbasis, dvs. et gennemsnit for hver person i branchen henover året.  
 

I udvælgelsen af lønmodtagere er ansættelsesforholdet med flest betalte timer i hver branche prioriteret. Således indgår en 
person der f.eks. i løbet af 2018 har arbejdet på to forskellige arbejdspladser i branchen ’Byggeri og anlæg’ kun med det 
ansættelsesforhold som har flest timer i løbet af året.   
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Bilag 

Bilagstabel 1 viser en sammenligning mellem forskellige opgørelsesmetoder. Den mørkeblå bjælke er 

opgjort ud fra lønregistret som i Figur 1. For at undersøge rimeligheden af at lave en opgørelse for små 

virksomheder ud fra BFL-registret, er denne sammenlignet med tre udgaver af en BFL-opgørelse. Den 

mørkegrå viser en opgørelse af virksomheder med mindst 10 ansatte fra BFL-registret, mens den lyseblå 

viser BFL samlet, og den lysegrå viser BFL med en afgræsning til virksomheder under 10 ansatte (som 

Figur 2).  

 

Eftersom den mørkeblå og den mørkegrå bjælke viser omtrent det samme billede, er konkluderes det, at 

det er rimeligt at lave en opgørelse af små virksomheder ud fra BFL. 

 

Bilagsfigur 1. Andel udenlandske lønmodtagere i nederste kvintil af lønfordelingen 

 

Anm.: Se Boks 1 for metode og afgrænsning. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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