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Forord 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) bidrager til den 
tværministerielle arbejdsgruppe med en analyse af eksisterende viden om 
problemstillingen om sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked, 
herunder omfanget og udviklingen heri samt deres arbejdsvilkår og eventuelle 
konsekvenser for målgruppe og arbejdsmarked.  
 
Analysen består af to dele:  

1. En gennemgang af den forskningsbaserede viden på området 
2. En Delphi-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt relevante forskere  

 
Analysens to dele blev afleveret henholdsvis d. 5. november og d. 22. december 2020, 
men er her blevet samlet i et notat for at skabe større overskuelighed. Analysernes 
pointer er ikke blevet ændret, og der er alene foretaget redaktionelle ændringer. 
 
Del 1 kortlægger dansk samt særligt relevant nordisk forskningslitteratur om sårbare 
udlændinge på det danske (og nordiske) arbejdsmarked. Her beskrives hovedfund i 
litteraturen omkring målgruppens udbredelse, fordeling på arbejdsområder, 
konsekvenser ved sårbarhed og anbefalinger til initiativer og regulering, der, i 
litteraturen, vurderes at kunne bidrage til at mindske sårbarheden blandt udlændinge i 
Danmark. 
 
Del 2 præsenterer resultater fra en Delphi-undersøgelse, hvor en række bidrag fra 
forskere inden for feltet omkring målgruppens udbredelse og udfordringer samt 
anbefalinger til indsatser, præsenteres. 
 
’Sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked’ defineres som 
udlændinge, der forsørger sig ved arbejde eller arbejdslignende forhold, og hvor 
arbejdsvilkårene ikke blot er udsatte eller behandles dårligt i forhold til medarbejdere i 
almindelige ansættelser, men hvor arbejdsvilkårene er direkte ulovlige og/eller, baseret 
på udnyttelse, vanskeligt gennemskuelige og/eller hvor der er tale om grader af ufrihed 
som f.eks. gæld, pression, menneskehandel eller betingede boligforhold, der gør det 
særligt vanskeligt at skifte arbejde. Analysen anvender Center Mod Menneskehandels 
definitioner på sårbarhed, hvor kategori A og B er frit og friere arbejde, mens kategori C, 
D og E, som notatet fokuserer på, beskriver sårbart arbejde. Modellen ses i bilag 1. 
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Del 1: Hovedfund og anbefalinger fra 
forskningslitteratur om sårbarhed blandt 
udenlandske arbejdstagere på det danske 
(og nordiske) arbejdsmarked 
 
 
Hovedfund 
Notatet bygger på 40 artikler, rapporter og forskningsnotater. Disse er blevet vurderet 
som særligt relevante (score på mindst 11 ud af 12, se bilag 1) for emnet. De er blevet 
gennemlæst, og hovedfund, metoder, arbejdsområde, målgruppe, anbefalinger mv. er 
opsummeret nedenfor.  
 
Af de 40 kilder handler 29 om det danske arbejdsmarked. 15 kilder handler ikke om det 
’normale’ arbejdsmarked, men beskriver f.eks. tiggere, au pairs og sexarbejdere. 
Hovedpointer fra disse studier er kun taget med i det omfang, at de siger noget 
tværgående om sårbare udlændinge på arbejdsmarkedet.  
 
Yderligere fem kilder, som ud fra abstract og titel, blev vurderet som højt relevante, 
kunne ikke nå at blive fremskaffet inden deadline, og de er derfor ikke medtaget i 
analysen. Endelig er der 14 kilder blev vurderet potentielt relevante (sårbare udlændinge 
på det nordiske arbejdsmarked), men blev nedprioriteret qua tidsrammen. 
 
I det følgende gennemgås hovedfund på tværs af arbejdsområder. Konklusioner og 
anbefalinger for de enkelte arbejdsområder gennemgås i bilag 5, ligesom de kan læses 
for hver enkelt kilde i bilag 2. Da nogle af kilderne dækker flere arbejdsområder, vil 
nogle af konklusionerne og anbefalingerne gå igen. 

Arbejdsområder 
De hyppigst studerede arbejdsområder i de gennemgåede artikler er, rengøring, byggeri, 
au pairs, landbrug og sundhedssektor. Selvom arbejdsområderne au pairs, sexarbejde og 
tiggeri mv. er uden for det ’normale arbejdsmarked’, er de taget med i dette notat, fordi 
udfordringer med sårbarhed synes udtalte i litteraturen, og deres visse af deres 
udfordringer og mulige løsninger kan generaliseres til andre grupper.  
Ordet ’arbejdsområde’ anvendes frem for branche, da flere f.eks. sexarbejdere, 
flaskesamlere, au pairs mv. ikke arbejder i en traditionel branche. 

Tabellen neden for viser, i hvilket omfang de enkelte arbejdsområder, typer af sårbarhed 
og lande er dækket i den fundne litteratur 
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Arbejdsområde 
Nævnt i 

litteraturen Målgruppe Noter 
Rengøring 12 C,  D/(E)  
Byggeri 10 C, D  
Au Pair 10 C/D, D, E  
Landbrug 5 C, D (E)  
Sundhedssektoren 5 C  

Hotel og Restauration 3 D 
Hotel er kort nævnt, ikke 
I dybden 

Husholdning 3  Sammenlignes med Au 
Pair 

Service (herunder kunderettet 
service) 3  

Kort nævnt, ikke I 
dybden. De to er fra 
samme empiri, men to 
artikler 

Sexarbejde 3 E  
Fiskeindustri 2 C  
Flaskesamling/tiggeri/hjemløseblad 2 C, D, (E)  

Industri 2  
Kort nævnt, ikke I 
dybden. De to er samme 
empiri, men to artikler 

Godstransport 2   
Sexarbejde 2 D, E  
Bærplukker 2 D/E, E Kun fundet i Sverige 
Platformsarbejde (deleøkonomi), 
herunder Uber dvs. persontransport 2 C  

Handel 1  
Kort nævnt, ikke I 
dybden 

Information og Kommunikation 1  
Kort nævnt, ikke I 
dybden 

Pakhus 1   
Avisbud 1   

Tabel 1. Overblik over de arbejdsområder, der er nævnt i litteraturen. Når der for nogle ikke fremgår målgruppe, 
skyldes det, at ikke alle nævnte brancher undersøges i litteraturen. Litteraturen nævner til tider blot hvilke brancher 
sårbare udenlandske 

I optællingen af målgruppen fremgår henholdsvis C, D, E, / og (). Står et bogstav i 
parentes, betyder det, at tildelingen af målgruppe er behæftet med en vis usikkerhed, da 
der eksempelvis ikke er foretaget menneskehandel, men at der er indikationer, der 
indgår i definitionen af menneskehandel. En skråstreg betyder, at den berørte 
arbejdstagere passer ind i begge kategorier. 

Udbredelse 
De gennemgåede kilder beskriver ikke udbredelsen af sårbare udlændinge i form af tal 
eller andele, men der synes at være en gennemgående vurdering af, at udfordringen 
med sårbarhed blandt udlændinge på arbejdsmarkedet er stigende. Blandt andet som 
følge af udvidelsen i EU. I det følgende er der gennemgået de få steder, hvor udbredelse 
er beskrevet. 



 7 

• Flere udlændinge på arbejdsmarkedet. Fordobling af antallet i migranter der ansættes 
i perioden 2008 og frem til 2013 (Refslund 2016) 

• Arbejde uden kontrakt. Det rapporteres af flere, at det er udbredt for udlændinge at 
arbejde uden kontrakt, f.eks. i byggebranchen og landbrug (Stenum 2011, 
Petersen, Pedersen & Baarts 2012, Thomsen 2012) 

• Studerendes arbejde. En tredjedel af østeuropæiske studerende arbejder inden for 
hotel og restauration (35%) (Sheuer 2017) 

Årsager 
Der beskrives en lang række forhold, der skaber muligheden for migrationen og 
udførelsen af sårbart arbejde. Dette gælder regulering, økonomiske interesser samt 
formidlingen af sårbare jobs. Kilderne kommer blandt andet ind på følgende forhold: 

• Økonomiske incitamenter fra virksomheder. Udgifter til løn og arbejdsvilkår synes at 
være den dominerende årsag til ansættelse af sårbare udlændinge. (Refslund 
2016) 

• Økonomiske incitamenter fra udlændinge. De nordiske lønforhold giver incitament 
for migration. Også selvom arbejdsvilkår er ringe. (Petersen, Pedersen & Baarts 
2012, Vuolajärvi 2019) 

• Manglende kvalificeret arbejdskraft. Brancher som sundhedssektoren (især i Norge) 
og byggebranchen mangler kvalificeret arbejdskraft, hvor det indre marked 
muliggør effektiv migration (Petersen, Pedersen & Baarts 2012) 

• Mellemmænd og bureauer. I mange tilfælde er der personer og virksomheder, der 
lever af at formidle arbejde til udlændinge. I de fleste tilfælde er det helt lovligt, 
men der er eksempler på udnyttelse af især rumænske flaskesamlere og tiggere. 
Fælles er, at der er en industri omkring denne formidling, som gør migrationen 
meget effektiv (Knutsen, Fangen & Žabko 2020, Petersen, Pedersen & Baarts 
2012) 

• Ingen lov om mindsteløn. Den manglende mindsteløn uden for 
overenskomstdækkede områder på de nordiske arbejdsmarkeder muliggør, at 
man kan arbejde til meget lav løn (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & 
Saloniemi 2019) 

• Huller i lovgivning. Der rapporteres om smuthuller i lovgivningen, hvor f.eks. 
godstransportloven muliggør transport via mindre køretøjer uden krav om 
danske vognmænd. Au pair-ordningen nævnes som et andet eksempel på, 
hvordan migranter opnår mulighed for, ulovligt, at tjene penge ved siden af 
deres pligter for værtsfamilien (Refslund & Thörnquist 2016, Straiton, Heloise, 
Ledesma & Donnelly 2017, Stenum 2008) 

• Værdikæder. Det er udbredt at anvende outsourcing og underleverandører, som 
ikke er omfattet af overenskomst. Det er også her, at arbejdsvilkårene er 
forringede, og de sårbare udlændinge ansættes, hvorved de falder uden for 
virksomhedernes opmærksomhed (Refslund & Thornquist 2016) 

• Platformsøkonomi. De nye digitale platforme til at fordele arbejde til individer 
medvirker til lettere formidling af jobs uden sikkerhedsnet, mindsteløn mv. Der 
dokumenteres større usikkerhed og fastlåsthed blandt arbejdere på disse 
platforme, ligesom udlændinge i højere grad end andre tager arbejde gennem 
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dem (Ilsøe & Larsen 2020, Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi 
2019) 

• Uformel formidling. Formidlingen af jobs sker primært via netværk uden for de 
regulerede arbejdspladser, blandt andet fordi målgruppen ikke har 
arbejdstilladelse og derfor ikke kan få ordinært arbejde. Somme tider er det 
bagmænd, der tjener penge på formidlingen, andre gange er det via andre 
sårbare, at jobbene formidles (Ravnbøl 2015)  

• Siveeffekt. Der rapporteres om, at migranter fra EU starter med at arbejde under 
ordnede forhold, men efterhånden skubbes ud i mere udsatte og ulovlige 
arbejdsforhold, fordi de ikke kan finde arbejde (Thomsen 2012, Friberg, Arnholtz, 
Eldring, Hansen & Thorarins 2013) 

• Sikkerhedsopfattelse. Migrantarbejderne udviser en anden forståelse og adfærd ift. 
sikkerhed, som både skyldes deres uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund 
såvel som en kortsigtet orientering om at tjene flest muligt penge på kortest 
mulig tid (Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

• Arbejdsgivere ikke deres ansvar bevidst. Forskerne peger på, at arbejdsgivere i 
toppen af værdikæden ikke tager ansvar for arbejdsvilkår blandt arbejdstagerne 
hos deres leverandører. Dette kan skyldes både uvidenhed pga. lange 
værdikæder og ønsket om at maksimere profit (Petersen, Pedersen & Baarts, 
2012, Refslund & Thornquist 2016) 

• Ulige magtforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Langt de fleste kilder 
beskriver, at målgruppen er underlagt et meget ulige magtforhold til deres 
arbejdsgiver eller mellemmand/vikarbureau, hvilket får dem til at acceptere 
urimelige vilkår og udsætte sig selv for fare (Simkunas & Thomsen 2018, 
Petersen, Pedersen & Baarts 2012, Spanger & Hvalkof 2020, Knutsen, Fangen & 
Žabko 2020, Korsby 2010) 

• Arbejdsgivere modarbejder kontakt med målgruppen. Der peges på, at arbejdsgivere 
aktivt modarbejder eksempelsvis fagforeningers mulighed for at tage kontakt 
med sårbare udlændinge (Refslund 2018) 

• Negativt syn på udlændinge. Det påpeges, at et generelt negativt syn på 
udlændinge i de nordiske lande er med til at legitimere udnyttelsen af 
udlændinge på arbejdsmarkedet (Eriksson, Tollefsen & Lundgren, 2019) 

Konsekvenser 
Artiklerne beskriver generelt, at sårbarheden har store konsekvenser for de udlændinge, 
der er berørt.  

• Social dumping. Ansættelse sårbare udlændinge til lavere løn og ringere 
arbejdsvilkår presser andre arbejdstagere til at acceptere forringede vilkår. 
(Refslund 2016) 

• Lav løn. De sårbare udlændinge arbejder til en meget lav løn. Der rapporteres 
blandt andet om 10 timers arbejde til 250 kr., ligesom arbejdsgivere 
underrapporterer antallet af timer, eksempelvis østeuropæiske studerende 
arbejder, så deres reelle løn er lavere (Ravnbøl 2015, Scheuer 2017) 

• Vold, krænkelser og trusler. De sårbare målgrupper rapporterer om at blive udsat 
for vold overfald og trusler. (Scheuer 2017) 
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• Deskilling. De udenlandske arbejdstagere får typisk opgaver, der kræver færre 
kompetencer, end de har, eller gives mindre attraktive opgaver end deres 
kolleger fra værtslandet eller andre nationaliteter, som er kulturelt tættere på 
værtslandet. (Knutsen, Fangen & Žabko 2020, Straiton, Ledesma & Donnelly 
2017) 

• Kontrakter uden timetal. Såkaldte zero-hour kontrakter, hvor arbejderen ikke er 
garanteret en ugentligt minimum antal timer synes udbredt i 
restaurationsbranchen (Scheuer 2017) 

• Farligt arbejde. Forskningen viser, at sårbarheden gør målgruppen villig til at 
arbejde under vilkår, der er arbejdsmiljømæssigt ulovlige. F.eks. ved at arbejde 
uden påkrævet sikkerhedsudstyr eller for længe og uden pauser. Dette sker både 
gennem direkte pres fra arbejdsgiver eller gennem uformel accept af forringede 
vilkår pga. manglende viden, frygt eller ønske om at tjene penge. (Petersen, 
Pedersen & Baarts 2012, Thomsen 2012, Friberg, Arnholtz, Eldring, Hansen & 
Thorarins 2013) 

• Manglende forsikring. Mange arbejder sort, uden kontrakt eller som 
soloselvstændige, hvilket betyder, at de ikke er dækket af virksomhedens 
forsikringer ved uheld. (Petersen, Pedersen & Baarts 2012, Mešić & Woolfson 
2015) 

• Paradokset i hjælp. Flere kilder beskriver paradokset i, at når de sårbare 
udlændinge tager imod myndigheders hjælp, risikerer de at miste deres 
mulighed for at blive i landet, fordi de er her ulovligt, eller fordi deres ophold er 
betinget af arbejdsgiveren. (Spanger 2011) 

• Vanskeligt at få kontakt til målgruppen. Artiklerne beskriver, hvordan det er en 
udfordring for både myndigheder, fagforeninger og forskere at få kontakt til 
målgrupperne for at hjælpe dem og forske i deres forhold. (Refslund 2018, 
Eriksson, Tollefsen & Lundgren 2019) 

• Uklare arbejdsvilkår i platformsarbejde. Algoritmer styrer arbejdets udførelse, 
prissætning og fordeling, hvilket er vanskeligt for den enkelte arbejder at 
gennemskue. Arbejderne rapporterer, at de arbejder mange timer om måneden 
på platformene. (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi, 2019) 

• Platformøkonomi muliggør sort arbejde. Det rapporteres, at virksomheder og 
arbejdere ikke betaler skat af arbejdet. (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & 
Saloniemi 2019) 

Anbefalinger 
Litteraturen kommer med følgende anbefalinger for at imødekomme udfordringerne 
med sårbarhed blandt udlændinge på det danske (og nordiske) arbejdsmarked. Disse 
anbefalinger er efter en umiddelbar vurdering gældende på tværs af arbejdsmarkedet, 
men denne vurdering er, ligesom effekten af anbefalingerne, ikke altid afprøvet af 
fagfæller og må derfor ses som inspiration. Anbefalinger på arbejdsområde-niveau og i 
den enkelte kilde kan findes i henholdsvis bilag 5 og 2. 

• Overenskomst modvirker sårbart arbejde og siveeffekt. Investering af ressourcer, 
herunder især tid, varige kollektive overenskomstordninger, tilstedeværelse samt 
repræsentation på arbejdspladserne kan forbedre organisering af arbejdere. 
(Refslund, 2018) 
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• Ændring af migrantarbejdernes sikkerhedsopfattelse - der skal gennem 
instruktion og undervisning gøres op med migranternes kortsigtede orientering 
om at tjene flest muligt penge på kortest mulig tid. (Petersen, Pedersen & Baarts, 
2012) 

• Ansvarlighed blandt arbejdsgivere. Det anbefales, at arbejdsgiverne i højere grad 
påtager sig lederskab og være sig de arbejdsmiljømæssige og lovpligtige 
forpligtelser bevidste ved ansættelse og beskæftigelse af migrantarbejdere. 
(Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

• Interkulturel orientering. Forfatterne peger på, at der arbejdes for at skabe en 
positiv indstilling til migrantarbejdere – og en positiv indstilling fra 
migrantarbejderne til danskerne – da negative indstillinger er en væsentlig for 
sikkerhedsarbejdet. (Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

• Det hele menneske. Det anbefales at se ud over positionerne som ’offer’ og/eller 
’kriminel’, og se de sårbare migranter som en person med ressourcer og valg. 
(Spanger & Hvalkof 2020) 

 

Kort om fremgangsmåden 
Der er anvendt videnskabelige metoder til søgning af litteratur, herunder søgning i 
videnskabelige databaser med relevante søgestrenge, gennemgang af funden litteratur 
på titelniveau, systematisk eksklusion og vurdering af relevans af litteratur ud fra 
prædefinerede kriterier. Grundet den tidsmæssige ramme er læsningen og behandlingen 
af litteraturen mindre omfattende rent metodisk, end man ville gøre i en litteraturanalyse 
efter forskningsmæssige forskrifter. Notatet skal derfor primært ses som en fagligt 
baseret kortlægning af den eksisterende forskningsbaserede viden frem for et egentlig 
fagfællebedømt litteraturstudie.  

Den gennemgåede litteratur er fundet ved først at foretage en grundig litteratursøgning i 
to videnskabelige databaser (PubMed og Web of Science) ud fra en række søgetermer, 
der skulle være brede nok til at få al relevant litteratur, men som samtidig skulle give os 
et antal kilder, vi kunne nå at bearbejde (se bilag 1). Denne litteratur er derefter først 
blevet screenet for åbenlys relevans for derefter at blive prioriteret ud fra 
relevanskriterierne målgruppe (sårbare udlændinge) og arbejdsmarked (dansk eller 
nordisk).  

Ud over databasesøgningen, gennemførte vi en såkaldt ’snowballing’ på litteraturen ud 
fra den litteratur, vi i vores indledende hyppigt stødte på. Metoden går ud på, at man 
læser litteraturliste på denne centrale litteratur og derigennem finder yderligere relevant 
litteratur. I arbejdet med litteratursnowballingen identificerede vi samtidig centrale 
danske forskere inden for feltet, som vi dels inviterede med til vores Delphi-
undersøgelse. Dels gennemgik vi disse forfatteres litteratur for at finde ny litteratur. 

933 i alt kilder blev fundet ved søgning i de to databaser. Af disse kom 213 fra søgning i 
PubMed og 720 fra søgning i WoS. 202 kilder blev fundet ved litteratursnowballing og 
yderligere 202 kilder blev fundet ved forfattergennemgangen. I alt 1337 kilder er således 
fundet ved den systematiske litteratursøgning. 
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Mange af disse kilder blev frasorteret, fordi de var dubletter eller var åbenlys uden for 
analysens fokus, mens enkelte kilder blev tilføjet, når de fremkom under læsningen af 
litteraturen. I alt 461 kilder blev vurderet helt eller delvist relevante i screeningen og blev 
derfor relevansvurderet.  

Af disse umiddelbart relevante kilder kunne der ikke fås adgang til 58 kilder inden for 
analysens tidsperiode, mens 143 efter nærmere evaluering af abstrakt og tekst blev 
vurderet at være uden for analysens fokus, fordi de f.eks. viste sig ikke at være relevante 
eller var rent teoretiske. Disse ekskluderede kilder er angivet i bilag 4. 

Af de tilbageværende 260 relevante kilder fik 34 tildelt den højeste relevansscore (sårbare 
udlændinge på det danske arbejdsmarked), mens 25 kilder fik den næsthøjeste score 
(sårbare udlændinge på det nordiske arbejdsmarked). 45 af disse kilder (herunder alle 
om det danske arbejdsmarked) er omfattet af litteraturgennemgangen. Undervejs i 
læsning af litteraturen blev fem af disse kilder vurderet uden for gennemgangens fokus 
– f.eks. fordi de ikke beskriver arbejdstagerforhold. Den inkluderede litteratur, inkl. disse 
fem kilder, kan ses i bilag 3. 

Den mest relevante litteratur er blevet læst og opsummeret i bilag 2 og danner grundlag 
for hovedfund og anbefalinger i notatet og bilag 5. 

Undervejs er litteratur blevet tilføjet, når særligt relevant litteratur blev nævnt, mens 
anden litteratur er frasorteret pga. manglende relevans eller tilgængelighed. I alt 263 
kilder indgår i listen over inkluderet litteratur. De anvendte metoder, herunder 
afgrænsninger og definition af målgruppen, er uddybende beskrevet i bilag 1. 

Perspektivering 
Kort opsummeret peger den mindre relevante litteratur på blandt andre følgende 
muligheder for videre analyser: 

• Migrationsmønstre (DK, Skandinavien, Nordeuropa, EU) 
• Udvikling i arbejdsvilkår som følge af migration fordelt på brancher og 

befolkningsgrupper (EU) 
• Effekter af udsathed/sårbarhed generelt (arbejdsløshed, fattigdom, helbred, børn 

etc.) 
• Effekter af at være udlænding (arbejdsløshed, fattigdom, psykisk/fysisk helbred, 

børn, diskrimination, adgang til velfærdsydelser etc.) 
• Udlændinges arbejdsmarkedstilknytning og dennes påvirkning af forskellige 

faktorer såsom ydelser, beskæftigelsespolitik mv. 
• Udfordringer med racediskrimination på arbejdsmarkedet 
• Sammenligning mellem strategier for arbejdsmarkedsintegration mellem lande 

(fagbevægelse, politikker mv.) 

Mulige fremtidige analyser og forskning baseret på 
litteraturgennemgangen 
Litteraturgennemgangen viser, at der mulighed for at forbedre vidensgrundlaget om 
sårbare udenlandske arbejdstagere. Man kunne eksempelvis gennemføre følgende 
analyser og forskning. 
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• Styrket dataproduktion. Målgruppen er vanskelig at finde i databaser. Det kunne 
styrke det fremtidige forebyggelsesarbejde og forskning i målgruppen, hvis man 
etablere en strategi for opsporing af målgruppen. F.eks. gennem samarbejde med 
Danmarks Statistik, myndigheder, NGOer og forskere, som kan anvende særlige 
metoder til opsporing af vanskeligt tilgængelige målgrupper (se f.eks. Friberg og 
Tyldum 2019). 

• Sammenhænge mellem arbejdsmarkedspolitikker og sårbarhed. Der mangler 
viden om, hvordan nationale arbejdsmarkedspolitikker påvirker graden af 
sårbarhed. Man kunne f.eks. sammenligne disse forhold mellem lande. 

Definitionen af sårbarhed 
Arbejdet med litteraturstudiet og Delphi-undersøgelsen har vist, at den anvendte 
definition af sårbarhed, som er udviklet af Center Mod Menneskehandel, er velegnet. 
Det har dog også vist sig at være udfordrende at kategorisere litteraturen, da grænsen 
mellem kategorierne er vanskelig at identificere entydigt. En decideret svaghed ved 
modellen er, at der under kategori C beskrives, at målgruppen er kendetegnet ved brud 
på arbejdsloven. Dette er en noget uklar beskrivelse, da der ikke er en sådan lov i 
Danmark. 

Det foreslås, at modellen videreudvikles, så dens relevant styrkes, og så de klarere 
definitioner kan bruges i fremtidig forskning og regulering.  
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Del 2: Resultater fra Delphi-undersøgelse 
om sårbarhed blandt udenlandske 
arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked 
 
Metodens formål 
En Delphi-undersøgelse går ud på at afdække viden om områder, hvor data er 
vanskeligt tilgængeligt, ved at spørge relevante eksperter. Formålet med denne Delphi-
undersøgelse er at afdække en række forhold om målgruppen sårbare udlændinge på 
det danske arbejdsmarked ved at spørge forskere, der beskæftiger sig med området i 
større eller mindre omfang. 
 
Analysen søger at afdække: 

• Målgruppens udbredelse fordelt på brancher/arbejdsområder 
• Om målgruppen er voksende eller aftagende fordelt på arbejdsområder 
• Årsager til sårbarheden 
• Karakterisering af de virksomheder/privatpersoner der benytter sig af denne 

form for arbejdskraft  
• Forslag til tilbud og tiltag der kan modvirke sårbarhed i målgruppen 

 
I det følgende beskrives deltagerne, resultaterne samt den anvendte metode. 
 
Deltagerne 
I forbindelse med litteratursøgningen (se Del 1) blev der identificeret 58 forskere, der 
kunne være relevante deltagere i en Delphi-undersøgelse om analysens emne. Forskerne 
blev alle forsøgt inviteret til at deltage i undersøgelsen. I løbet af Delphi-undersøgelsens 
tre runder varierede det, hvor mange forskere der deltog. Af 58 mulige deltagere 
ønskede 23 ikke at deltage i undersøgelsen, enten fordi ikke forskede i målgruppen, eller 
fordi de ikke havde tid. En enkelt forsker deltog ikke på grund af manglende 
kontaktoplysninger.  
 
Femogtredive forskere modtog første spørgeskema (bilag 6). Af disse returnerede 21 
skemaet (60 %), mens fem meddelte, at de ikke kunne nå at udfylde det. Ni svarede ikke 
på første runde inden deadline. Tre forskere meldte fra til resten af undersøgelsen. 
 
Anden runde af spørgeskemaundersøgelsen (bilag 7) blev sendt ud til de 32 deltagere, 
der ikke havde meldt fra. Sytten forskere (53 %) returnerede et udfyldt skema for anden 
runde. Syv meddelte, at de ikke ønskede at deltage i undersøgelsen længere, mens otte 
ikke svarede. 
 
Skemaet for tredje runde (bilag 8) blev sendt ud til de resterende 25 deltagere. Hvis der 
var mistanke om misforståelser ud fra deres tidligere besvarelser, blev forskerne gjort 
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opmærksomme på dette i invitationen. Atten (72 %) deltagere svarede i denne runde og 
indgår i analysen. De fleste af deltagerne i tredje runde har svaret på alle tre 
spørgeskemaer, mens enkelte kun har svaret på en eller to runder. 
 
Det var forventet, at der ville være et frafald i løbet af undersøgelsen. Det vurderes, at 
den største årsag til frafald i rekrutteringen skyldtes, at forskerne ikke så sig i 
målgruppen. Derfor har deres manglende deltagelse sandsynligvis ikke forringet 
undersøgelsens kvalitet betydeligt.  
 
Det er vanskeligere at vurdere årsagerne til frafald i undersøgelsens tre runder, men et 
samlet frafald på 17 deltagere ud af 35 (49 %) er forholdsvist lavt for denne type 
undersøgelser, hvor deltagerne ikke har anden motivation for at deltage end deres 
interesse i at bidrage med anonym viden.  
 
En svarprocent på hhv. 60, 53 og 72% og besvarelser fra 18 personer i den sidste runde 
må betegnes som særdeles tilfredsstillende i denne type undersøgelser, da der er tale om 
en ganske intensiv undersøgelse med korte svarfrister og tidsrum mellem runderne, 
ligesom spørgeskemaerne har været tidsskrævende at besvare.  
 
Resultater af Delphi 
I det følgende præsenteres de 18 deltageres svar fra tredje runde af Delphi-
undersøgelsen. I afsnittet ’Delphi-undersøgelsens fremgangsmåde’ vises, hvordan 
spørgeskemaet for første runde (bilag 6), anden runde (bilag 7) er blevet udarbejdet, og 
hvordan disse spørgsmål er gentaget og formidlet i tredje runde (bilag 8). 
 
For en generel gennemgang af analysens begreber og fremgangsmåde henvises desuden 
til Del 1. 
 
Ud over spørgsmålene, der er beskrevet i det følgende, har deltagerne haft mulighed for 
at kommentere undervejs i spørgeskemaerne. Foruden forslag til nye spørgsmål og 
forklaringer til besvarelser, har der været en gennemgående kritik af, at det er vanskeligt 
at svare på spørgsmålene. Dels er det vanskeligt at sætte procenter på udbredelse (se 
nedenfor), og dels har det været svært at besvare generelle spørgsmål om årsager, 
udfordringer, virksomheder/privatpersoner, tilbud og tiltag, fordi svarene for nogle 
spørgsmål vil afhænge af arbejdsområde og målgruppens grad af sårbarhed. Selvom 
kritikken var begrundet, blev det valgt ikke at dele spørgsmålene op i 
sårbarhedskategori og/eller arbejdsområde, fordi spørgeskemaet allerede var langt, og 
fordi undersøgelsens tidsplan ikke tillod det. Undersøgelsens metodiske valg og fravalg 
betyder dog ikke, at årsager, vilkår og løsninger ikke er relevant at undersøge for de 
specifikke målgrupper. Besvarelserne i dette spørgeskema vil dog ikke rumme alle de 
facetter og nuancer, der gælder for en given målgruppe/arbejdsområde. 
 
Der var desuden i spørgeskemaet en generel enighed i, at der mangler data om 
målgruppen og ikke mindst et ønske om mere samarbejde på tværs af forskningsmiljøer 
og andre vidensinstitutioner på området. 
 



 15 

Spørgsmål 1a: Forskningsmæssig tilknytning til 
arbejdsområderne 
I dette spørgsmål blev deltagerne blev bedt om at svare på, i hvilken grad de anså de 
forskelige arbejdsområder og arbejdsmarkedet som helhed som deres forskningsfelt.  
 
Som svarene i figur 1 neden for viser, var der for de fleste arbejdsområder tale om, at 
hovedparten af forskerne i mindre grad, i ringe grad eller slet ikke anså de enkelte 
arbejdsområder som værende inden for deres forskningsfelt. 
 
Det er ikke bemærkelsesværdigt, at deltagerne generelt vurderer deres tilknytning til 
arbejdsområderne som værende lav, om end det ville styrke undersøgelsens styrke, hvis 
flere havde høj tilknytning til flere arbejdsområder. Sårsagen skal sandsynligvis findes i, 
at forskerne typisk specialiserede i et enkelt område eller arbejdsmarkedet som helhed, 
ligesom der er tale om en målgruppe, der er forsket forholdsvist lidt i.  
 
Besvarelserne i figur 1 viser, hvilke arbejdsområder, der er flest, der forsker i, og hvilke 
der forskes mindre i. Fordelingen kan bruges til at sige noget om, hvilke svar i spørgsmål 
1b og 2a, der må forventes at være størst usikkerhed omkring. 
 
Besvarelserne af spørgsmål 1a anvendes derfor til at vægte besvarelserne i spørgsmål 1b 
og 2a. Denne vægtning er beskrevet i afsnittet ’Bearbejdning af data’. I afsnittet 
diskuteres også, hvorfor der ikke anvendes vægtning af de øvrige spørgsmål. 
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Figur 1. Deltagerne blev stillet følgende spørgsmål: ”I hvor høj grad, er sårbare udlændinge i det givne arbejdsområde 
inden for dit forskningsfelt?” Figuren viser svarfordelingen. Forskningsfelterne med størst gennemsnitlig tilknytning er 
nederst. 

Spørgsmål 1b: Udbredelse 
Deltagerne blev bedt om at forholde sig til udbredelsen af sårbare udlændinge på det 
danske arbejdsmarked inden for de forskellige arbejdsområder (brancher) og på 
arbejdsmarkedet som helhed. I første runde bad vi desuden deltagerne foreslå relevante 
arbejdsområder, som så blev tilføjet i anden runde og gentaget i tredje runde. 
 
Nedenfor vises deltagernes vurdering af udbredelse inden for arbejdsområder sorteret 
efter højest samlede forekomst. Gennemsnittet er vægtet, så svarende fra de deltagere, 
der har høj tilknytning til de enkelte arbejdsområder vægter lidt højere end de forskere 
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med lav tilknytning. Vægtningen betyder, at den samlede sårbarhed (kategori C + D + E) 
på de enkelte arbejdsområder er justeret med mellem -1,04 til +1,95 %-point. Vægtningen 
betyder desuden, at den gennemsnitlige sårbarhed for alle arbejdsområderne er +0,21 %-
point højere end det uvægtede gennemsnit. Det tyder altså på, at forskere med relativt 
højere tilknytning til arbejdsområderne samlet set vurderer udbredelsen som større end 
forskere med relativt lavere tilknytning. Denne tendens er dog ikke gældende for de 
enkelte arbejdsområder. Metoden for vægtningen er beskrevet i afsnittet ’Bearbejdning 
af data’. 
 
Flere deltagere gav i kommentarerne til dette spørgsmål udtryk for, at det var vanskeligt 
for dem at vurdere udbredelsen. Figur 2 om udbredelse fordelt på arbejdsområder er 
således også baseret på relativt få besvarelser (8-12). Tilbageholdenheden var forventet, i 
og med at der ikke findes data, som deltagerne kunne støtte sig til, og de måtte derfor 
basere deres angivelser på mere kvalitative erfaringer. Flere har kun valgt at svare på 
udbredelse for de arbejdsområder, de har kendskab til. 
 
Det bør i øvrigt bemærkes, at deltagernes vurdering af målgruppens udbredelse på 
arbejdsmarked som helhed er relativt høj. 9,2 % er kun lidt lavere end det officielle 
samlede antal udlændinge på det danske arbejdsmarked (ca. 11 % i august 2020 ifølge tal 
fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk). Selvom man må forvente, at målgruppen i høj 
grad ikke indgår i de officielle statistikker, kan der være tale om en overvurdering af 
målgruppens omfang på arbejdsmarkedet. Den høje score for arbejdsmarkedet som 
helhed indikerer en skævhed i besvarelsen, som måske/måske ikke er gældende for de 
specifikke arbejdsområder. Deltagernes relativt høje vurdering af udbredelsen af sårbare 
udlændinge på arbejdsmarkedet kan dog også være en indikation af, at udbredelsen af 
sårbare udlændinge er højere end antaget. 
 
Selvom tal i en sådan undersøgelse ikke er eksakte, er det derimod rimeligt at antage, at 
jo højere et arbejdsområde figurerer i figur 2, desto flere sårbare udlændinge er der 
inden for arbejdsområdet. 
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Figur 2. Forskerne blev bedt om at angive: ”Procentvis andel af sårbare udenlandske arbejdstagere fordelt på 
kategorier og arbejdsområder ud af den samlede beskæftigelse”. 

Spørgsmål 2a: Udviklingen fordelt på arbejdsområder 
I spørgsmål 2a bad vi deltagerne forholde sig til udviklingen af sårbare udlændinge på 
det danske arbejdsmarked inden for forskellige arbejdsområder (brancher). 
 
Som figur 3 viser, vurderer forskerne overordnet set, at andelen af sårbare udlændinge 
vil vokse yderligere både på arbejdsmarkedet som helhed og inden for de udvalgte 
arbejdsområder. Som figuren viser, vurderes tendensen at være stærkere inden for nogle 
områder end andre. Det synes at være en tendens til, at de arbejdsområder med høj grad 
af overenskomstdækning (industri, detail, lagerarbejde mv.), har en lavere forventet 
stigning, end arbejdsområder hvor arbejdet er mindre organiseret. Områderne bud-
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/kurerservice, diverse småjobs, jobs i den grønne sektor, restauration, husarbejde og 
børnepasning og rengøring, som i lavere grad er overenskomst-dækkede, scorer højt.  
 
Det er måske mest overraskende, at IT-branchen befinder sig i toppen. 
 

 
Figur 3. Forskerne blev bedt om at angive ”Udvikling i andelen af sårbare udlændinge fordelt på arbejdsområder”. 
Arbejdsområderne er sorteret, så arbejdsområder med lavest forventet udvikling er nederst. 

Spørgsmål 2b: Årsager og forventninger til udviklingen 
Ud fra forskernes kommentarer til udviklingen fra første runde, formulerede vi en række 
udsagn om årsager til udviklingen i udbredelse og sammensætning af målgruppen. 
Disse blev besvaret både i anden og tredje runde. 
 
Som det kan ses i figur 4, er deltagerne overordnet enige med udsagnene om årsagerne 
til og dynamikkerne i udviklingen af sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked. 
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Det øverste spørgsmål skiller sig dog ud, i det mange svarer ’Ved ikke’ til udsagnet 
’Nogle forventer en forandring af målgruppens sammensætning, hvor flygtninge fra 
f.eks. Eritrea i stigende grad overtager sårbare jobs fra østeuropæere inden for f.eks. den 
grønne sektor’. Dette kan både skyldes, at spørgsmålet drejer sig om et specifikt område. 
Men det kan også skyldes, at spørgsmålet er uklart formuleret. Man kan således ikke 
vide, om deltagerne forholder sig til, hvem disse ’nogle’ er, eller om det er påstanden, de 
forholder sig til. En mere præcis formulering kunne lyde: ’Flygtninge (f.eks. fra Eritrea) 
vil i stigende grad overtage sårbare jobs fra østeuropæere inden for den grønne sektor.’ 
Der er flere spørgsmål/udsagn, der på samme måde beder om svar på flere forhold, 
hvilket er et metodisk problem, som til dels skyldes den forholdsvist stramme tidsplan 
for undersøgelsen. 
 

 
Figur 4. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om udvikling af sårbare 
udlændinge på det danske arbejdsmarked. Udsagnende er sorteret, så udsagn med størst gennemsnitlig enighed står 
nederst. 

Spørgsmål 3: Udfordringer 
Ud fra deltagernes beskrivelser af de største udfordringer for målgruppen i første runde, 
blev der formuleret en række udsagn fordelt på fire overordnede kategorier, som 
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deltagerne i anden og tredje runde blev bedt om at besvare ved at angive graden af deres 
enighed i forhold til udsagnene. 
 
I figur 5 kan man se, hvilke strukturelle eller overordnede forhold, der skaber 
udfordringer for målgruppen. Især opholdstilladelsens tilknytning arbejdsgiver, 
manglende globaliseret regulering, manglende kendskab til rettigheder mv. samt 
manglende uddannelse og sprogkundskaber synes at være udfordringer, som deltagerne 
er mere end overvejende enige i. 
 
Mens der for er en overvejende enighed i de fleste af ovenstående udsagn, er deltagerne 
uenige i, at ’Arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse beskriver udlændinge negativt, hvilket 
hæmmer deres integration på arbejdsmarkedet’. Spørgsmålet er uheldigt formuleret, da det 
indeholder to led. Det er således svært at vurdere, om det er organisationernes negative 
beskrivelse af udlændinge, deltagerne er uenige i, eller om det er betydningen af denne 
beskrivelse for integrationen, der svares på. 
 

 
Figur 5. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om udfordringer omkring 
strukturelle/kulturelle udfordringer. Sorteret, så de udsagn, de er mest enige i, står nederst. 
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Deltagernes svar i figur 6 om diskriminerende adfærd over for målgruppen tyder på, at 
der er en højere grad af diskriminerende adfærd fra arbejdsgivere, borgere og kolleger 
end fra myndigheder. Deltagerne hælder også til at være enige i, at virksomheder hellere 
ansætter danskere end udlændinge.  
 
Sammenlignet med de andre kategorier i spørgsmål 3, er der flere der har svaret 
’overvejende uenig’ eller ’ved ikke/ønsker ikke at svare’ til spørgsmålene i om 
diskriminerende adfærd. Der er således tale om en mindre entydig tendens. 
 

 
Figur 6. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om udfordringer i forhold 
til diskriminerende, krænkende og dehumaniserende adfærd. Sorteret, så de udsagn, de er mest enige i, står nederst. 

Figur 7 viser, hvor enige forskerne er i en række udsagn om målgruppens tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Her er det bemærkelsesværdigt, at forskerne er meget enige i, at de 
sårbare udlændinge undgår myndighederne af frygt for repressalier, og at 
myndighederne først opdager målgruppen, når der f.eks. er sket alvorlige 
lovovertrædelser. Det synes oplagt, at disse to forhold kan påvirke hinanden.  
 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at deltagerne splittede (vægtet gennemsnit 0) i 
forhold til udsagnet om, at sårbare udlændinge har et meget individualiseret syn på 
arbejde. En forsigtig tolkning er, at man ikke kan konkludere, at målgruppens syn på 
arbejdet adskiller sig fra andre danske arbejderes syn på arbejdet. Alligevel er der 
enighed i, at målgruppen ikke er medlem af en fagforening og har forringede 
muligheder for repræsentation. Der synes altså at være en potentiale for at øge 
tilknytningen til arbejdsmarkedsmodellen. 
 
Endelig er der meget høj grad af enighed i, at der er huller i arbejdsmarkedsmodellen, 
der muliggør udnyttelse af arbejdskraft. 
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Figur 7. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om udfordringer i forhold 
til målgruppens placering i den danske arbejdsmarkedsmodel. Sorteret, så de udsagn, de er mest enige i, står nederst. 

I figur 8 spørges deltagerne til, i hvor høj grad de er enige i en række udsagn om 
målgruppens udfordringer i forhold til velfærdssystemet. 
 
Mens der overordnet er høj grad af enighed med udsagnene, er der også en høj andel af 
’Ved ikke/ønsker ikke at svare’ svar for udsagnet kriminalisering (47 %) og sygesikring 
(41 %). For spørgsmålet om kriminalisering kan det skyldes, at udsagnet er uklart 
formuleret, mens det for begge udsagn kan skyldes, at mange af deltagerne ikke 
beskæftiger sig med disse temaer i deres forskning. I kommentarerne angav nogle 
deltagere, at det var forskelligt for hhv. EU-borgere og ikke-EU-borgere, om de havde 
adgang til sygesikring, hvilket er med til at forklare den høje andel ’Ved ikke/ønsker ikke 
at svare’. 
 
Overordnet tyder svarene på, at sårbare udlændinge har en række udfordringer i forhold 
til manglende uddannelsesmuligheder, manglende forsørgelse ved sygdom, manglende 
adgang til sundhedsydelser samt kriminalisering for visse målgruppers vedkommende. 
Forhold som kan forventes at være med til at fastholde dem i en sårbar situation. 
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Figur 8. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om udfordringer i forhold 
til målgruppens tilknytning til velfærdsstaten. Sorteret, så de udsagn, de er mest enige i, står nederst. 

Spørgsmål 4. Virksomheder og privatpersoner der ansætter 
sårbare udlændinge 
I første runde blev deltagerne bedt om at karakterisere de virksomheder og/eller 
privatpersoner i Danmark, der ansætter sårbare udlændinge. I anden runde blev de bedt 
om at forholde sig til en række udsagn om disse virksomheder og/eller privatpersoner, 
baseret på deres beskrivelser fra første runde. I tredje runde skulle deltagerne igen 
forholde sig til udsagnene, men de kunne nu se deltagernes besvarelser fra anden runde 
og kunne i den forbindelse eventuelt redigere og ændre deres svar. 
 
I figur 9 står en række udsagn, som deltagerne er blevet bedt om at vurdere deres 
enighed i. For især de fire sidste udsagn er forskerne ´meget enige´ og ´overvejende 
enige´. Der synes at være enighed om, at mellemmænd er en central drivkraft i 
udbredelsen af sårbare udlændinge, ligesom der, på trods af højt antal ’Ved ikke/ønsker 
ikke at svare’, synes at være enighed om, at målgruppen ikke får tilstrækkelig 
information om deres arbejdsvilkår af de personer, der ansætter dem.  
 
Der er stor enighed om, at målgruppen ofte ansættes yderst i værdikæden, og at 
virksomheder, der ansætter dem, har fokus på profit. Der er også tendens til, at 
virksomhederne er udsat for konkurrence. Der synes altså at være tendens til, at 
deltagerne vurderer økonomiske faktorer som centrale drivkræfter for udviklingen.  
 
Der er tre udsagn, som deltagerne gennemsnitligt er uenige i, hvilket er interessant. De 
er overvejende ikke enige i, at virksomhederne typisk er nystartede, at de 
virksomheder/privatpersoner, der ansætter målgruppen, ikke ved, at de er med til at 
fastholde dem i en sårbar position, og at virksomhederne ansætter sårbare udlændinge, 
fordi de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. 
 
Der synes overordnet at være størst tilbageholdenhed med at svare på de spørgsmål, der 
handler om arbejdsgiverens motiver. F.eks. spørgsmål om brud på arbejdsmiljølov og 
skatteregler samt moral. 
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Figur 9. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med en række udsagn om 
virksomhederne/personerne, der anvender arbejdskraft fra målgruppen. Sorteret, så størst enighed er nederst. 

Spørgsmål 5a: Vurdering af rådgivning, vejledning og bistand 
Nedenstående spørgsmål i figur 10 om eksisterende tilbud indgik i alle tre runder. 
Deltagerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de vurderede, at målgruppen kender 
til tilbud, og i hvor høj grad tilbuddene er relevante og tilgængelige. 
 
Der er to overordnede konklusioner her. Den første handler om tilbuddenes relevans. 
Det er bemærkelsesværdigt, at ingen svarer, at tilbuddene i høj grad er relevante. Her må 
man forvente, at eksisterende tilbuds relevans afhænger af målgruppe og 
arbejdsområde, hvilket er med til at gøre det vanskeligt at svare både ’I høj grad’ og ’Slet 
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ikke’ til spørgsmålet. Dog er det positivt, at eksisterende tilbud i nogen til mindre grad 
(gennemsnit 1,67) vurderes som værende de rigtige.  
 
Til gengæld er den anden konklusion, at målgruppen i mindre grad vurderes at kunne få 
hjælp fra hhv. det offentlige, private aktører og faglige organisationer, og at deres 
kendskab til muligheder for hjælp vurderes lavt. Der er altså en misforhold mellem de 
(delvist relevante) tilbud, der er til rådighed, og målgruppens muligheder for at tage 
imod dem. 
 

 
Figur 10. Forskerne blev bedt om at angive, i hvor høj grad de vurderede, at målgruppen havde kenskab til og 
muligheder for at benytte tilbud ud fra en række udsagn. Sorteret, så de forhold forskerne vurderer som værende 
gældende i højest grad står nederst. 

Spørgsmål 5b: Forslag til rådgivning, vejledning og bistand 
Baseret på forskernes forslag til tilbud til borgerne fra første runde, bad vi i anden og 
tredje runde, deltagerne vurdere i hvor høj grad, de vurderede, at de enkelte forslag ville 
have henholdsvis positiv, ingen eller negativ effekt på antallet af sårbare udlændinge på 
det danske arbejdsmarked. 
 
Figur 11 viser deltagernes svarfordeling og gennemsnit. Generelt viser svarene, at der 
forventes at være effekt af alle indsatserne.  
 
Det er dog bemærkelsesværdigt, at deltagerne vurderer effekten af formidling om lokale 
tilbud relativt lav på trods af, at netop kendskab til muligheder for hjælp blev vurderet 
som begrænset i spørgsmål 5a. Det kan tyde på, at deltagenre enten forventer, at 
tilbuddene ikke virker, eller at målgruppen ikke vil anvende tilbuddene. Det samme gør 
sig gældende ved vurderingen af hjælp i hjemlandet, som ligeledes vurderes relativt 
mindre effektfuldt sammenlignet med de øvrige indsatser. 
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I høj grad (3) I nogen grad (2) I mindre grad (1) Slet ikke (0) Ved ikke/ønsker ikke at svare
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Figur 11. Forskernes blev bedt om at vurdere i hvor høj grad, de mener, at en række tilbud vil have positiv effekt (dvs. 
mindske sårbarheden). Sorteret, så tiltag med størst forventet gennemsnitlig effekt står nederst. 

Spørgsmål 6: Tiltag 
Ud fra første rundes forslag til mere overordnede tiltag til at nedbringe sårbarheden i 
målgruppen, blev deltagerne i anden og tredje runde bedt om at vurdere, i hvilken grad 
de enkelte tiltag ville have positiv eller negativ effekt. 
 
Resultaterne er opdelt i tre figurer (12, 13 og 14). Det er interessant at hæfte sig ved, at 
deltagerne gennemsnitligt vurderer, at tiltagene vil have en positiv effekt (gennemsnit er 
0,50 til 1,50). Der er kun enkelte tiltag, hvor en deltager vurderer effekten som direkte 
negativ. 
 
Generelt synes der at være størst positiv vurdering af tiltag, der styrker viden og 
myndighedernes muligheder for at føre effektive tilsyn.  
 
Forslaget om arbejdstilladelser, der ikke er baseret på ansættelseskontrakter er værd at 
fremhæve, i det dette forhold også vurderes som en af de største udfordringer for 
målgruppen under spørgsmål 3 (se figur 5). 
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Tilbud til sårbare udlændinge (n=16-17)
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Figur 12. Deltagernes vurdering af effekt af ovenstående tiltag (del 1 af 3). Sorteret, så størst positiv effekt er nederst. 
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Figur 13. Deltagernes vurdering af effekt af ovenstående tiltag (del 2 af 3). Sorteret, så størst positiv effekt er nederst. 
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Figur 14. Deltagernes vurdering af effekt af ovenstående tiltag (del 3 af 3). Sorteret, så størst positiv effekt er nederst. 

Delphi-undersøgelsens fremgangsmåde 
En Delphi-undersøgelse benyttes som beskrevet til at tilvejebringe viden om vanskeligt 
tilgængelige forhold. Det kan f.eks. bruges til at afklare forventede fremtidige 
udviklinger eller udbredelse af og tendenser inden for fænomener, der ikke findes 
studier af eller data om. Metoden bruges ofte inden for forskning og til at klæde 
beslutningstagere på ved at indhente viden fra eksperter inden for det område, 
undersøgelsen handler om. 
 
I denne Delphi-undersøgelse har vi identificeret en række forskere, der i en eller anden 
udstrækning beskæftiger sig med sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked. Vi 
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har inviteret dem til at deltage som ekspertpanel, og vi har efterfølgende givet dem tre 
spørgeskemaer. 

Tre runder 
Første runde af Delphi-undersøgelsen bestod af en række spørgsmål inden for de samme 
spørgsmålskategorier som ovenstående angivet under afsnittet resultater. Der var 
desuden en kategori om forslag til tilgængelige data og en til generelle kommentarer til 
undersøgelsen. Spørgsmålene til første runde blev udarbejdet af NFA i samarbejde med 
en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets departement. Arbejdsgruppen blev 
løbende orienteret om undersøgelsens fremgang. Overvejelserne bag spørgsmålene 
handlede om, hvad man forventede, at den tværministerielle arbejdsgruppe ønsker at få 
svar på. Skemaet for første runde kan ses i bilag 6.  
 
Svarene fra første runde blev behandlet og indgik derefter i anden runde, hvor nye 
arbejdsområder blev tilføjet, ligesom nye spørgsmål blev formuleret på baggrund af 
deltagernes kommentarer og forslag. Alle spørgsmål har således været med i mindst to 
runder og er således valideret i den tredje og sidste runde i og med, at deltagerne har 
kunnet se svarfordelingen fra anden runde, inden de afgav deres endelige svar.  
 
Anden runde bestod af endnu et spørgeskema, som kan ses i bilag 7. Her valideres svar 
fra første runde, ligesom de nye spørgsmål er tilføjet. Deltagerne kunne også i anden 
runde kommentere på de enkelte spørgsmål. Disse kommentarer blev brugt i tolkningen 
af data og til at vejlede i introduktionen af næste runde. 
 
I tredje runde præsenterede vi deltagerne for deres og de øvrige deltageres besvarelser 
og gav dem mulighed for at rette deres svar en sidste gang (se bilag 8). Det er alene svar 
fra tredje runde, der indgår i dette notat. Deltagere, der ikke har deltaget i første og/eller 
anden runde, har kunnet deltage i tredje runde. Det er dog kun en enkelt deltager, der 
ikke har deltaget i alle tre runder. 

Bearbejdning af data 
Besvarelserne af spørgsmål 1b og 2a i dette notat er vægtede. Det betyder, at jo tættere en 
forsker er på et arbejdsområde, jo større vægt vil vedkommende besvarelse have i 
beregningen af gennemsnittet.  
 
Vægtningen er et metodisk valg, og der findes ikke en standard for, hvordan dette gøres 
korrekt. Vægtningen er beregnet ved først at beregne gennemsnittet af den angivne 
udbredelse og udvikling. Derefter ganges afvigelsen (med fortegn) af deltagerens 
besvarelse fra gennemsnittet for arbejdsområdet med, i hvor høj grad deltageren har 
angivet at forske i det givne arbejdsområde. Hvis arbejdsområdet ’i høj grad’ er 
deltagerens forskningsfelt, er faktoren 1, mens ’i nogen grad’=0,8, ’i mindre grad’=0,6, ’i 
ringe grad’=0,4 og ’slet ikke’=0,2. Den samlede afvigelse (med fortegn) lægges derefter til 
det uvægtede gennemsnit. 
 
De øvrige spørgsmål i undersøgelsen handler ikke om specifikke arbejdsområder, og der 
indgår derfor ikke vægtede resultater i dette notat. Der blev gennemført beregninger 
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med vægtninger baseret på en score ud fra forskernes gennemsnitlige tilknytning til 
forskningsfelterne, men da den ikke ændrede ret meget på resultaterne, blev det valgt at 
lade være med at vægte data i dette notat. 
 
For de fleste spørgsmål har vi beregnet et gennemsnitstal ud fra deltagernes vurderinger. 
Her er ’Ved ikke/ønsker ikke at besvare’ ikke regnet med i gennemsnittet. 
Valgmulighedernes værdi i gennemsnitsberegningen står angivet i parentes i de enkelte 
figurer. 
 

Bilag 
Vedlagt dette notat findes følgende bilag. 
 
Bilag 1.  Metoder i forbindelse med litteraturgennemgang 
Bilag 2.  Oversigt over analyseret litteratur 
Bilag 3.  Liste over inkluderet litteratur  
Bilag 4.  Liste over ekskluderet litteratur  
Bilag 5.  Hovedpointer og anbefalinger fra de respektive arbejdsområder 
Bilag 6.  Spørgeskema for første runde Delphi-undersøgelse om sårbare udlændinge på 

det danske arbejdsmarked 
Bilag 7.  Spørgeskema for anden runde Delphi-undersøgelse om sårbare udlændinge på 

det danske arbejdsmarked 
Bilag 8.  Spørgeskema for tredje runde Delphi-undersøgelse om sårbare udlændinge på 

det danske arbejdsmarked 
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Psykosocialt arbejdsmiljø samt 
arbejdsulykker og sikkerhedskultur 
 
5. november 2020 

Analyse af sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked. Bilag 1. 
Metoder i forbindelse med litteraturgennemgang 
 
I det følgende beskrives analysens fremgangsmåde for litteratursøgning og 
efterfølgende behandling af den identificerede litteratur.  

Sårbarhed samt arbejde, land og udlændinge 
Der indgår fire centrale begreber i vores litteratursøgning og vurdering af litteraturens 
relevans. De tre, arbejde, land og udlændinge er relativt lette at definere og adskille 
analytisk.  
 
Begrebet sårbarhed er imidlertid mere kompliceret, idet den enkelte arbejdstager kan 
være sårbarhed på forskellige parametre såsom afhængighed, løn, arbejdsvilkår, 
legalitet, adgang til information, kontraktforhold mv. Vi anvender i analysen Center 
Mod Menneskehandels taksonomi for sårbarhed til at definere, hvilken grad af 
sårbarhed, der behandles i litteraturen, og vi fokuserer alene på de tre mest sårbare af 
disse kategorier. 
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Figur 1. Taksonomi for sårbarhed på arbejdsmarkedet. Kilde: Anders Lisborg: Menneskehandel i den 
grønne sektor? En undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene i migrantarbejde i landbrug og gartneri 
i Danmark. Center for menneskehandel 2010. 

Dette fokus på de tre mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet ud fra ovenstående 
taksonomi er baseret på opdraget fra beskæftigelsesministeriets. En central 
afgrænsning er mellem kategori B og C, hvor der for kategori B, det man kunne kalde 
udsatte arbejdere, er rigtigt meget litteratur om udlændige, mens der for kategori C, D 
og E er langt mindre litteratur. Det har været vanskeligt at vurdere, om en kilde 
handlede om kategori B eller C, da kilderne ikke nødvendigvis beskriver direkte 
ulovlige forhold. Flere kilder er blevet flyttet fra kategori C til B ved nærmere læsning. 

Litteratursøgning 
Der er to grundlæggende kriterier for inklusion i vores litteratursøgning. For det første 
skal der være tale om litteratur af forskningsmæssig kvalitet. For det andet skal en 
given kilde handle om både sårbarhed, udlændinge, og som arbejder i Danmark eller 
på lignende arbejdsmarkeder, som er, i prioriteret rækkefølge, Skandinavien, Norden, 
Nordeuropa og resten af EØS samt New Zealand, Australien og Canada. 
 
Vi har identificeret denne litteratur ud fra hhv. systematiske litteratursøgninger i 
videnskabelige databaser såvel som såkaldt ’snowballing’, hvor litteraturlister i særlig 
relevant litteratur samt forskeres publikationslister gennemgås for at opspore 
yderligere litteratur. 
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Før det har været muligt, systematisk, at søge litteratur, har vi startet processen med 
at identificere relevante søgeord. Det har vi gjort ved at afprøve forskellige (engelske) 
søgeord i Web of Science og Pubmed, hvor litteraturen er screenet for at identificere 
nye søgeord, men også at relevansvurdere om søgeordene bidrager med at finde 
relevant litteratur til at afdække området om sårbare udlændinge på 
arbejdsmarkedet.  
 
Ved den indledende søgning på litteratur fandt vi i alt 50 kilder, som også indgår i den 
samlede litteraturliste i bilag 3. Nedenfor ses den anvendte søgestreng til at finde de 
50 artikler: 
 

TOPIC: (vulnerab* OR precarious OR atypical OR zero hour contracts OR temp* 
OR self-employed  OR platform work* OR forced OR Unfree OR Modern slave* 
OR Modern-day slave* OR Traffick* OR Exploit* OR expose* OR marginal* 
OR underpaid OR illegal)  
AND TOPIC: (work* OR employment OR employee* OR supply chain* OR labor* 
OR labour*) 
AND TOPIC: (foreign* OR migrant*)  
AND TOPIC: (denmark) 
 
Timespan: 2000-2020. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI. 

 
Vi har alene anvendt, hvad der kunne betegnes som forskningsbaseret litteratur. Dette 
omfatter rapporter, notater, videnskabelige artikler fra forskningsinstitutioner samt 
nationale videnscentre, hvor det vurderes, at der har været en kvalitet svarende til 
fagfællebedømt publicering. 
 
Det skal understreges, at dette litteraturstudie har været en særdeles hurtig proces, 
hvor gennemgangen af litteraturen ikke har været underlagt samme grad af 
systematik, som man normalt vil gøre i et litteraturstudie. Normalt vil man afprøve 
metoder og revidere dem undervejs, ligesom man vil kontrollere de enkelte 
delprocesser. Der kan således være litteratur, som er frasorteret ved en fejl eller 
unøjagtigt opsummeret. Vi vurderer dog risikoen for dette som lav. 
 
Systematisk litteratursøgning 
Ud fra de identificerede søgeord konstruerede vi en brutto søgestreng, hvor al 
litteratur skulle indeholde ord omhandlende alle følgende fem variable: ’Sårbarhed’, 
’arbejdsmarked’, ’udlændinge’, ’land’ og ’konsekvenser/udbredelse’. Hovedtemaerne 
kan beskrives med forskellige ord. F.eks. kan både udsathed, prekaritet, 
marginalisering mv. beskrive sårbarhed. Derfor blev søgestrengen formuleret, så der 
var mulighed for brug af alle de forskellige variationer, som vi kunne identificere i 
vores indledende søgning.  
 
Søgestrengen kan findes i Appendiks 1. 
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Der blev lavet søgninger i de videnskabelige databaser PubMed og Web of Science 
(WoS). PubMed indeholder primært epidemiologisk forskning, mens WoS er lidt 
bredere. 
 
Der blev søgt på nordiske lande inkl. Danmark i begge databaser. PubMed gav 213 
resultater, mens WoS gav 720 resultater. I alt 933 kilder. 
 
Snowballing 
Vi foretog to såkaldte ’snowballinger’ for at finde relevant litteratur for det danske 
arbejdsmarked. Snowballing beskriver en proces, hvor man kigger på lister over 
litteratur eller forfatteres publikationslister for at finde relevant litteratur.  
 
Den ene snowballing blev lavet ved at læse litteraturlisterne i de 24 danske kilder fra 
den indledende søgning. Her identificerede vi i alt 202 kilder som indgik i den samlede 
litteratur liste. 
 
Den anden snowballing foretog vi ved at læse publikationslister fra alle de 
identificerede danske forskere, ligesom vi gav alle disse forskere mulighed for at 
anbefale litteratur og forskere, efterhånden som vi inviterede dem til Delphi-
undersøgelsen. Denne proces gav (ligeledes) i alt 202 relevante kilder til den samlede 
litteraturliste. 
 
I alt 17 kilder blev identificeret i begge snowballing-metoder, hvorfor resultatet af 
metoden blev 387 relevante kilder. 
 
Kilderne fra indledende søgning, systematisk litteratursøgning og snowballing blev 
samlet i et regneark, hvorefter dubletter blev sorteret fra. 

Første behandling af litteraturen: Screening og afgrænsning 
Alle kilder, der blev fundet i de videnskabelige databaser og snowballingen blev 
screenet for åbenlys relevant, hvorfor al litteratur, der ikke åbenlyst handlede om 
udlændinge, der er sårbare eller udsatte, og som er i en form for arbejde blev 
frasorteret. Screeningen blev foretaget af én forsker ud fra titel, tidsskriftets type og 
abstract. I alt 565 kilder plus dubletter blev frasorteret under screeningen (se bilag 4). 
 
Vi har i afsnittet ’Afgrænsninger’ beskrevet den litteratur, der blev fravalgt i denne 
proces. 
 
Tilbage var der hhv. 33 og 84 relevante kilder fra PubMed og WoS. 16 af disse kilder 
indgik i begge databaser, hvorfor resultatet er den systematisk litteratursøgning var 
101 videnskabelige relevante kilder, der gik videre til relevansvurderingen. 
 
Der blev ikke lavet en indledende screening af de fundne kilder fra snowballingen, da 
disse allerede var vurderet for åbenlys relevans, og de 387 kilder indgik sammen med 
de 101 videnskabelige kilder i den videre relevansvurdering. 
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Afgrænsninger 
I forbindelse med screeningen og litteratursøgningen, er der således foretaget en 
række afgrænsninger, og vi vil i det følgende kort beskrive, hvilke afgrænsninger der er 
lavet, og hvilke temaer, den frasorterede litteratur blandt andet beskriver. 
 
Vi sætter sexarbejdere, au pairs, tiggere/flaskesamlere og ansatte på internationale 
skibe i en kategori for sig selv i det videre arbejde. Sexarbejdere, au pairs og 
tiggere/flaskesamlere, fordi der ikke er et anerkendt eller reguleret arbejdsmarked, 
som udsatte udlændinge kan skabe social dumping på. Ansatte på internationale skibe 
er sat i sin egen kategori, fordi indførelsen af det internationale skibsregister i 1984 
betyder, at det er lovgivningen i skibets registreringsland, der regulerer 
arbejdsvilkårene frem for det land, de sejler i.  
 
Vi kigger ikke på værdikæder, der går ud af det relevante arbejdsmarked, selvom det 
kan være relevant i forhold til, hvordan arbejdsvilkår reguleres i Danmark. Hvis ikke 
der i kontraheringen med udenlandske leverandører ligger krav om arbejdsvilkår mv. 
må prisen forventes at blive sværere for danske virksomheder at konkurrere på og 
dermed give dem incitament til at nedprioritere arbejdsvilkår. 
 
En stor del af litteraturen beskæftiger sig med marginalisering på arbejdsmarkedet, 
men størstedelen fokuserer udelukkende på årsager til og konsekvenser af 
arbejdsløshed eller risiko for arbejdsløshed. Der er altså ikke tale om sårbarhed ud fra 
definitionerne (se ovenfor), hvor det er sårbarhed i former for arbejde/ansættelse, der 
er i fokus. Denne litteratur er derfor afgrænset fra det videre studie. 
 
Der er litteratur, der undersøger årsager til udsathed uden at behandle emnet 
empirisk. Det kunne f.eks. handle om de økonomiske forhold for migranter, 
beskæftigelsespolitik, push-årsager til migration fra EU og resten af verden mv. Denne 
litteratur falder også uden for analysens fokus. 
 
Endelig afgrænser vi os fra litteratur, der beskriver udbredelse af og konsekvenser ved 
generel diskrimination af udlændinge, når den ikke forholder sig til udsathed på 
arbejdsmarkedet. Der er meget, der tyder på, at det at være udlænding på 
arbejdsmarkedet i sig selv øger risikoen for en lang række helbredsmæssige 
udfordringer. 
 
Den frasorterede litteratur findes i bilag 4. 

Anden behandling af litteraturen: Vurdering af relevans 
Den indledende screening efterlod os med i alt 461 kilder, når litteratur, der var 
åbenlyst uden for litteraturgennemgangens fokus samt dubletter blev sorteret fra.  
 
Alle disse kilder blev gennemgået ud fra abstract og om nødvendigt hovedtekst, 
hvorefter de blev tildelt en score ud fra relevans i forhold til målgruppe (B, C, D eller E) 



 
 
 

Side 6 af 8 
 

og geografi (Danmark, Skandinavien/Norden, Nordeuropa, Europa/EØS, 
NZ/Australien/Canada). Litteraturen skulle selv beskrive målgruppen som sårbar, så 
det var ikke nok, at der var tale om udenlandske sexarbejdere, hvis deres arbejdsvilkår 
ikke blev beskrevet som urimelige eller ulovlige. 
 
Af disse umiddelbart relevante kilder kunne der ikke fås adgang til 58 kilder inden for 
analysens tidsperiode, mens 143 efter nærmere evaluering af abstrakt og tekst blev 
vurderet at være uden for analysens fokus, fordi de f.eks. viste sig ikke at være 
relevante eller var rent teoretiske. Disse ekskluderede kilder er angivet i bilag 4. 

Af de tilbageværende 260 relevante kilder fik 34 tildelt den højeste relevansscore 
(sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked), mens 25 kilder fik den 
næsthøjeste score (sårbare udlændinge på det nordiske arbejdsmarked).  

Undervejs i behandlingen er enkelte nye kilder blevet tilføjet, når særligt relevant 
litteratur blev nævnt, mens anden litteratur er frasorteret pga. manglende relevans 
eller tilgængelighed. Derfor indgår der i listen over inkluderet litteratur 263 kilder. 

Tredje behandling af litteraturen: Gennemlæsning og opsummering 
45 af de 59 mest relevante kilder (herunder alle om det danske arbejdsmarked) er 
omfattet af litteraturgennemgangen. Af de 25 kilder med den næsthøjeste score læste 
vi så mange vi kunne nå inden deadline, prioriteret efter udgivelsestidspunkt. 
Undervejs i læsningen af litteraturen blev fem af kilderne vurderet uden for 
gennemgangens fokus – f.eks. fordi de ikke beskriver arbejdstagerforhold. Den 
inkluderede litteratur, inkl. disse fem kilder, er listet i bilag 3. 

De 45 mest relevante kilder er blevet læst og opsummeret i bilag 2 og danner grundlag 
for tværgående hovedfund og anbefalinger i notatet samt bilag 5, hvor hovedpointer 
og anbefalinger fordeles på brancheniveau. 

Gennemlæsningen blev så vidt muligt foretaget af en forskningsmedarbejder, der ikke 
har givet den oprindelige relevansscore, for at sikre, at scoren var korrekt. 
Opsummeringerne er læst igennem af flere forskningsmedarbejdere og diskuteret for 
relevans undervejs. Havde dette været en litteraturanalyse efter forskningsmæssige 
forskrifter, havde hvert trin i behandlingen af litteraturen indeholdt en validering ved 
at lade forskere gennemgå litteraturen uafhængigt af hinanden. Dette har ikke været 
muligt på grund af deadline. 

Appendiks 1 
Søgestrengen for den systematiske litteratursøgning 
Nedenfor vises de søgetermer, vi brugte. Syntaksen er forskellig i de anvendte 
søgemaskiner, men søgningen i både Web of Science og PubMed blev udformet på 
baggrund af nedenstående. Der blev søgt på engelsk. 
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* betyder at forskellige bøjninger og sammensatte ord før og efter asterisk tages med. 
/ betyder at der søges på såkaldte ’mesh terms’ på ordet. Det svarer til at man 
medtager underkategorier til ordet. F.eks. vil ordet ’work’ kunne inkludere ’work life’, 
’organization’ mv. 
 
Udsathed 
vulnerab* OR precari* OR atypical OR “zero hour contracts” OR temp* OR self-
employed OR platform work* OR forced OR Unfree OR Modern slave* OR Modern-day 
slave* OR Traffick* OR Exploit* OR expose* OR exposure OR marginali* OR underpaid 
OR illegal OR informal labo* OR unpaid labo* OR ”at risk” OR Human Trafficking/ OR 
social dumping OR poverty OR working poor 
 
Arbejdsmarked 
work* OR employment OR employee* OR labor* OR labour* OR occupation* OR at 
work OR job-market OR jobmarket OR job market OR Work/ OR Occupations/  
 
Udlændinge 
foreign* OR *migrant* OR ethnic* OR Emigrants and Immigrants/ OR Emigration and 
Immigration/ OR Transients and Migrants/ OR Ethnic Groups/ OR Undocumented 
Immigrants/ OR Emigrant* OR Immigrant* 
 
Land 
Denmark OR Danish OR Scandinavia* OR Norway OR Norwegian OR Sweden OR 
Swedish OR Finland OR Finnish OR Iceland* OR Belgium OR Belgian OR Germany OR 
German OR Netherlands OR Holland OR Dutch OR Europe* 
 
Konsekvenser/udbredelse 
effect* OR consequence* OR health OR safety OR work environment OR stress OR 
terms OR prevalence OR accident* OR injury OR injuries OR deskilling OR wage-gap OR 
Chauvinism OR Occupational Exposure/ OR Occupational Health/ OR Occupational 
Injury/ OR Occupational Diseases/ OR Accidents, Occupational/ 
 

Relevansscoring 
Al litteratur er blevet vurderet ud fra nedenstående relevanskriterier og givet en 
samlet relevansscore (målgruppe + geografi).  
 
Målgruppe  

• 8 point. Udlændinge i kategori C, D eller E 
• 4 point. Udlændinge i kategori B 
• 2 point. Danskere i kategori C, D eller E 
• 1 point. Danskere i kategori B 

 
Geografi 

• 4 point. Danmark  
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• 3 point. Skandinavien  
• 2 point. Nordeuropa 
• 1 point. EU, Canada, NZ og Australien 
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Psykosocialt arbejdsmiljø samt 
arbejdsulykker og sikkerhedskultur 
 
5. november 2020 

Analyse af sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked. Bilag 2. 
Litteraturoversigt 
 
I det følgende opsummeres den gennemgåede litteratur. I alt 45 kilder var omfattet af 
litteraturanalysen, men fem af disse blev ekskluderet undervejs. Vi har opdelt 
artiklerne efter, i hvor høj grad de handler om forhold tæt på det normale 
arbejdsmarked. 25 af artiklerne handler helt eller delvist om normale arbejdsområder. 
Vi anvender ordet ’arbejdsområde’ frem for branche, da flere f.eks. sexarbejdere, 
flaskesamlere, au pairs mv. ikke arbejder i en anerkendt branche. 

Inden eller tæt på det normale arbejdsmarked 
De følgende kilder beskriver arbejde, der kan sammenlignes med regulerede arbejdsområder. 

#1: Uber-chauffører i Norge og Danmark 
Type Rapport 
Forfatter(e) Oppegaard, Sigurd M. N., Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson & Antti Saloniemi 
Titel og publikation Uber in the Nordic Countries: Challenges and Adjustments. Nordisk Ministerråd. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2019 (2016-2017) 

Metodologi Interviews 
Population 23 interviews. 21 alt. Interview med 21 Uber-chauffører i Norge og 2 Uber-chauffører i 

Danmark (de nævner ikke interviews med Uber-chauffører i Sverige eller Finland). 
Branche og ansættelse Uber-chauffører   
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

C. Kan hævde at det er ulovligt med potentiel udvidelse af det sorte marked og social 
dumping. Ingen lovgivning om mindsteløn. Uber-chauffører kender arbejdets karakter, men 
de har ikke indsigt i urimelige arbejdsvilkår og lønninger. Uber-chaufførerne er forpligtet til 
at følge nogle generelle regler vedrørende servicelevering, når de bruger appen. Uber 
beslutter dog ikke, hvornår og hvor meget Uber-chaufførerne arbejder. Alligevel beretter 
en af de interviewede om, at de ofte ender med at arbejde meget fx arbejder han 300 
timer om måneden. De kan dermed ende med at føle sig fastlåst og bundet til Uber, da de 
ikke har mulighed for at køre for alm. taxa i Danmark grundet dårlige danskkundskaber, 
som er en barriere for at indgå som en (integreret) del af det danske arbejdsmarked. 

Destinationsland Danmark, Finland, Norge og Sverige 
Oprindelsesland Minoritetsetnisk baggrund med dårlige danskkundskaber 
Hovedfund Uber har rejst spørgsmålet om unfair konkurrence. De nordiske arbejdsgiverforeninger i 

Danmark, Norge, Sverige og Finland er delte hvad angår holdning til ovennævnte. På den 
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ene side ses forsvarere for taxisektoren og på den anden side ses de, der promoverer nye 
platformsselskaber, der argumenterer for at afregulere taxisektoren for at rumme mere 
konkurrence, nye teknologier og innovative forretningskoncepter. Kritikerne betragter 
virksomheden som ulovlig og mener, at den vil føre til social dumping og udvide det sorte 
marked. Yderligere har Uber-chaufførerne ingen lovgivning om mindsteløn. Uber-
chaufførerne er forpligtet til at følge nogle generelle regler for servicelevering, når de 
bruger appen. Uber beslutter dog ikke, hvornår og hvor meget Uber-chaufførerne arbejder. 
Desuden er virksomheden (og chaufførerne) ikke villige til a betale skat. Uber endte med at 
blive forbudt eller midlertidigt sat på pause i alle fire lande mellem 2016 og 2017. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Ikke angivet 

#2: Fagforeningers rolle i at bekæmpe udsathed i fiskeindustrien 
Type Rapport 
Forfatter(e) Stine Rasmussen, Bjarke Refslund, Ole H. Sørensen & Trine P. Larsen 
Titel og publikation Reducing precarious Work in Europe through social dialogue: The case of Denmark. 

European commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2016 (2014-2016) 

Metodologi Der er anvendt sekundært materiale fra andre studier og dansk statistik i første del. I 
anden del er der anvendt casestudier med 12 interviews i alt, hvoraf den 2. case 
handler om migranter. 

Population Arbejdende migranter og medarbejdere fra fagforeninger. Det fremgår ikke hvor 
mange fra hver af disse kategorier, men der er lavet 12 interviews i alt. 

Branche og ansættelse Fiskeindustrien 
Målgruppe (C, D og/eller E) C 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Polen og Rumænien 
Hovedfund Et casestudie viste, at med en stærk tilstedeværelse fra fagforeningernes side ude på 

arbejdspladsen, kan der opbygges tillid mellem migranter og fagforeninger, som er 
med til at skabe bedre arbejdsvilkår for migranter. Udfordringerne er, at selvom det 
gav positive resultater med en stærk tilstedeværelse, så er der begrænsede ressourcer 
til at lave organisatoriske indsatser. Desuden er det en udfordring at få kontakt til 
migranter som arbejder kortvarigt i Danmark. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#3: Fagforeningers rolle i at bekæmpe udsathed i byggeri og fiskeindustri 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Refslund, Bjarke 
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Titel og publikation When Strong Unions Meet Precarious Migrants: Building Trustful Relations to Unionise 
Labour Migrants in a High Union-Density Setting. Economic and Industrial Democracy. doi: 
10.1177/0143831X18760989. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2018 (2009-2018) 

Metodologi To dybdegående casestudier. Herunder interview med arbejdere og repræsentanter fra 
både fagforeninger og virksomhederne. Desuden blev anvendt observationer på fabrikker 
og i fagforeninger samt til møder mellem immigranter og fagforeningsrepræsentanter. 
Møderne fungerede sommetider som et gruppeinterview i og med at forsker fik lov at 
stille spørgsmål. Dertil indgik der andet relevant materiale såsom rapporter, 
fagdokumenter og mediedækning. 

Population 20 interviews. Derudover var der til møderne otte polske arbejdere samt seks rumænske. 
Branche og ansættelse Nedrivningsfirma i byggebranchen og en fiskeforarbejdningsvirksomhed. 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

D. Måske også E, da en mellemmand har slået en rumænsk arbejdsmigrant i hovedet, 
fordi arbejderen havde spurgt ind til den høje, som lønning som mellemmanden får. 
Mellemmanden har desuden truet dem til ikke at kontakte de danske fagforeninger. 

Destinationsland Danmark (Nordjylland) 
Oprindelsesland Rumænien og Polen 
Hovedfund I denne artikel vises, hvordan fagforeningerne betydeligt har forbedret deres evne til at 

håndtere kompleksiteten af den transnationale europæiske migration. Desuden er de i 
stand til at afbøde nogle af de tvivlsomme arbejdsgiveres forsøg på at omgå det nationale 
arbejdsmarkedsregime ved brug af migrerende arbejdstagere. De har også investeret 
mange ressourcer (især tid) i at organisere migrerende arbejdstagere. Stærke og stærkt 
institutionelt indlejrede fagforeninger, som de danske fagforeninger, har flere 
magtressourcer herunder lokal tilstedeværelse og repræsentation på arbejdspladsen 
samt varige kollektive overenskomstordninger. Dette sætter dem i en bedre position til at 
integrere “outsidere” som migranter og skabe nye kollektive identiteter på tværs af 
kløften mellem ´insidere´ og ´outsidere´. Casestudierne viser, hvordan nogle migrerende 
arbejdstagere i Danmark er underlagt usikre ansættelsesforhold, og hvordan 
fagforeningernes bestræbelser på at organisere dem kan afhjælpe dette. Casestudierne 
viser endvidere, at hvis migrerende arbejdstagere føler sig dårligt behandlet, kan 
fagforeningen hjælpe dem. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#4: Risici og muligheder ved platformsarbejde, herunder for udlændinge 
Type Bogkapitel 
Forfatter(e) Ilsøe, A. & Larsen, T. P. 
Titel og publikation Digital platforms at work: champagne or cocktail of risks? i The Impact of the Sharing 

Economy on Business and Society : Digital Transformation and the Rise of Platform 
Businesses, redigeret af A. Strømmen-Bakhtiar, E. Vinogradov, og E. Vinogradov. 
Routledge. 
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Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data er 
indsamlet) 

2020 (2017) 

Metodologi Randomiseret spørgeskema på digitale platforme. 
Population 18.000 tilfældigt valgte danske borgere i alderen 15-74 år i den danske 

arbejdskraftundersøgelse (AKU). 
Branche og ansættelse To forskellige platformsarbejde. Arbejdsplatforme, Labour platforms, som er digitale 

medieringer, der muliggør køb og salg af arbejdskrævende services såsom Uber. 
Kapitalplatforme, Capital platforms, som faciliterer og formidler private ejendomme 
samt udlejningsejendomme såsom Airbnb og GoMore. 

Målgruppe (C, D og/eller E) C, arbejdsplatforme. 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Mennesker med anden etnisk baggrund 
Hovedfund Det er markedet, som regulerer løn og arbejdsvilkår. Der er stor forskel på, hvilke 

personer der gør brug af de to forskellige platforme. Det er sjældent, at personer gør 
brug af begge muligheder. Det er migranter, lavtuddannede, lavtlønnede, 
arbejdsløse og midlertidigt ansatte, der gør brug af arbejdsplatforme, mens 
personer med længere uddannelse og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet gør 
brug af kapitalplatforme. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#5: Migranters sikkerhed og arbejdsvilkår i byggebranchen og landbrug 
Type Rapport 
Forfatter(e) Petersen, Marchen Vinding, Elsebet Frydendal Pedersen & Charlotte Baarts 
Titel og publikation Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær 

landbrug. COWI, KU og Arbejdsmiljøforskningsfonden. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Byggeri, landbrug, migranter 
Udgivelsesår 
(hvornår data er 
indsamlet) 

2012 (2011-2012) 

Metodologi Litteraturstudie, spørgeskema til arbejdsgivere samt interview af parter, eksperter og 
arbejdere 

Population 23 respondenter, der har beskæftiget migranter. 
Branche og 
ansættelse 

Byggeri og kvægavl 

Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

B/C 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Polakker, Rumænere og Ukrainere. 
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Hovedfund Rapporten konkluderer, at der er en overhyppighed af ulykker blandt migrantarbejdere, og at 
årsagerne skal findes i migranternes arbejds- og sikkerhedskultur samt i jobsituation.  
 
Forfatterne peger på følgende årsager til øget risiko for ulykker:  
• Højt arbejdstempo - blandt andet pga. akkord  
• Stor arbejdsvillighed - med lange arbejdsdage til følge  
• Tilfredsstille arbejdsgiveren - hvilket betyder at man ikke stiller krav eller spørgsmål  
• Manglende sikkerhedsviden - arbejde uden for eget fag og hyppigt jobskifte (i bygger) 

betyder, at migranter mangler viden om arbejdet  
• Sikkerhedsopfattelse - migranterne kommer fra en kultur med en anden (lavere) 

opfattelse af sikkerhed  
• Sprogvanskeligheder - betyder at instruktion springes over eller er mangelfuld  

 
Rapporten peger desuden på følgende forhold:  
• Pres fra arbejdsgiver betyder ifølge arbejderne, at arbejdsmiljøloven overtrædes. F.eks. i 

forhold til hviletid og brug af korrekte arbejdsredskaber, ligesom sikkerhedsprocedurer 
og værnemidler er mangelfulde.  

• Flere arbejdere inden for byggeri angiver, at de ikke har en ansættelseskontrakt, ligesom 
de oplever sort arbejde. Dermed er de ikke omfattet af arbejdsgivers forsikring ved f.eks. 
ulykker  

 
Forfatterne skriver selv, at rekrutteringen af arbejdsgivere til spørgeskemaundersøgelse og 
migranter i landbruget betyder, at man nok ikke har fundet de steder, hvor vilkårene er 
dårligst. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Forfatterne har udarbejdet et idékatalog til at nedbringe ulykker: 
https://at.dk/media/4409/idekatalog-migrantarbejdere-og-ulykker.pdf  
 
Hovedanbefalinger:  
• Migrantarbejdernes sikkerhedsopfattelse - der skal gennem instruktion og undervisning 

gøres op med migranternes kortsigtede orientering om at tjene flest muligt penge på 
kortest mulig tid  

• Opgør med den 'individualiserede sikkerhedsopfattelse'. Sikkerhed er ikke den enkeltes 
ansvar men skal skabes gennem fælles foranstaltninger  

• Arbejdsgiverne skal i højere grad påtage sig lederskab og være sig de 
arbejdsmiljømæssige og lovpligtige forpligtelser bevidste ved ansættelse og 
beskæftigelse af migrantarbejdere.  

• Øget 'interkulturel orientering'. Forfatterne peger på, at indstillingen til migrantarbejdere 
– og migrantarbejdernes indstilling til danskere - er meget væsentlig for at sikre 
sikkerheden. Her spiller jobtryghed/-utryghed en rolle.  

 
Endelig peger rapporten på, at der er behov for at beskytte migrantarbejdere fra at blive sat til 
det farlige arbejde og have for lange arbejdsdage. Det er således vigtigt, at organisationerne og 
myndighederne både søger at sikre migrantarbejdernes arbejdsvilkår - fordi de har indflydelse 

https://at.dk/media/4409/idekatalog-migrantarbejdere-og-ulykker.pdf
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på arbejdssikkerheden - ligesom de skal rette sig direkte mod at reducere ulykkesrisici. 
"Sidstnævnte bliver ekstra vigtige, når migrantarbejdernes fokus og arbejdssituation gør, at de 
ikke selv påpeger risici." 

#6: Polske irregulære arbejdere og ulovlige arbejdsforhold 
Type Artikel 
Forfatter(e) Thomsen, Trine Lund 
Titel og publikation Irregular Migration – Between Legal Status and Social Practices: Narratives of Polish 

Labour Migration. Nordic Journal of Migration Research, 2(4):308–15. doi: 
10.2478/v10202-012-0001-0. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Uregelmæssig migration, mulighedsstrukturer, strategier, motivation, anerkendelse. 
Udgivelsesår (hvornår data er 
indsamlet) 

 2012 (2006 - 2009) 

Metodologi Biografiske interviews der blev gennemført i 2006 og i 2008 ved hjælp af 
snowballing. Formanden for den polske forening i Aalborg blev en nøgleperson for 
kontakten med polske arbejdere. Sammen med et element af snowballing, blev alle 
informanter fundet gennem denne kontakt. 

Population 24 
Branche og ansættelse Hovedsagelig byggeri-, industri- og servicesektoren. 
Målgruppe (C, D og/eller E) D. Andre polske migranter er startet som fuldt lovlige, men er på en eller anden 

måde blevet ulovlige på grund af ændringer i deres beskæftigelsessituation. Polske 
arbejdstagere står over for situationer, hvor de presses ud i situationer med mangel 
på muligheder og rettigheder. 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Polen 
Hovedfund De fleste af de polske arbejdere, som blev interviewet i løbet af denne undersøgelse, 

har på et eller andet tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv i Danmark været udsat for 
forhold, hvor der ikke var fuld overensstemmelse mellem de juridiske og lovlige 
niveau. I de tre tilfælde, der er anvendt i analysen, har migrantarbejdstagere oplevet 
at arbejde for lavere lønninger og under mindre attraktive forhold end deres danske 
kollegaer med samme jobs. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#7: Arbejdsvilkår for udenlandske sygeplejerske, soloselvstændige rengøringsarbejder 
samt udstationerede bygningsarbejdere 

Type Rapport 
Forfatter(e) Larsen, T. P. & Mailand, P. 
Titel og publikation Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS), FAOS Research paper. 141. 

Employment Relations Research Centre. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
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Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2014 (2014) 

Metodologi Der er anvendt sekundært materiale, bl.a. fra Dansk Statistik og andre studier, samt 
interviews. 

Population 6 fra arbejdsgiverforening og 8 fagforeningsrepræsentanter 
Branche og ansættelse Sygeplejesker i hospitalssektoren. Derudover rengøringspersonale i branchen for 

industriel rengøring hvoraf 63 % af rengøringsvirksomhederne er selvstændige uden 
ansatte under sig. Slutteligt polske udstationerede arbejdere i byggeribranchen der 
primært er ansat i en udenlandsk virksomhed eller fastansat i værtslandet. 

Målgruppe (C, D og/eller E) C, i kraft af rengøringspersonalet der er selvstændige uden ansatte samt 
udstationerede arbejdere i byggeribranchen. 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Polen og Østeuropa. 
Hovedfund Ifm. byggeri argumenteres der for, at den 'værste' del af sektoren endnu ikke er blevet 

studeret, hvorfor man endnu ikke kender til sårbarheden i sektoren. Udstationerede 
arbejdere fra Østeuropa får i gennemsnit mindre i løn, arbejder længere, har mindre 
adgang til uddannelse og oplæring samt er mere sjældent medlem af en fagforening. I 
rengøringscasen fortalte flere, at frivillig eller ufrivillig selv havde valgt at drive 
selvstændig virksomhed/ praksis. Dog blev de derefter brugt som underleverandører 
af deres tidligere arbejdsgiver for at reducere omkostningerne samt omgå reglerne og 
reguleringer i kollektive overenskomster. At blive selvstændig har derfor konsekvenser 
i kraft af, at kollektive aftaler og arbejdslovgivning ikke dækker sådanne 
medarbejdere, da de betragtes som virksomheder. Derudover arbejder flere arbejdere 
om natten og derfor isoleret fra andet rengøringspersonalet, hvilket fører til større 
risiko for at blive udnyttet, idet de ikke kan snakke med deres kollegaer. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#8: Migrantarbejderes udsatte afhængighedsforhold i rengørings- og byggebranchen  
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Simkunas, Doris Pljevaljcic, & Trine Lund Thomse 
Titel og 
publikation 

Precarious Work? Migrants’ Narratives of Coping with Working Conditions in the Danish Labour 
Market, Central and Eastern European Migration Review 7(2):35–51. doi: 
10.17467/ceemr.2018.09. 

Score 12 
Eventuelt 
nøgleord 

Biografiske fortællinger, kulturel og social kapital, arbejdssikkerhed, migrerende arbejdstagere, 
usikre arbejdsforhold. 

Udgivelsesår 
(hvornår data er 
indsamlet) 

2018 (ikke angivet) 

Metodologi Interviews bestående af biografiske fortællingsinterviews, der fokuserer på, hvordan mennesker 
skaber deres livshistorie. Hvert interview varede mellem 1 og 3,5 timer. 
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Population 41 interviews med migranter i alt (den dybtgående analyse vil dog være baseret på 10 af de 41 
interviews). I byggebranchen: 21 mænd og 0 kvinder i aldersgruppen 21-60 år. I 
rengøringsbranchen: 5 mænd og 15 kvinder i aldersgruppen 21-50 år. 

Branche og 
ansættelse 

Rengørings- og byggebranchen 

Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

C/D. De fyres uden videre, hvis de melder sig ind i en fagforening. Dette gør dem særligt sårbare 
qua deres afhængighed af arbejdsgiveren for at opretholde deres beskæftigelse og indkomst. 
Dette indikerer C, da selvom flere migranter fortæller, at andre migranter ´engagerer sig i slave-
lignende opførsel´, så har de altså ikke indsigt, information eller erfaring, som giver dem 
mulighed for at forudse urimelige arbejdsvilkår med pludselig afskedigelse. 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Central- og Østeuropa (Polen, Rumænien, Tjekkiet, Litauen, Letland, Ungarn og Slovakiet). 
Hovedfund Der fremgår et klart mønster af migrantenes afhængighed af andre for at opretholde deres 

beskæftigelse og indkomst. Dette er baseret på interviewpersonernes erfaringer med 
ansættelsesforhold i rengørings- og byggebranchen i Danmark. Afhængigheden skaber en ulige 
magtbalance mellem CEE-vandrende arbejdstagere og arbejdsgiveren i begge brancher. Det ulige 
magtforhold afspejles af, at hvor stor indflydelse en arbejdstager har på lønninger, arbejdsvilkår 
samt erhvervsmæssig og repræsentativ sikkerhed. Hvis forhandlinger f.eks. antyder, at 
migrantarbejderne har fået øget kulturel og social kapital, læs mere viden om det danske 
arbejdsmarkedssystem, danske sprogkundskaber og fagforeningsrepræsentation, så bliver 
arbejderne set som en trussel mod arbejdsforholdshierarkiet. Særligt i rengøringsbranchen 
rapporterede de om oplevede situationer, hvor de var blevet fyret kort tid efter, at deres 
arbejdsgiver blev opmærksom på, at de havde meldt sig ind i en fagforening. Dette skal ses i 
forlængelse af, at de fleste af dem, der foretager rengøringsarbejde, har relativt høj 
uddannelsesmæssig baggrund og kvalifikationer opnået i deres oprindelseslande. 
Migrantarbejderne fra Polen, Rumænien og Litauen er i gennemsnit yngre og har højere 
uddannelsesniveauer end indfødte arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Generelt viser 
mønstrene i migrantenes fortællinger, at rengøringsassistenterne er mere udsat for sociale 
konflikter, udnyttelse og fyringer i deres arbejdsmiljø end bygningsarbejdere. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Der er behov for at styrke bestræbelserne på at forbedre indvandrernes arbejdsforhold samt 
sikre deres sociale mobilitet og lighed ved at styrke deres muligheder for at gøre brug af deres 
sociale og kulturelle kapital, som det i denne undersøgelse har vist sig at forhindre nogle 
aspekter af arbejdets prækaritet. Forskningen skal være mere opmærksom på allerede 
etablerede håndteringsmekanismer for migrerende medarbejdere for at få en nuanceret indsigt 
i, hvad præcision er, og hvordan det varierer afhængigt af sektor eller branche. 

#9: Migrationsmønstre, arbejdsvilkår og rekruttering blandt lavtlønsjobs i Oslo, 
København og Reykjavik 

Type Rapport 
Forfatter(e) Friberg, J. H., Arnholtz, J., Eldring, L., Hansen, N. W., & Thorarins, F. 
Titel og publikation Labour Migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries: Patterns of 

Migration, Working Conditions and Recruitment Practices. Nordisk Ministerråd. 



 
 
 

Side 9 af 42 
 

(Særligt fokus på rapportens del 2: ‘Labour market regulation,migrant workers and 
varieties of “social dumping” in Oslo, Copenhagen and Reykjavik’) 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2013 (2008 i København og 2010 i Oslo og Reykjavik). 

Metodologi Tre næsten identiske spørgeskemaer anvendt i Oslo, København og Reykjavik, hvor 
polske migranter er interviewet, gennem dybdegående interviews, om deres situation. 
Brug af Respondent Driven Sampling (RDS). 

Population 1.500 polske migranter (ca. 500 i hver by). 
Branche og ansættelse København: Både mænd og kvinder i lavtuddannede jobs. Flest mænd er i 

byggebranchen, men mange er også avisleverandører. Kvinderne er primært i 
rengøringssektoren, men også i kunderelaterede services og i offentlig sundhedspleje. 
Ift. deres ansættelse er mønstret i København meget anderledes: 36% har fast 
ansættelse i et dansk firma, mens både midlertidig ansættelse, ansættelse gennem 
vikarbureauer og polske underleverandørfirmaer samt selvstændig virksomhed er 
almindelig. Der er nogle variationer mellem brancherne. Beskæftigelse gennem 
vikarbureauer er særlig almindelig inden for produktion og lager, mens polske 
underleverandørfirmaer er særlig almindelige i byggebranchen. 
 
Oslo: I byggebranchen er det typisk mænd der er ansat. De fleste kvinder var ansat i 
rengøringsbranchen, mens andre var tjenestepiger på hotel eller restaurantarbejdere. 
En lille del af kvinderne var ansat i børnehaver og i sundhedsvæsnet.  
 
Reykjavik: Byggebranchen, fiskeforarbejdningsindustri for mænd, og kvinderne er i 
lavt kvalificerede jobs. 80% af arbejderne er fastansat. Se side 71 for tabel over 
ansættelsestype. 

Målgruppe (C, D og/eller E) D 
Destinationsland Danmark, Norge og Island. 
Oprindelsesland Polen 
Hovedfund I Oslo er byggeri for private ofte illegalt, hvor der i Danmark er lige stor risiko for om 

illegalt arbejde sker i private hjem som på byggepladser. Sammenlignet med de andre 
lande er polske arbejdere i Danmark bedre stillet end polske arbejdere i Oslo. Men 
arbejderne er bedst stillet i Reykjavik. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#10: Udnyttelse af migrantarbejdere i rengøringsbranchen i Sverige 
Type Rapport 
Forfatter(e) Gavanas, A. 
Titel og publikation Who Cleans the Welfare State?: Migration, Informalization, Social Exclusion and Domestic 

Services in Stockholm. Research Report. 3. Stockholm: Institute for Futures Studies. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
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Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2010 (2009-2010) 

Metodologi Interview med folk fra følgende grupper: Ledere af mindre indenlandske 
servicevirksomheder (7), husarbejdere (11) og organisationer / fagforeninger / agenturer 
(12). Derudover til korte, uformelle interviews. 

Population I alt 30 interviews, 20-60 år. 
Branche og ansættelse Rengøringsbranchen (de bliver snydt af klienter, der forventer sex af dem). Deres status; 

asylansøgere, papirløse migranter, EU-borgere, svenske statsborgere siden fødslen og 
personer der har opholdstilladelse gennem familierelationer. 

Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

D/E 

Destinationsland Sverige - Stockholm 
Oprindelsesland Polen, Eritrea, Rusland, Ungarn, Uganda, Letland, Litauen, Bangladesh, Mongoliet, 

Marokko, Tyrkiet, Bolivia og Ecuador. 
Hovedfund Det er især udokumenterede migranter, der står for skud til at blive udnyttet af klienter, 

underleverandører og entreprenører. Dertil ved flere af de der udnytter deres situation, 
at de arbejder sort og derfor ikke har mulighed for at ringe til politiet og klage over bl.a. 
den manglende udbetaling af løn, som kun udbetales, hvis seksuelle services bliver udført. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#11: Sårbarhed som barriere for at arbejde ergonomisk i rengøringsbranchen i Danmark 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Jensen, F. W., Frydendall, K. B. & Flyvholm M. 
Titel og publikation Vocational Training Courses as an Intervention on Change of Work Practice Among 

Immigrant Cleaners. American Journal of Industrial Medicine 54(11):872–84. doi: 
10.1002/ajim.20977. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Rengøringsfolk, immigranter, intervention, træning, adfærdsændring, ergonomi 
Udgivelsesår (hvornår data er 
indsamlet) 

2011 (2008) 

Metodologi Intervention med fokus på rengøringsteknikker, strukturerede interviews samt 
observation med feltnoter. 

Population 31 i alt hvor 30 var kvinder og 1 var mand. 
Branche og ansættelse Rengøring 
Målgruppe (C, D og/eller E) C 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Tyrkiet 17 (55%), Thailand 9 (29%), Grønland 1 (3%), Filippinerne 1 (3%), Rusland 1 

(3%), Somalia 1 (3%) og Burundi 1 (3%). 
Hovedfund I denne ergonomiske intervention giver flere udtryk for ikke at anvende de lærte 

teknikker, fordi det er hurtigere med deres egne teknikker. Ovennævnte skyldes, at 
tid og arbejdsmængde hindrer dem i at gøre brug af teknikkerne. De gør ekstra rent 
af frygt for at få klager og blive fyret, og de kan derfor ikke følge anbefalingerne fra 
interventionen. 
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Eventuelle anbefalinger På baggrund af studiet, så skal der fokuseres på individuelle faktorer såsom viden, 
indsigt, evner, arbejdsorientering og kontekstuelle faktorer for at sikre 
implementeringer af teknikker. Derudover er skal der være support fra 
organisationen for at sikre deltagernes prioritering i at gøre brug af teknikkerne. 

#12: Risici for menneskehandel i rengøringsbranchen 
Type Rapport (grå litteratur) 
Forfatter(e) Korsby, Trine 
Titel og publikation Menneskehandel i rengøringsbranchen? En kvalitativ undersøgelse af migrations- og 

arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark. Center mod 
menneskehandel. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet  
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2011 (2008-2010) 

Metodologi Semistrukturerede interviews 
Population 14 informanter/ migranter. Kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere i 

rengøringsbranchen og interviews med 6 fagpersoner med særligt kendskab til 
forholdene for udenlandsk arbejdskraft inden for rengøringsbranchen. 
Informantgruppen består af 14 personer i aldersgruppen 22-46 år hvoraf 10 er kvinder 
og 4 er mænd. Informanterne kommer både fra land og by i deres hjemlande, og de 
har opholdt sig i Danmark i en periode fra 10 måneder til 20 år. 

Branche og ansættelse Rengøring 
Målgruppe (C, D og/eller E) D(E). De fundne resultater peger på D, men da menneskehandel i rengøringssektoren i 

Danmark ikke kan afvises, indikerer det E i parentes. 
Destinationsland Danmark (og EU-lande, Norge, Sverige, England, Finland m.fl.) 
Oprindelsesland Bulgarien, Øst- og Centraleuropa, Kina, Sydamerika og Afrika m.fl. 
Hovedfund Hovedkonklusion: Det kan udelukkes, at undersøgelsens informanter er ofre for 

menneskehandel, men risikoen for menneskehandel i rengøringssektoren i Danmark 
kan ikke afvises. 
 
Delkonklusioner: Rengøringsbranchen er præget af diversitet (eks. ift. nationaliteter, 
baggrunde, aldre, social status, opholdsgrundlag og erfaring, men den rummer fx også 
etniske danskere i alle aldre, studerende og au pairs der arbejder sort. Fordi branchen 
således er så broget, har denne undersøgelse ikke kunnet, eller haft intention om at, 
give et overordnet, generelt billede af rengøringssektoren. I stedet går undersøgelsen 
i dybden med et lille udsnit af dens aktører for at se på, hvad deres erfaringer er, og 
hvad de mener, der er på spil i branchen. Der er ikke tale om konkrete tilfælde af 
menneskehandel blandt de 14 informanter i denne undersøgelse. Nogle 
menneskehandelsindikatorer har vist sig at gælde for informanterne, især i forhold til 
gældssætning og arbejdsvilkår, men eftersom så mange andre centrale indikatorer 
ikke har vist sig at være til stede, vurderes det samlet set, at der ikke er tale om 
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menneskehandel. I stedet for menneskehandel er der nærmere tale om en gråzone 
med eksempler på udnyttelse af en sårbar og udsat gruppe. Dette er en gruppe, som 
yderligere kan være udsat for vanskelige vilkår, hvis der fx er tale om personer, som 
opholder sig illegalt i landet. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#13: Sammenligning af arbejdsvilkår blandt lettiske og svenske sygeplejersker i Norge 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Knutsen, Hege Merete, Katrine Fangen & Oksana Žabko 
Titel og publikation Integration and Exclusion at Work: Latvian and Swedish Agency Nurses in Norway. 

Journal of International Migration and Integration 21(2):413–29. doi: 10.1007/s12134-
019-00660-5. 

Score 11 
Eventuelt nøgleord Agentursygeplejersker, kvalifikationer, dobbelt kontrol, migrerede sygeplejersker, 

Norge, fratrådte accept. 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2020 (2014-2017. Lettiske sygeplejersker interviewet over to tidsperioder. De første 
tre sygeplejersker i 2015 og de resterende otte i 2016 og 2017. De svenske 
sygeplejersker blev interviewet i 2014 og 2015). 

Metodologi En casestudietilgang ved hjælp af kvalitative, dybdegående, semistrukturerede 
interviews. Sagen med de lettiske sygeplejersker er hovedsagen. Den svenske sag 
bruges som en kontrast til den lettiske sag for at skabe en bedre forståelse af, hvad 
forskelle i sprog og sygeplejekultur har af betydning for, hvordan midlertidigt ansatte 
migrantarbejdere oplever deres forhold. 

Population 31 interview med 11 lettiske og 20 svenske sygeplejersker med agenturer i Norge og 
Letland og med arbejdsgivere i hospitalssektoren. Kvinder i alderen fra midten af 
tyverne til begyndelsen af halvtredserne. 

Branche og ansættelse Sygeplejersker i hospitalssektoren. 
Målgruppe (C, D og/eller E) C. Fastlåst ved at være bundet til bureauerne i 1,5-2 år uden kompensation and ingen 

kompensation under ledighed. 
Destinationsland Norge 
Oprindelsesland Sverige og Letland 
Hovedfund Både de lettiske og svenske sygeplejersker er underlagt dobbelt kontrol med 

agenturerne, men de lettiske sygeplejersker, de migrerende sygeplejersker, er mere 
afhængige af agenturerne. Dobbelt kontrol henviser til en situation, hvor man er 
underlagt et dobbelt lag af ledelse og sanktioner, dvs. på agenturplan og på 
arbejdspladsen.  
 
De lettiske sygeplejersker hævder, at de ikke har de økonomiske midler til at betale 
for sprogundervisning, rejse til Norge og indkvartering alene. På grund af økonomiske 
fordele ved at arbejde i Norge accepterer letterne suboptimale ansættelsesforhold, 
som f.eks. lavere lønninger end i direkte ansættelsesforhold, idet de er kontraktligt 
bundet til agenturet i 1,5-2 år og ingen kompensation under ledighed. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
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#14: Svenske vikararbejderes mobilitet og forhold til tid og rum I Norge 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Zampoukos, Kristina, Hege Merete Knutsen, Maiken Bjerga Kiil & Gunilla Olofsdotter 
Titel og publikation Mobile with an Agency: Negotiating the Spatiotemporalities of the Temp Migrant 

Worker. Geoforum 93:40–47. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.05.003. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Arbejdsmobilitet, agentur, tid og rum, migrerende arbejdstager, Norge, Sverige 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2018 (2014-2015) 

Metodologi Interviews: Individuelle interviews, fokusgruppeinterviews og semistrukturerede 
individuelle interviews. 

Population 20 individuelle interviews med svenske sygeplejersker, der arbejder som vikarer i Norge. 
For det andet har vi gennemført 6 fokusgruppeinterviews med svenske lagerarbejdere 
på fire forskellige lagerarbejdspladser (herefter A, B, C og D). I alt deltog 25 personer i 
fokusgruppeinterviews, og størrelsen af disse grupper varierede fra tre til seks personer. 
Ud over fokusgruppeinterviews blev der gennemført 2 semistrukturerede, individuelle 
interviews med svenske agenturlagerarbejdere 

Branche og ansættelse Mobile arbejdere: svenske lagerarbejdere og vikarsygeplejersker, der arbejder i Norge 
Målgruppe (C, D og/eller 
E) 

C. Fastlåst. Måske B. 

Destinationsland Norge og Sverige 
Oprindelsesland Migrantarbejdere 
Hovedfund Svenske vikarsygeplejersker og -lagerarbejdere er naturligvis forskelligt placeret på det 

fleksible, tværnationale arbejdsmarked. Som det er påvist, kan nogle migrerende 
arbejdstagere (især sygeplejersker) måske agere som ´the economic (wo)man, mens 
andre måske tænker på deres eksistens som agenturarbejdere i Norge som en 
midlertidig løsning mellem rejser og inden de starter deres 'virkelige liv' i Sverige. Nogle 
(især lagerarbejdere) vil muligvis efterlade en vandrende/rejsende eksistens, men 
befinder sig i en tvetydig position og i en situation, hvor mulighederne er usikre. En 
lagerarbejder kan acceptere erhvervsmæssig usikkerhed, nedværdigende arbejdsvilkår 
og en generel usikker situation i håb om, at dette vil overgå til en mere stabil og sikker 
fremtid. Imidlertid kan det modsatte også være tilfældet, dvs. en person kan forblive i 
det usikre her-og-nu, fordi det er så restriktivt, at det bliver svært at flygte fra det og 
svært også at forestille sig en bedre fremtid. Både sygeplejersker og lagerarbejdere har 
brug for at bevise, at de er ansættelige, "gode arbejdere".  

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#15: Arbejdsvilkår blandt migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark 
Type Rapport (grå litteratur) 
Forfatter(e) Lisborg, A. 
Titel og publikation Menneskehandel i den grønne sektor? En undersøgelse af migrations- og 

arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark. Center mod 
menneskehandel. 
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Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2011 (juni-november 2010) 

Metodologi Semistrukturerede interviews og observationer. 
Population 21 personer i alt. Herunder er 15 østeuropæiske migrantarbejdere på 23-35 år, hvoraf 

9 er mænd og 6 er kvinder. De resterende 6 er udvalgte fagfolk med særlig viden og 
erfaring indenfor emnet. 

Branche og ansættelse Landbrug og gartneri – den grønne sektor. 
Målgruppe (C, D og/eller E) D(E). De konkluderer D i undersøgelsen, men det kan alligevel ikke udelukkes, at det 

er E qua det ene eksempel på menneskehandel, der er fundet i undersøgelsen. 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Østeuropa, Ukraine, Bulgarien, Litauen, Polen og Rumænien. 
Hovedfund Der er ét enkelt eksempel på en bulgarsk mand, som var offer for menneskehandel i 

Danmark. Dette betyder, at tvangsarbejde i form af menneskehandel, inden for 
forskellige sektorer, reelt kan være et mere udbredt i Danmark. Det er dog vigtigt at 
påpege, at der ikke er tale om tilfælde af menneskehandel eller 
menneskehandelslignende forhold blandt undersøgelsens resterende 14 informanter. 
Således vurderes det samlet set i undersøgelsen, at der ikke er tale om 
menneskehandel eller tvangsarbejde blandt informanterne på nær det ene 
ovenfornævnte eksempel. I stedet er der tale om en række gråzoner med forskellige 
eksempler på udnyttelse af sårbare og udsatte. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#16: Undersøgelse af mobilitet, kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse blandt 
migranter i flere brancher i Danmark 

Type Bog (fagfællebedømt) 
Forfatter(e) Spanger, Marlene & Hvalkof, Sophia Dørffer 
Titel og publikation Migranters mobilitet - Mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det 

danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2020 (2016-2019) 

Metodologi Bogen er et resultat af META projektet, 'Menneskehandel og tvangsarbejde' (AAU og 
3F). Kvalitative metoder - Interviews, deltagerobservation og dokumenter, både 
officielle og uofficielle, såsom arbejdskontrakter, timeregistreringer, fotografier ifm. 
arbejdsulykker og lydoptagelser med arbejdsgiver. 

Population I alt 111 interviews. Migranter i alderen 20-50 år, tre udokumenterede immigranter og 
resten dokumenteret. 72 interviews med arbejdsmigranter. 19 interviews og møder 
med danske arbejdsgivere, ansatte og ejere af danske og ukrainske formidlingsbureauer 
samt ansatte ved ukrainske universiteter. 20 interviews med ansatte hos forskellige 
myndighedsgrupper. 
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Branche og ansættelse Grønne sektor (landbrug, gartneri og skovbrug), servicesektoren (rengøring) samt 
bygge- og anlægssektoren. Ansatte både af danske virksomheder, nogle af udenlandske 
virksomheder eller vikarbureauer i midlertidige ufaglærte stillinger såsom sæsonarbejde 
eller arbejdere med på tidsbegrænsede kontrakter. 

Målgruppe (C, D og/eller 
E) 

C/D 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Både fra lande i og udenfor EU men primært fra Øst- og Centraleuropa. 
Hovedfund Ikke-EU-migranter kan opnå arbejds- og opholdstilladelse gennem fast-track ordningen, 

hvor der tegnes kontrakter som følger overenskomstordningen. Alligevel kan denne 
ordning omgås af arbejdsgivere, der udnytter arbejderne ved at true og presse dem til 
at arbejde mere, end hvad arbejderne får betaling for. Samtidig bor flere immigranter 
hos arbejdsgiveren, hvilket slører grænsen mellem fritid og arbejde, hvilket 
arbejdsgiveren også kan udnytte ved at bede arbejderne arbejde om natten eller stå til 
rådighed hele dagen og kun få løn for den faktiske arbejdstid. Disse arbejdsforhold kan 
lade sig gøre, idet arbejdsmigranterne har svært ved at klage eller nægte de dårlige 
vilkår, da de frygter at blive fyret og derved miste deres arbejds- og opholdstilladelse. I 
migrationsindustrien opnår flere arbejdere kontakt til arbejdsgiver gennem 
formidlingsbureauer, hvor sidstnævnte sælger midlertidige arbejdskontrakter for en 
stor sum penge. Hvis arbejdsmigranterne bliver fyret eller siger op, skal de købe en ny 
arbejdskontrakt, som de sjældent har råd til. Uden denne kontrakt, vil ikke-EU-borgere 
blive sendt hjem, hvorfor mange arbejdere finder sig i situationer med dårlige løn- og 
arbejdsvilkår. I forbindelse med oprettelse af enkeltmandsvirksomheder, så kan 
arbejdsgiver oprette virksomheden i arbejdsmigrantens navn, hvis arbejdsgiveren har 
den ansattes personlige oplysninger. I denne forbindelse udnyttes den nemme 
oprettelse af enkeltmandsvirksomheden, hvor det bliver arbejdsmigranten, der hæfter 
for virksomheden, hvis den går konkurs. Et andet konkluderende aspekt er, at 
arbejdsgiver ofte agere som boligudlejer, hvilket skaber et afhængighedsforhold, som 
giver arbejdsgiver magten, hvor migranterne risikerer at miste deres bolig hvis de klager 
eller siger op. Dette medfører, at de accepterer deres ansættelsesforhold og 
arbejdsvilkår, da de uden bolig bliver hjemløse eller udvises fra destinationslandet. 

Eventuelle anbefalinger Når arbejdsmigranter bevæger sig ind og ud af forskellige relationer i deres arbejdsliv, 
kan de også opleve at bevæge sig ind og ud af forskellige former for, og grader af, 
udnyttelse. Derfor ser vi det som nødvendigt, at der skabes et fokus på 
arbejdsmigranten, som tager udgangspunkt i arbejdsmigrantens position, og som 
rækker ud over opfattelsen af migranten som ’offer’ og/eller ’kriminel’. Indsatsen mod 
tvangsarbejde i form af menneskehandel kræver, at der skabes en bedre forståelse for 
arbejdsmigranters valg, begrundelser for at søge arbejde og motivation for at blive i en 
arbejdsrelation, der kan betegnes som udnyttelse. 

#17: Migrantarbejdere fra Europa og deres indflydelse på danske arbejdsvilkår – inden 
for rengøring og landbrug 

Type Videnskabelig artikel 
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Forfatter(e) Bjarke Refslund 
Titel og publikation Intra-European labour migration and deteriorating employment relations in Danish 

cleaning and agriculture: Industrial relations under pressure from EU8/2 labour 
inflows? Economic and Industrial Democracy 37(4):597–621. doi: 
10.1177/0143831X14550421. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Kollektive forhandlinger, dobbelt arbejdsmarked, europæisk integration, 

arbejdsmarkedsrelationer, politisk økonomi. 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2016 (ikke angivet) 

Metodologi Casestudie design. Dvs. viden indsamlet gennem offentlige dokumenter, medier og 
eksisterende litteratur. Dette kombineret med deskriptiv statistisk data fra Danish 
National Labour Market Authority såsom løn, og virksomhedsregistrering. Desuden  er 
der anvendt interviews. 

Population 17 dybdegående interviews. Heraf var 8 med fagforeningsmedarbejdere, 2 med 
repræsentanter fra arbejdsmarkedsorganisationer samt interviews med ledere og HR 
managere (ikke antal på, men samlet set må det være 6) og en rumænsk supervisor i 
et stort rengøringsfirma. 

Branche og ansættelse Rengøring og landbrug 
Målgruppe (C, D og/eller E) C 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Østeuropæiske lande og centrale EU lande 
Hovedfund Studiet fandt, at nogle virksomheder inden for landbrug og rengøring, ansætter 

migranter fra østeuropæiske lande (EU 8/2), for på den både at presse både løn og 
arbejdsvilkår i bund. Studiet viser, at man bruger underleverandører som en strategi 
for at presse til lavere løn og arbejdsvilkår, fordi virksomhederne mener, at de på den 
måde ikke har ansvaret for de ansatte, men at det i stedet er underleverandørerne, 
der har ansvaret for de ansattes arbejdsvilkår. På den måde kan de undgå de fælles 
aftaler, der er på området omkring arbejdsvilkår og løn. Dette medfører forværrede 
arbejds- og lønforhold for de ansatte, som oplever pres på løn, arbejdstid og 
betingelser som f.eks. arbejdstempo og timeplanlægning. Dette pres gør, at danske 
arbejdstagere sænker deres lønkrav og accepterer en meget lavere løn pga. hårdere 
jobkonkurrence. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#18: Lønkonkurrence ved europæisk arbejdsmigration inden for godstransport, 
rengøring og landbrug 

Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Bjarke Refslund & Annette Thörnquist 
Titel og publikation Intra-European Labour Migration and Low-Wage Competition-Comparing the 

Danish and Swedish Experiences across Three Sectors. Industrial Relations Journal 
47(1):62–78. doi: 10.1111/irj.12126. 

Score 12 
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Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data er 
indsamlet) 

2016 (ikke angivet) 

Metodologi 6 casestudier baseret på semistrukturerede interviews. Sammenligner Danmark 
med Sverige. 

Population 11 interveiws med nøglepersoner indenfor godstransport, rengøring og landbrug. 
Branche og ansættelse Godstransport, rengøring og landbrug 
Målgruppe (C, D og/eller E) C 
Destinationsland Danmark og Sverige 
Oprindelsesland Migranter fra østeuropæiske lande (EU11) 
Hovedfund Hovedfundene fra artiklen viser, at der er udfordringer med det nordiske IR system 

i Danmark og Sverige, bl.a. fordi danske firmaer outsourcer til små virksomheder. 
Sidstnævnte virksomheder har ikke overenskomster men i stedet ringe 
arbejdsvilkår såsom overarbejde uden tillæg, ekstremt lav løn, og ulovlige forhold 
som f.eks. at undgå og betale skat samt dårlige arbejdsforhold. Da det er mange 
små virksomheder, og de ændrer virksomhedernes placering, i kombination med 
fagforeningers begrænsede ressourcer og mange migranter ikke er medlem af 
fagforening, er det svært at ændre disse forhold. Nordic IR system er både med til 
at skabe udfordringen med outsourcing, og på den anden side også med til at 
styre, at der er nogle fællesregler og lovgivning på området. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#19: Afdækning af østeuropæiske studerende beskæftigelse på brancheniveau og deres 
sårbare arbejdsvilkår 

Titel og publikation Rapport 
Forfatter(e) Scheuer, Steen 
Titel og publikation Misbrug af østeuropæiske studerende på det danske arbejdsmarked: En 

dokumentationsrapport. En dokumentationsrapport. LO og SDU. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2017 (2017) 

Metodologi Spørgeskemaundersøgelse og baggrundsoplysninger fra forskellige registre fra 
Danmarks Statistisk. 

Population 2.279 østeuropæiske studerende. 
Branche og ansættelse Når det gælder branche, kan man se, at en tredjedel arbejder inden for hotel og 

restauration (35%), en fjerdedel arbejder inden for anden service, fx rengøring (23%), 
mens 10% arbejder inden for handel. Mindre grupper arbejder inden for 
transport/opbevaring samt inden for information og kommunikation (begge 8%). Når 
det gælder type af stilling, fremgår det, at langt størstedelen (næsten halvdelen) af de 
studerende udfører manuelt, ikke-faglært arbejde (44%), mens næsten hver femte 
(19%) arbejder med service og salg. En lidt mindre gruppe udfører professionelt 
arbejde (15%). 
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Målgruppe (C, D og/eller E) C og D 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Østeuropa. Nationalitetsmæssigt kommer langt den største gruppe, næsten en 

fjerdedel, fra Rumænien (23%), fulgt af Polen og Litauen (hver 13%), Bulgarien (11%), 
Slovakiet og Ungarn (hver 10%) samt Letland (9%). 

Hovedfund 510 studerende anfører, at der ikke indeholder timetal i deres kontrakt. I 
spørgeskemaet har man bedt de studerende oplyse deres aftalte løn, og ifølge dette 
er gennemsnitstimelønnen 124 kr., hvilket er godt 10 kr. over overenskomsternes 
mindstelønsatser. Man kan også se, at samlet set har 2% oplyst en timeløn under 90 
kr., og samlet set er 31% under overenskomsternes mindstelønsatser. I alt tjener en 
tredjedel af de studerende (32%) mindre i timen end arbejdsmarkedets aftale 
minimum. Det ubehagelige er, at de lave indkomster for de studerende, indkomster 
der ligger under overenskomsternes mindstelønsatser og i mange tilfælde et godt 
stykke under denne, reelt set bliver mulig. Dette skyldes, at de studerendes indkomst 
”suppleres op” af SU, og dermed bliver indkomsten, på uheldig vis, acceptabel for den 
studerende. Det fremgår, at underbetaling forekommer i hele 15% af tilfældene, mens 
ubetalt arbejde forekommer i 7%. Næsten hver fjerde (22%) er blevet bedt om at 
arbejde mere end aftalt, og 6% har skullet arbejde mere uden løn. Hovedproblemerne 
og hovedkonklusionerne er dog, at mindst en tredjedel af de østeuropæiske 
studerende arbejder under overenskomsternes mindstelønsatser (og udsættes for 
social dumping), og en femtedel arbejder faktisk langt under overenskomsternes 
mindstelønsatser. Derudover har knap en tredjedel af de studerende åbenbart en 
nultimersansættelseskontrakt, hvilket uden tvivl øger risikoen for, at de ikke opnår det 
nødvendige ugentlige timetal for at få ret til SU. 

Eventuelle anbefalinger Forfatterne foreslår, at man for de østeuropæiske studerende øger 
oplysningsindsatsen på uddannelsesinstitutionerne for at gøre det mere klart for dem, 
hvad kravene egentlig er. Dette kunne eventuelt få dem til mere aktivt at søge et 
arbejdsforhold, der lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. 

#20: Forsøg på at modvirke social dumping ved udstationeret arbejdskraft i Skandinavien 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Jan Cremers, Jon Erik Dølvik & Gerhard Bosch 
Titel og publikation Posting of workers in the single market: attempts to prevent social dumping and 

regime competition in the EU. Industrial Relations Journal 38(6):524–41. doi: 
10.1111/j.1468-2338.2007.00462.x. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2007 (1980-2007) 

Metodologi Kan ikke finde noget om metode eller analyse. 
Population Adskillige europæiske aktører 
Branche og ansættelse Arbejdstagere der er udstationeret i en midlertidig periode til et værtsland 
Målgruppe (C, D og/eller E) E 
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Destinationsland De nordiske lande, herunder Danmark 
Oprindelsesland En bred vifte af europæiske lande bl.a. England, Tyskland, Holland, Danmark og 

Sverige. 
Hovedfund Direktivet for udstationerede arbejdstagere skal være med til at beskytte 

udstationeret arbejdstagere i værtslande i forhold til ligebehandling, sikre 
minimumsløn, beskyttelse af arbejdstagers rettigheder og sikre fælles 
aftaler/overenskomster. Derudover skal de også sørge for fair konkurrence og respekt 
for de forskellige lovgivningsrammer, der findes i forskellige lande. Der er dog fundet 
en række udfordringer ved direktivets arbejde såsom, at det er vanskeligt at finde ud 
af, om der reelt er et ansættelsesforhold, vanskeligheder ved at sammenligne 
værtslandende krav og arbejdsforhold, i det land hvor arbejdstageren normalt udfører 
arbejdet og manglende adgang til relevante bestemmelser der gælder i 
værtslandende. Derfor oprettede man en gruppe af eksperter. I de nordiske lande har 
man gjort meget forskelligt for at overholde direktivets anbefalinger. Fælles for dem 
er dog at ingen har en lovpligtig minimumsløn. For at sikre lige behandling har man i 
Sverige og Danmark lagt pres fra fagforeningernes side om at udenlandske 
virksomheder skal indgå i en fælles aftale i værtslandet. Den Europæiske Unions 
principper og forskrifter har ændret sig. De grundlæggende rettigheder for 
arbejdstagere er forsvundet til fordel for det frie marked 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#21: Bærplukning og tvangsarbejde i Sverige 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Mešić, Nedžad & Charles Woolfson 
Titel og publikation Roma Berry Pickers in Sweden: Economic Crisis and New Contingents of the Austeriat. 

Transfer: European Review of Labour and Research 21(1):37–50. doi: 
10.1177/1024258914561411. 

Score 11 
Eventuelt nøgleord Romaer, bærplukkere, Bulgarien, ’austeriat’, migration, Sverige, fri bevægelighed. 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2015 (2012) 

Metodologi Kvalitative, semistrukturerede interviews 
Population 32 interviews af enkeltpersoner eller medlemmer af 12 grupper på op til seks individer 

eller familier ad gangen. Yderligere interviews blev gennemført med indbyggere i 
lokalsamfundet, politiet, lokale og nationale fagforeningsrepræsentanter, lokale 
myndigheder og organisationer fra civilsamfundet. 

Branche og ansættelse Sæsonarbejdere i bærplukkerindustrien: Bærplukkere der er sæsonbestemte 
ufaglærte arbejdsmigranter fra Bulgarien, som udnyttes i den svenske bærindustri 

Målgruppe (C, D og/eller E) E. Tvangsarbejde. 
Destinationsland Sverige 
Oprindelsesland Bulgarien: Bulgarske romaer 
Hovedfund De bulgarske bærplukkere udsættes for uklare ansættelsesforhold uden skriftlige 

ansættelseskontrakter. Kapitalistiske relationer i form af en millionindustri med en 
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global rækkevidde, der er baseret på 'primitive' former for arbejde udført under 
vanskelige forhold, har i stigende grad insinueret sig. Dette forhold er præget af at 
være paradoksalt, idet de der kommer lang vejs fra, i kraft af den frie bevægelighed 
ved Den Europæiske Union for at høste en sådan bounty i de nordlige skove, er blevet 
de potentielle og egentlige ofre for tvangsmisbrug. For romafolk har arbejdsmigration 
til Sverige vist sig at være endnu et skridt på en rejse af skuffelse med uopfyldte løfter 
- for økonomisk integration, værdighed og social retfærdighed - ikke mindst som 
europæiske borgere og som arbejdere. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#22: Undersøgelse af udnyttelse migrantbærplukkere i Sverige ud fra et 
værdikædeperspektiv 

Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Eriksson, M., Tollefsen, A. & Lundgren, A. S. 
Titel og publikation From blueberry cakes to labor strikes: Negotiating “legitimate labor” and “ethical food” 

in supply chains. Geoforum 105:43–53. doi: 10.1016/j.geoforum.2019.07.003. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Forsyningskæder, arbejdskraftsmigration, arbejdstagerrettigheder, mad (bær), Sverige. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2019 (2013, 2016) 

Metodologi Studiet bestod af tre faser. Første fase var i forbindelse med en strejke i Sverige i 2013. 
Metoderne: ‘Observant participant’ og 10 dybdegående interviewes. Anden fase er fire 
lange livshistorie interviews med arbejder i industrien samt tre kortere interviews med 
aktører der køber og sælger bær samt produkter. Tredje og sidste fase bestod i 
interviews med 10 pensionister, som køber bær gennem reklamer. 

Population 23 i alt. 10 arbejdsmigranter i alderen 30-70 år, herunder strækkere blandt 
bærplukkere. Tre personer der køber og sælger bær og bærprodukter. 10 pensionister, 
der køber bær gennem annoncer i avisen. 

Branche og ansættelse Bærplukker 
Målgruppe (C, D og/eller 
E) 

D/E 

Destinationsland Sverige 
Oprindelsesland Thailand. 
Hovedfund Artiklen fremhæver, at der mangler viden om udenlandske arbejdstagere inden for 

bærindustrien i Sverige. Den understreger samtidig de komplekse processer og 
praksisser, der er med til at udnytte udenlandske arbejdstagere for at skabe profit i 
branchen. I stedet for at regulere branchen og lægge pres på de store økonomiske 
aktører, så har myndighederne accepteret, at alle risici med svingende efterspørgsel på 
verdensmarkedet, dårlige høster og ændringer i reglerne tages af de migrerende 
arbejdstagere. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

Inden for og uden for det normale arbejdsmarked 
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De følgende kilder beskriver både arbejde, der kan sammenlignes med regulerede brancher, men 
handler samtidig om former for arbejde, der ikke er normaliseret gennem f.eks. overenskomst eller 
uddannelsessystemet. 

#23:Kønsulighed i Europa blandt målgrupper, der er sårbare for fattigdom og udstødelse 
Type Rapport 
Forfatter(e) Emerek, Ruth, Daniéle Meulders, Jerome de Henau, Iskra Beleva, Alena Krizkova, 

Friederike Maier, Anu Laas, Ursula Barry, Sarah Murphy, Maria Karamessini, Maria 
Luisa Molto, Maria Paszos Moran, Rachel Silvera, Paola Villa, Alexia Panayiotou, Ilze 
Trapenciere, Vida Kanopiene, Robert Plasman, Salimata Sissoko, Beata Nagy, Roselyn 
Borg, Janneke Plantenga, Petra Helming, Chantal Remery, Ingrid Mairhuber, Ania 
Plomien, Virginia Ferreira, Elena Zamfir, Aleksandra Kanjuo Mrcela, Magdalena 
Piscova, Anna-Maija Lehto, Anita Nyberg, Colette Fagan, Jill Rubery, Peter Urwin, Rory 
Donnelly, Lilja Mosesdottir, Ulrike Papouschek, & Anne Lise Elligsæter. 

Titel og publikation Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for Disadvantaged 
Groups in Thirty European Countries. European Commission. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2006 (ikke angivet) 

Metodologi Rapporten er baseret på nationale rapporter fra 30 europæiske lande, som har 
gennemgået forskelle på køn og ulighed i forhold til fattigdom samt social udstødelse 
med fokus på sårbare grupper i samfundet 

Population 12 nationale casestudier (med udgangspunkt i kap. 7 og 8 som handler om migranter). 
Branche og ansættelse Inden for det normale arbejdsmarked: Rengøring, servicejobs særligt husholdning 

Uden for det normale arbejdsmarked: Prostitution.  
Der beskrives både formelle og uformelle ansættelsesforhold + menneskehandel 

Målgruppe (C, D og/eller E) E 
Destinationsland Danmark, og 11 andre europæiske lande (vi har primært taget udgangspunkt i DK). 
Oprindelsesland Afrika, Asien, Latinamerika, Irak, Somalia, Libanon, Kina, og andre lande uden for EU. 
Hovedfund I Danmark er antallet af migranter mere end fordoblet de seneste 25 år. I 2004 var 

størstedelen af migranter i Danmark fra ikke vestlige lande. Samme udvikling ses i det 
meste af Europa. Migranter har ofte begrænsede jobmuligheder i det land de er 
migreret til. Dette kan skyldes, at deres kvalifikationer ikke er anerkendt af landet de 
er migreret til, at de har en ringere uddannelse, oplever sprogbarrierer, 
racediskrimination, fremmedhad eller en lovlig status, der dog hviler usikre, 
midlertidige rettigheder hvad angår ophold og arbejde, hvilket gør, at de har færre 
rettigheder end statsborgere. De ulovlige migranter står over for endnu mere usikre 
forhold, og det samme gælder for kvindelige migranter, da de kan være økonomisk 
afhængige af deres ægtefælle, når de migrerer, hvilket kan begrænse deres 
uafhængighed i forhold til at få job og blive integreret i samfundet. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
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#24: Stress og coping blandt filippinske arbejdsmigranter i Norge inden for rengøring, Au 
pair, servering og sygepleje 

Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Straiton, Melanie L., Heloise Marie L. Ledesma & Tam T. Donnelly 
Titel og publikation A qualitative study of Filipina immigrants’ stress, distress and coping: the impact of 

their multiple, transnational roles as women. Bmc Womens Health 17. doi: 
10.1186/s12905-017-0429-4. 

Score 11 
Eventuelt nøgleord Immigrationskvinders mentale sundhed, filipineres mentale sundhed, post-kolonial 

feministisk perspektiv, coping, arbejdskraftsmigration, trabsnationale ægteskaber. 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2017 (angiver ikke) 

Metodologi In-depth interviews, hvor informanter er fundet ved snowballing. Spørgeskema: 10 
item Hopkins Symptoms checklist (HSCL-10) til undersøgelse psychological distress. 

Population 14 filippinere i alderen 29-49 år 
Branche og ansættelse Au pair, rengøringsassistent, tjenere og sygeplejerske 
Målgruppe (C, D og/eller E) D i forhold til Au Pair, og nok kun B i forhold til Sygeplejersker 
Destinationsland Norge 
Oprindelsesland Filippinerne 
Hovedfund Grundet forskellige uddannelseskrav, bliver filippinske sygeplejersker downgraded til 

plejeassistent eller til 'less prefered care work with unsocial hours'. Det at være Au 
pair kan være et springbræt til arbejdsmarkedet, men det afhænger af værtsfamilien. 
Det er meningen at familien skal betale for undervisning for at forbedre sproget og 
mindske immigranters sprogbarriere, men det betaler familien ikke, hvilket begrænser 
au pairernes fremtidige muligheder i Norge, samtidig med at det øger deres 
bekymringer om fremtiden. I forlængelse skriver forfatterne: "Selvom forskellige 
myndigheder kan blive kontaktet i disse situationer, er det en usansynlig mulighed for 
de fleste af disse kvinder. De forhold, at de er unge, kvinder og i et fremmed land, 
ligesom de er økonomisk afhængige af værtsfamilien, lever i deres hjem og har 
midlertidig opholdstilladelse, efterlader kvinderne i en sårbar position" (s.5, vores 
oversættelse). De strukturelle faktorer, som filippinske immigranter står overfor kan 
mindske deres handlemuligheder. (s. 10) 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#25: Marginalisering blandt migrantarbejdere inden for Au pair og byggeri 
Type PhD-afhandling 
Forfatter(e) Stenum, H. 
Titel og publikation Migration Management at the Margins. Transnationalized and Localized Government 

of Marginalized Migrants in Denmark. Aalborg Universitet. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2011 (2007-2009) 
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Metodologi To casestudier - Au Pair og hjemløse fattige. Herunder omfattende feltarbejde og 
kvalitative interviews. Derudover inddrages dokumenter såsom regerings 
dokumenter, bekendtgørelser, vejledninger, administrative procedurer etc. som 
omhandler au pair systemet i Danmark, såvel som andre danske og udenlandske 
rapporter, statistikker, mediedækning etc. 

Population 38 semi-strukturerede interviews med au pairs, værtsfamilier og aktører med 
tilknytning til au pair området. og 13 interviews med brugere af nødherberget i 
København 

Branche og ansættelse Au Pair og byggeri 
Målgruppe (C, D og/eller E) C/D. 
Destinationsland Danmark, (Tyskland og Sverige som udokumenteret betonarbejder) 
Oprindelsesland Polen, Rumænien, Filippinerne 
Hovedfund Hvis en au pair bor uden for værtsfamiliens matrikel, er au pairen illegal. 

Opholdstilladelsen i Danmark er bundet op på værtsfamilien, hvorfor mange 
au pairs finder sig i meget af frygt for at miste opholdstilladelsen. Dertil bor au 
pairen med sin arbejdsgiver, hvilket skaber endnu et afhængighedsforhold.  
 
I casestudiet om hjemløse, har flere arbejdet uden kontrakt blandt andet på 
byggepladser i Tyskland og Sverige. Én er blevet tilbudt et legalt job i 
rengøringssektoren i Danmark, men af tragiske årsager (bliver slået ned og får 
stjålet sin telefon) ender manden som hjemløs. Han vil gerne være legal og 
ønsker derfor kun job med papirer.  
 
Én afrikansk mand fik tilbudt et legalt job på en restaurant, men fordi 
immigrationsmyndighederne ikke ville godkende hans papirer, da han ikke har 
en adresse, så fik han ikke jobbet, da restauranten ikke ville ansætte ham 
uden papirer. Denne frustrerede afrikaner så derfor ikke nogen anden udvej 
end at finde et job på det uformelle arbejdsmarked.  

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
 

Uden for det normale arbejdsmarked 
De følgende kilder beskriver arbejde, der ikke kan sammenlignes direkte med regulerede brancher, og 
som ikke er normaliseret gennem f.eks. overenskomst eller uddannelsessystemet. Det drejer sig om Au 
pairs, tiggere, sexarbejderen mv. 

#26: Leve- og arbejdsvilkår for sårbare rumænske romaer, der ernærer sig gennem 
meget udsat arbejde 

Type Videnskabelig Artikel 
Forfatter(e) Ravnbøl, C. I. 
Titel og publikation Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers 

erfaringer fra København og Malmø. Socialmedicinsk tidskrift 92(3):326-334–334. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
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Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2015 (10 måneders antropologisk feltarbejde) 

Metodologi 10 måneders antropologisk feltarbejde. 
Population Ikke præciseret antal af personer som Ravnbøl har talt med, men det drejer sig om 

rumænske romaer, både mænd og kvinder, der bor og arbejder på gaden i København 
og Malmø. 

Branche og ansættelse Flaskesamlere, tiggere, sælgere af hjemløse-/migrantaviser, holdere af reklameskilte 
til restauranter samt opvaskere hos restauranter og byggepladser. 

Målgruppe (C, D og/eller E) D 
Destinationsland Danmark (og Sverige). 
Oprindelsesland Rumænske romaer 
Hovedfund På grund af de mere etablerede arbejdsmarkeder i Danmark, som skaber flere 

rettigheder for den enkelte arbejder, er det samtidig sværere for udenlandske, fattige 
og ufaglærte arbejdssøgere at navigere i disse forhold. Den begrænsede adgang til 
arbejdsmarkedet fører til arbejde af uofficielle kanaler eks. sociale netværk og direkte 
henvendelse på byggepladser og lignende. Mange steder får medarbejderne ikke løn 
(som aftalt), men alligevel klager de ikke over arbejdsudnyttelsen, fordi de er bange 
for at blive anholdt for at arbejde uden kontrakt. Kort viser artiklen at udelukkelsen 
fra arbejdsmarkedet og arbejdsudnyttelse føre til alternative veje. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#27: Rumænske tiggere og menneskehandel – juridiske vilkår og deres 
afhængighedsforhold 

Type Artikel 
Forfatter(e) Friberg, Jon Horgen & Guri Tyldum. 
Titel og publikation Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv. Tidsskrift for 

samfunnsforskning 60(01):30–49. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-
01-02. 

Score 11 
Eventuelt nøgleord Menneskehandel, tiggeri, migration, udnyttelse, romaer. 
Udgivelsesår (hvornår data er indsamlet) 2019 (2014) 
Metodologi Analyse af lovgivning samt kvalitative og kvantitative data fra hhv. Norge 

og Rumænien baseret på Respondent-driven sampling (RDS). Samt data 
fra Sverige og Danmark i mindre grad. 

Population Interviews af migranter samt spørgeskemadata fra i alt 1.269 rumænske 
migranter. 

Branche og ansættelse Tiggere (rumænske migranter i Norge. Flaskesamlere, tiggere, 
bladsælgere mv.) 

Målgruppe (C, D og/eller E) C, D og lidt E 
Destinationsland Norge 
Oprindelsesland Rumænien 
Hovedfund Artiklen afdækker de juridiske og praktiske forhold, der gør migrationen 

fra Rumænien til Norge mulig. 
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Den undersøger, hvilke afhængighedsforhold målgruppen allerede 
befinder siger i allerede i, i Rumænien, og hvordan de forsøger at frigøre 
sig fra disse. Den peger på følgende forhold blandt målgruppen:  

1) Information om hvordan du migrerer. Mange er analfabeter og de 
færreste kan engelsk eller norsk og er derfor afhængige af 
bagmænd og netværk. 

2) Lån og transportmuligheder. De er fattige og låner derfor ofte 
penge for at komme til Norge, som de betaler af gennem tiggeri. 

3) Sikre steder at sove. Adgangen til steder at sove er begrænset af 
dyre boliger i Norge. Derfor køber de sig, hvis de kan, til 
sovepladser hos bagmænd. 

4) Kontrol med tiggeri. Stederne, hvor man kan tigge, er kontrolleret 
af bagmændene, og migranten er således afhængig af forholdet til 
bagmanden for at have en indtægt. 

5) Netværk og familie til social støtte og beskyttelse. Især kvinder er 
underlagt patriarkalske familiestrukturer. 

 
Artiklen peger på, at det ikke er ulovligt at være 'bagmand' og arrangere 
ture til Norge, så længe der ikke eksisterer tvang eller udnyttelse.  
 
Artiklen undersøger, hvordan politi og retsvæsen dømmer og 
efterforsker sager om menneskehandel, hvilket kan være interessant for 
en dansk sammenhæng, men som er uden for artiklens fokus. 
 
Endelig belyser den, hvordan tiggeri i Norge er ekstremt organiseret af 
bagmænd og tiggersteder distribueres til familier ud fra forskellige 
kriterier. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#28: Misbrug og udnyttelse af migranter via den norske Au Pair ordning 
Type Rapport 
Forfatter(e) Øien, Cecilie 
Titel og publikation On equal terms? An evaluation of the Norwegian au pair scheme. Fafo. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data er indsamlet) 2009 (2000-2008) 
Metodologi Interviewbaseret kvalitativ undersøgelse 
Population 69 interviews i alt. 21 interviews med au pairs, 20 med værtsfamilier og 

15 med repræsentanter fra UDI, politiet og forskellige andre 
organisationer. Derudover blev der gennemført 3 interviews med 
relevant respondenter i Polen. 

Branche og ansættelse Au pair 
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Målgruppe (C, D og/eller E) C (D). Mest C men måske også en lille smule D. D fordi værtfamilien 
måske forventer, at de arbejder 24/7. Selvom bureauerne forklarer, at 
historier om misbrug og udnyttelse hører til sjældenhederne, så tilbyder 
bureauer kun en meget tiltrængt minimumsgrad af kontrol ift. forholdet 
mellem værtsfamilien og au pairen. 

Destinationsland Fokus på Norge som case. Dog ses der også en sammenligning med au 
pairs fra England, Danmark og Polen. 

Oprindelsesland Europæiske lande (ikke-EU såvel som EU-medlemmer) 
Hovedfund Der kan herske uklarhed om arbejdstiden for au pairs, som er illustreret 

af følgende udtalelse fra en af de interviewede au pairs: “But here it’s 
different because you are not supposed to work more than 30 hours, 
and [yet] the host sometimes expects you to work 24/7”. De au pairs 
der blev interviewet havde oplevet misbrug, udnyttelse og traumatiske 
forhold hos værtsfamilierne, samt var blevet isoleret og overladt til de 
selv om at håndtere deres problemer. Au pair bureauer og familier 
forklarede om historier med misbrug og udnyttelse af værter, au pairs 
der handler uansvarlig i forhold til børn samt overtrædelse af kontrakt 
og regler fra begge sider, både fra værtfamiliens side og fra den 
pågældende au pair. Au pair bureauerne pointerer dog, at disse historier 
udgør undtagelsen snarere end reglen. Det er dog væsentligt at hæfte 
sig ved, at bureauerne måske undgår af gøre forretning med de 
værtfamilier, der bryder med reglerne eller misbruger au pairen. Som en 
kvinde udtalte: “Jeg tvivler på, at de mest misbrugende familier ville 
bruge et bureau”. Hendes kommentar pointerer, at selvom bureauerne 
forklarer, at historier om misbrug og udnyttelse hører til 
sjældenhederne, så tilbyder bureauer kun en meget tiltrængt 
minimumsgrad af kontrol ift. forholdet mellem værtsfamilien og au 
pairen. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet  

#29: Sammenligning af kontrol og vilkår mellem au pairs fra EU og uden for EU 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Anving, T. & Eldén, S. 
Titel og publikation Precarious Care Labor: Contradictory Work Regulations and Practices for Au Pairs in 

Sweden. Nordic Journal of Working Life Studies 6(4):20. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Au pair, pleje, familie, migration, arbejde. 
Udgivelsesår (hvornår data er 
indsamlet) 

2016 (Ikke angivet) 

Metodologi Interviews med forskellige relaterede aktører, au Pairs, forældre og børn. 
Population 73 relevante aktører. 15 au pairs i alderen 18-29 år samt 14 familier. 
Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D og/eller E) D 
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Destinationsland Sverige 
Oprindelsesland Tyskland, U.K. Estland, Makedonien, Taiwan, the U.S., Ukraine og Filippinerne. Syv 

Au Pairs var fra EU lande og otte var fra lande udenfor EU. 
Hovedfund I artiklen konkluderer de, at der er forskel på synligheden af au pairs, som kommer 

fra EU og som ikke gør. Au pairs uden for EU synlige i statistikken, fordi de skal søge 
om arbejdstilladelse, hvor de fra EU er usynlige, da de modsat ikke skal. Deres 
usynlighed gør, at der ikke er fokus på dem fra myndighedernes side. Derudover er 
der modsigende reguleringer af au pairs, idet de sommetider er defineret som 
arbejdere - ´domestic worker´ og ‘cultural exchange’. Derfor er au pairs manglende 
viden om deres rettigheder og/eller det, at de ikke har mulighed for at agere efter 
dem, styrket af, at reguleringerne i sig selv er uklare. Det skyldes de forskellige 
reguleringers afhængig af, om du er en au pairs fra EU og uden for EU. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#30: Undersøgelse af udnyttelse af au pairs i Danmark 
Type Rapport (grå litteratur) 
Forfatter(e) Stenum, Helle 
Titel og publikation Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling?: en undersøgelse af au 

pair ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter. FOA. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2008 (2007-2008) 

Metodologi Dokumentanalyse, semistrukturerede interviews 
Population 24 kvindelige au pairs, 6 værtsfamilier, 6 myndighedspersoner/ civilsamfundsperson 
Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D og/eller E) D 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Filippinerne, Rusland, Uganda og Nepal. 
Hovedfund Det fremgår af undersøgelsen, at der er meget stor forskel på, hvordan au pair-

ordningen praktiseres i de forskellige hjem. Der er au pair-forløb, hvor den au pair-
ansatte får en relativ høj løn, føler sig inkluderet og respekteret i familien, samt hvor 
forholdene er langt bedre end forudsat i kontrakten. Men der er også au pair-ophold, 
som er præget af en helt urimelig udnyttelse af hendes arbejdskraft, uacceptable 
ledelsesforhold, psykisk dårligt arbejdsmiljø, manglende grænser mellem arbejde og 
fritid, urimelige restriktioner på privatlivet, manglende ferie og feriepenge, fradrag i 
lønnen for flybilletter og mad, tilbageholdelse af løn mv. Hendes opholdstilladelse er 
bundet til én familie, som hun på denne måde er afhængig af, hvis hun fortsat vil 
opholde sig i landet. Risikoen for at blive udvist/ miste sit opholdsgrundlag er i mange 
tilfælde meget stærkt medvirkende til at ”finde sig” i forholdene og på den måde 
usynliggøre urimelighederne. 

Eventuelle anbefalinger Forfatteren foreslår følgende indsatser på flere niveauer for at forbedre au pairens 
position. Nedenstående er citeret direkte fra side 61 i Stenum (2008) 
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Niveau 1 – forbedring af eksisterende ordning 

• Højere minimums timeløn. 
• Lørdag og søndag fri.  
• Betalt danskundervisning.  
• Betalt offentlig transport.  
• Tidsafgrænset opholdstilladelse, ikke bundet til én familie. 
• Mulighed for ”live-out.”  
• Etablering af uafhængige rådgivnings-/mødesteder. 
• Etablering af uafhængig klage- og mæglingsinstans. 
• Etablering af certificeret formidlingsorganisation (familieskift), som også kan 

aflægge værtsfamilier kontrol- og opfølgningsbesøg.  
• Sikring af at rettigheder som arbejdstager sikres. 

 
Niveau 2 – au pair som ´stepping stone´ til arbejdsmarkedet 

• Længere opholdstid.  
• Arbejdstilladelse.  
• Mulighed for at arbejde et antal timer uden for familien. 
• Mulighed for kompetenceafklaring. 
• Målrettet danskundervisning.  
• Mulighed for at medbringe egne børn  

 
Niveau 3 – alternativ til eksisterende ordning – frit valgs model 

• Mulighed for tredjelandes borgere at vælge mellem au pair ophold og 
arbejdstilladelse til (evt. visse) jobs på arbejdsmarkedet. 

#31: Magt-asymmetrien mellem au pairs og deres værtsfamilier 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Stenum, Helle 
Titel og publikation Au pair-strategier i danske familier - privat husarbejder eller maternalistisk 

mikrostyring. Kvinder, Køn & Forskning (4). doi: 10.7146/kkf.v0i4.28004. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2010 (2008) 

Metodologi Empirisk undersøgelse, kvalitative interviews 
Population 24 au pairer, 6 værtsfamilier 
Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D og/eller E) D 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Filippinerne 
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Hovedfund Der beskrives to forskellige strategier for værtsfamilierne, som betoner rollen som 
henholdsvis arbejdsgiver og au pair forskelligt. ’Anders’ placerer sig selv mere i 
arbejdsgiverrollen end i værtsfar-rollen i sit arbejdsgiver-arbejdstagerforhold. ’Hanne’ 
derimod placerer sig med prioriteringen af familiseringen af relationen med sig selv i 
værtsmor-rollen. Begge relationer til au pairen udtrykker asymmetriske 
magtrelationer. De adskiller sig dog ved, at Anders’ position nedtoner den 
følelsesmæssige investering og opprioriterer relationen som et arbejdsforhold med 
tilhørende adskillelse af arbejde og privatliv med forhandlinger om arbejds- og 
lønvilkår ud fra en arbejdskraftsbetragtning. Hannes position er karakteriseret af, at 
løn- og arbejdsforhold er tabuiseret, at der forventes en stor følelsesmæssig 
investering i relationen mellem de voksne, samtidig med at au pairen er placeret i et 
familiært rum, hvor hun kan indtage rollen som storesøster.  

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#32: Analyse af au pairs betydning i hjemlandet og deres strategier for at forbedre deres 
arbejdsvilkår i værtslandet 

Type Tidsskriftartikel 
Forfatter(e) Hansen, A.M. & Pedersen, M. H. 
Titel og publikation Hard-working Heroes or Curious Students? - Au pair Positioning, Organizing, and 

Negotiation. Nordic Journal of Working Life Studies 9(2):67–86. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Au pairs, migrant domestic workers, govenmentalitet, subjektivisering, forhandling, 

organisering. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2019 (2012) 

Metodologi Inddragelse af: 
Policy dokumenter udstedt af filippinske og danske myndigheder. 
Interviews, deltagende observation 
Gruppeinterviews 

Population Interviews med 2 repræsentanter fra den Filippinske regering. 'Agenturer, der beskæftiger 
sig med arbejdsmigration', den filippinske oversøiske beskæftigelsesadministration (POEA) 
og Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) samt 6 au pairs. 

Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

D 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Filippinerne 
Hovedfund Policies påvirker au pairs positioneringer, som kan føre til forhandlinger og organiseringer, 

der kan føre til bedre arbejdsforhold. Deres positioneringer er strategier de anvender for at 
forbedre deres arbejdsforhold. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Ikke angivet 
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#33: Udnyttelsen af au pairs set ud fra et menneskehandelsperspektiv 
Type Rapport (grå litteratur) 
Forfatter(e) Korsby, T. M. 
Titel og publikation Au pair and trafficked? – recruitment, residence in Denmark and dreams for the future. A 

qualitative survey of the incidence and risk of human trafficking in a group of au pairs – 
personal situations and stories. Center mod menneskehandel. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2010 (2009) 

Metodologi Semistrukturerede interviews eller gruppeinterviews. Dertil uformelle snakke med aktører i 
feltet i forbindelse med au pair praksisser. Respondenter fundet blandt andet ved 
snowballing 

Population 27 Au Pairs (19 - 31) 
Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

D 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland 27 fra Filippinerne, én fra Ukraine, én fra Hviderusland (Belarus), én fra Serbien, én fra 

Nepal og to fra Kenya. 
Hovedfund Undersøgelsen formål var at undersøge, om rekrutteringsfasen havde ligheder med 

menneskehandel. Der blev ikke fundet nogle konkrete cases, hvor menneskehandel fandt 
sted, men der er eksempler på at au pairs er en sårbar gruppe, der bliver udnyttet. I 
rapporten konkluderes det, at au pairs allerede udnyttes i forbindelse med rekruttering 
som au pair i Danmark. De der rekrutterer, udnytter udlændingenes manglende viden, 
sårbarhed og lyst til at arbejde i Vesten ved at opkræve et urimeligt beløb for at skabe 
kontakt med en værtsfamilie. Dette placerer au pairen i en gældssituation, der påvirker 
store dele af au pair-opholdet, og potentielt også au pairens fremtidige aktiviteter. 
Derudover bliver au pairs også udnyttet af deres værtsfamilier med dårligere vilkår og langt 
mere arbejde, end hvad der står i kontrakten. Derudover viser undersøgelsen, at flere 
udøver ulovligt arbejde i Danmark (enten i deres egen interesse eller med henblik på at 
betale deres gæld), og nogle ender med at bo ulovligt i Danmark eller i et andet land. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Nyttigt med aktive au pair-rekrutterere med base i Danmark, der kan agere mægler i 
konflikter og levere rådgivning til au pairerne og deres værtsfamilier. Flere af 
informanterne i denne undersøgelse havde selv søgte råd og støtte hos deres 
danmarksbaserede au pair-rekrutterere uden modtager den ønskede hjælp, hvilket peger 
på det samme behov. 

#34: Udnyttelse af au pairs i Europa og Danmark 
Type Rapport 
Forfatter(e) Helle Stenum, Hanne Marlene Dahl, Anne Hald Petersen & Taia Nysted Schøt 
Titel og publikation Abused Domestic Workers in Europe: The case of au pairs. European Parliament. 
Score 12 
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Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2011 (ikke angivet) 

Metodologi Spørgeskemaer og interviews. Der inddrages rapporter, videnskabelig artikler, 
lovgivning og vejledninger på området . 

Population Ikke angivet 
Branche og ansættelse Husholdning, Au pair 
Målgruppe (C, D og/eller 
E) 

D 

Destinationsland Danmark, Tyskland, Irland, Holland, Polen, og Spanien 
Oprindelsesland Bl.a. lande uden for EU, Filippinerne og Ukraine 
Hovedfund I Danmark er au pairs fra lande uden for EU stigende. Man skelner mellem au pairs fra 

og uden for EU lande. Au pairs fra EU er dog ikke synlige i statistikken, da de indgår 
under andre former for arbejde, som også er mobile. Før 2010 var det forbudt for 
Filippinerne at komme til Danmark som au pair, men der har alligevel været et stigende 
antal siden 2004. I 2010 lavet man en aftale så det ikke længere var forbudt. 
Undersøgelsen fandt blandt andet at, en del au pairs fra EU lande ikke er registret, fordi 
de oftest operere inden for private og personligt netværk. I Danmark kommer de fleste 
au pairs fra Filippinerne og er underlagt regler, der gør at:  

1) deres ophold er bundet op på en specifik værtsfamilie eller et specifikt bureau,  
2) de skal bo samme sted som de arbejder, samt  
3) opholdstilladelsen ikke er en arbejdstilladelse. Dette gør at au pairs er meget 

afhængige af deres værtsfamilie.. 
Eventuelle anbefalinger Rapporten anbefaler syv indsatser.  

1) at dele det nuværende au pair immigrations programmet i 2 dele. Det 
ene indeholder kulturel og uddannelsesveksling hvor husholdning ikke 
overstiger mere end 8 timer pr. uge. for kost og logi. Det andet 
indeholder husholdning og pleje arbejde inden for anstændige 
arbejdsforhold.  

2) Etablere et EU observatory for immigranter inden for husholdning og 
pleje, som skal undersøge og monitorere udviklingen af migranter der 
arbejder indenfor husholdning og deres arbejdsforhold. 

3) Etablere fælles standarder og vejledninger. Der er forskellige forståelser 
for hvad au pair betyder. Derfor anbefales det at etablere en fælles 
forståelse for konceptet au pair i EU. 

4) styrke beskyttelse af EU au pairs ved at bl.a. etablere informations 
dokument omkring EU lovgivning og rettigheder som EU au pair der 
arbejder mere end 1 måned eller mere end 8 timer om ugen., samt 
opfordre medlemsstaterne til at informere EU au pairs om deres 
ansættelse og sociale rettigheder, og gøre opmærksom på i EU i 
medlemsstaterne at inkludere EU au pairs i eksisterende indsatser som 
vedrører andre jobs i private hjem. 

5) Det anbefales at man giver arbejdstilladelse hvis au pairs arbejder mere 
end 8 timer ugentlig. 
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6) at EU medlemslandende opretter både for EU au pairs og ikke EU au 
pairs en uafhængig kontrol, rådgivning og klagesystem/service. 

7) Støtte op om NGO aktiviteter, som allerede eksisterer i Danmark.  

#35: Gældforhold og udnyttelse af au pairs i Danmark 
Type Rapport 
Forfatter(e) Liversage, Anika, Rebekka Bille & Vibeke Jakobsen 
Titel og publikation Den danske au pair-ordning: en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. SFI - Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2013 (2011-2013) 

Metodologi Kvalitativ og kvantitativ data. Undersøgelsen er primært kvalitativ og bygger på 69 
interviews i alt. 31 interviews er gennemført med au pairer, 28 interviews med 
værtsfamilier og 10 interviews med forskere og repræsentanter for forskellige 
organisationer. Derudover anvendes analyser af registerdata fra SFR (Styrelsen for 
Fastholdelse og Rekruttering) og Danmarks Statistik til at beskrive centrale karakteristika 
ved værtsfamilier og au pairer. I registeranalyserne er der taget udgangspunkt i nye 
opholdstilladelser for året 2011. Det vil sige, at der i analyserne af værtsfamilierne tages 
udgangspunkt i de familier, som har fået en ny au pair i 2011. 

Population 69 interviews i alt udført med i alt 80 personer. 31 interviews er udført med au pairs. 
Overordnet set skal en au pair være mellem 18 og 30 år, være ugift, barnløs og have et 
vist minimum af uddannelse og sprogkundskaber (fx engelsk). Af undersøgelsens 31 
interviews med au pairs var to med mænd, ligesom også kun enkelte værtsfamilier 
fortalte om at have, eller have haft, en mandlig au pair. 28 interviews er udført med 
værtsfamilier. En værtsfamilie skal have børn under 18 år såvel som en bolig af en vis 
størrelse, da au pairen skal have sit eget værelse. 10 interviews er udført med forskere og 
repræsentanter for forskellige organisationer. 

Branche og ansættelse Au pair 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

E. Der kan ikke siges at være tale om decideret menneskehandel, men nogle af 
indikatorerne på menneskehandel, fx gæld optaget i forbindelse med migrationen, er til 
stede. 

Destinationsland Danmark, England, Tyskland, Frankrig, Schweiz og Norge 
Oprindelsesland Filippinere. 81% af førstegangstilladelserne er givet til au pairs fra filippinere. De øvrige au 

pairs kommer fra en række forskellige lande såsom lande i Asien, Afrika, Nord- og 
Sydamerika samt lande fra det tidligere Sovjet. 

Hovedfund Hovedkonklusion: Der kan ikke siges at være tale om decideret menneskehandel, men at 
der er talrige eksempler på udnyttelse af en sårbar gruppe af au pairs, både fra 
værtsfamiliers og fra rekrutteringsagenters side, samt at flere au pairs har gæld til 
formidlere af kontakten til værtsfamilien. Nogle af indikatorerne på menneskehandel, fx 
gæld optaget i forbindelse med migrationen, er dermed til stede.  
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Eventuelle anbefalinger Rapportens primære anbefaling er, at au pair-migration opdeles i to programmer: ét med 
fortsat fokus på kulturel udveksling og ét med fokus på hus- og omsorgsarbejde 

#36: Menneskehandlens påvirkning af den politiske diskurs om prostitution i Danmark 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Spanger, Marlene 
Titel og publikation Human trafficking as a lever for feminist voices? Transformations of the Danish policy 

field of prostitution. Critical Social Policy 31(4):517–39. doi: 10.1177/0261018311410527. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Diskurs, feminisme, menneskehandel, policy felt (politikområde), prostitution. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2011 (1906-2010) 

Metodologi Diskursanalyse af historisk litteratur på området. Identificeret 5 diskurser ud fra Foucault: 
Juridisk, medicinsk videnskab, religion, social politik og feminisme som har udgjort 
politikområdet af prostitution i Danmark siden 1906 og frem til 2010. 

Population Kvindelige migranter 
Branche og ansættelse Prostitution og menneskehandel 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

E 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Ikke angivet 
Hovedfund Artiklen tydeliggør paradokset i at forsøge at hjælpe sårbare grupper ved at vise, 

hvordan forskellige forståelser (diskurser) af menneskehandlede sexarbejdere 
konkurrerer. 
 
Den dominerende (feministiske) diskurs problematiserer menneskehandel og er 
med til at hjælpe i den politiske kamp omkring prostitution med hensyn til forbud 
mod at købe sex. Handlingsplanerne for at bekæmpe menneskehandel har ført til 
et nationalt redningsapparat og har politisk skabt bevidsthed om de skadelige 
virkninger af en global sexindustri. Det er dog få migranter i Danmark, som drager 
fordel af handlingsplanerne, fordi de, hvis vælger at blive 'reddet', sendes tilbage 
til deres oprindelsesland.  
 
Man ser samtidig en større gruppe af migranter, der sælger sex i Danmark, der er 
'usynlige' og tavse, da de ikke passer ind i begrebet 'offer for menneskehandel', 
der er produceret af den feministiske diskurs. Derfor er deres sociale rettigheder 
ikke fremhævet. På et diskursivt niveau producerer virkningerne af, hvordan 
menneskehandel problematiseres, en subjektposition for 'den prostituerede', der 
er baseret på krydset mellem køn, race og geografisk sted, og som skaber 
stereotype forestillinger om den 'tredje verdens kvindelige sexslave' reddet af 
'White First World Feminist'. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
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#37: Udviklingen af diskursen om sexarbejdere som ofre i Danmark ud fra et feministisk 
perspektiv 

Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Spanger, Marlene 
Titel og publikation Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel. 

Kvinder, Køn og Forskning 18(1):61–68. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2009 (1800-tallet – 2009. Selve det diskursive skift skete dog i 2002-2009) 

Metodologi Diskursanalyse 
Population Prostituerede i Danmark 
Branche og ansættelse Prostitution 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

E (den nyere feministiske diskurs) 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Østeuropæiske, afrikanske (særligt nigerianske) og thailandske kvinder 
Hovedfund Hovedkonklusion: Den gennemslagskraft, som den feministiske diskurs har opnået i 

Danmark i dag, på den politiske arena og i offentligheden, er ikke set siden slutningen af 
1800-tallet i forbindelse med debatten om hvid slavehandel. 
 
Delkonklusioner: Ingen feministisk diskurs i Danmark har haft indflydelse på 
prostitutionslovgivningen eller den offentlige debat igennem det 20. århundrede. 
Prostituerede gik fra ikke at betragtes som ofre til, at der i 2002-2009, specielt i 2006, skete 
et diskursivt skift. Det diskursive skift medførte, at de prostituerede nu i højere grad blev 
betragtet som ofre, der ´holdes fanget´, og hvor ´kvinder handles til prostitution´. I 2009 
har kvindebevægelsen gennem offentlige debatter og diverse kampagner formået at få sat 
lovgivningen om prostitution til debat. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Ikke angivet 

#38: Sexarbejderes juridiske status og sårbarhed i Finland 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Niina Vuolajärvi 
Titel og publikation Precarious intimacies - Europeanised border regime and migrant sex work. Journal of Ethnic 

and Migration Studies 45(7):1090–1107. doi: 10.1080/1369183x.2018.1430558. 
Score 11 
Eventuelt nøgleord Sexarbejde, migration, prekarisering, intimitet, grænser. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2019 (2012-2013) 

Metodologi I alt blev 70 semistrukturerede, dybdegående interviews gennemført. Studiet er en del af et 
større etnografisk forskningsprojekt. 18 måneders feltarbejde med uformelle interviews, 
hvor 12 måneder var bestod af aktiv deltagerobservation ved tre forskellige 
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hovedlokaliteter. Lokaliteterne bestod af en natklub, et gågadeareal og et Pro Centre drop-
inn. 

Population 35 migrant-sexarbejedere, 20 finske ikke-migrant etniske finske sexarbejdere, 13 
socialarbejdere og sundhedspersonale i Pro Center samt 2 politifolk. 

Branche og ansættelse Sexarbejde 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

D 

Destinationsland Finland 
Oprindelsesland Rusland, Litauen, Letland, Nigeria, Kenya, Thailand, Estland, Hviderusland, Ukraine, USA og 

Finland. I forbindelsen med filtarbejdet inddrog forskere desuden folk fra andre afrikanske 
lande, Latinamerika og forskellige østeuropæiske og baltiske lande. 

Hovedfund Indvandringsreguleringer og grænseregimer, der ændrer sig, skaber komplekse juridiske 
kategorier, hvori sexarbejdere stratificeres. 
 
Som migrant følger forskellige rettigheder, såsom adgang til arbejdsmarkedet og 
velfærdssytemet, afhængig af, hvilke kriterier personen opfylder. Migranten bliver 
karakteriseres som illegal, hvis ikke de statslige kriterier opfyldes. Illegale og andre 
arbejdende migranter er sårbare og er i risiko for udnyttelse og ’trafficking’, hvilket 
forstærkes af de forskellige rettigheder migranten har afhængig af din migrantstatus. 
 
Det er den økonomiske del, der er motivator for sexarbejde. Som det konkluderes over, har 
migranters opholdsstatus  betydning for sexarbejderen. En sexarbejder, med 
opholdstilladelse er tilknyttet velfærdsstaten, hvilket betyder at arbejderen ikke er 
økonomisk afhængig af sexarbejdet, men bliver en supplerende indkomstkilde. 
Sexarbejdere uden opholdstilladelse har ikke denne økonomiske sikkerhed, hvilket 
medfører stress over fremtiden og samtidig bringer dem i en sårbar position. Dette 
resulterer i at sexarbejdere uden opholdstilladelsehar flere klienter, sætter deres pris ned 
og er til rådighed for deres klienter hver dag. Derudover øges deres belastning af, at de nu 
tager imod klienter, som de normalt ikke ville (alkoholikere og voldelige). Derudover 
udnytter klienter sexarbejdernes manglende opholdstilladelse ved at true sexarbejderne 
med at gå til politiet, hvis ikke sexarbejderen gør, hvad klienten forlanger. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Ikke angivet 

#39: Sexarbejderes strategier for at gøre op med rollen som ofre 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Spanger, Marlene 
Titel og publikation "You see how good-looking Lee Ann is!” Establishing field relations through gendered and 

racialised bodily practices. Qualitative Studies 3(2):150–62. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Feltarbejde, subjektposition, køn, race, migration, sexarbejde. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2012 (From September 2005 to April 2006 ) 
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Metodologi Etnografisk feltarbejde fra september 2005 til april 2006. Deltager observation 
(rådgivningsprogram 1-2 gange ugen for migranter der sælger sexydelser og 
koordinerende møder) og interviews med thailandske kvindelige migranter som sælger 
sexydelser i Danmark. 

Population 14 interviews med thailandske kvinder og 6 interviews med nøglepersoner. 
Branche og ansættelse Sexarbejde 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

E 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Thailand 
Hovedfund Artiklen fokuserer på, hvordan sexarbejdere beskriver hinandens udseende, og hvilken 

betydning race, nationalitet og seksualitet skaber hierarkier. Artiklen handler således 
mest om, hvad det betyder at være sexarbejder, og artiklen fokuserer ikke meget på 
sårbarhed. 
 
Udseende og kropssprog bliver også en vigtig del i forhold til at skabe kontakt mellem 
forsker og migranter som er sexarbejdere. Sexarbejderne konstruerer og forhandler på 
forskellige måder, hvor de forsøger at gøre op med prostitution, hvor den prostituerede 
er sat i offerrollen. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
 

Uden angivet branche eller på tværs af arbejdsmarkedet 
De følgende kilder beskriver analyser af arbejdsvilkår, der ikke handler om en specifik branche men 
typisk mere om arbejdsmarkedet som helhed. 

#41: Immigrationspolitikken i Danmark med fokus på, hvordan den ’udpeger’ og 
’bebrejder’ udlændinge på arbejdsmarkedet 

Type Bogkapitel (fagfællebedømt) 
Forfatter(e) Jørgensen, Martin Bak & Trine Lund Thomsen 
Titel og publikation “Needed but Undeserving”: Contestations of Entitlement in the Danish Policy 

Framework on Migration and Integration. S. 337–64 i Diversity and Contestations over 
Nationalism in Europe and Canada, Palgrave Studies in European Political Sociology, 
redigeret af J. E. Fossum, R. Kastoryano, og B. Siim. London: Palgrave Macmillan UK. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2018 (2001-2015. Dækker de forskellige regeringskonstellationer indenfor denne 
periode, og fokuserer kun på de partipolitiske aktører. 

Metodologi Det primære materiale består af analyse af de dominerende policy fortællinger/ 
narrativer i perioden, som er policy output i bred forstand. Dette dækker over 
lovgivningsmæssige dokumenter, handlingsplaner, reguleringer, politiske aftaler og 
erklæringer samt parlamentariske forslag til politikker og love. Desuden inddrages der 
tekster fra medier og output fra civilsamfundets aktører såsom 
fagforeningstidsskrifter, websider, politiske partiprogrammer og andet materiale. 
Fortællingerne/ narrativerne blev identificeret gennem en indledende læsning af 
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ovennævnte materiale. Dette gav dem mulighed for, for det første, at se på 
konkurrencer om adgang, berettigelse og mening, og hvordan disse påvirker policy 
design, og, for det andet for at, undersøge, hvordan disse legitimeres gennem policy 
fortællinger/ narrativer. 

Population Der er ikke bestemt population, men de undersøger “naming” and “blaming” blandt 
forskellige aktører såsom migranter, politikere, fagforeninger, EU og kontekstuelle 
forhold såsom recession. Desuden undersøger de, hvordan “naming” and “blaming” er 
brugt til at legitimere specifikke politikker og hurtig politisk handling. 

Branche og ansættelse Arbejdsmigranter generelt der ikke kommer fra en bestemt branche. Ovenstående 
dækker over nyankomne migrerende arbejdstagere, lavtkvalificerede migrerende 
arbejdstagere, asylansøgere og østeuropæiske arbejdstagere. 

Målgruppe (C, D og/eller E) C 
Destinationsland Denmark 
Oprindelsesland Flere steder fra f.es. østeuropæiske arbejdere. 
Hovedfund Kapitlet analyserer den politiske ramme og forordninger for migration i Danmark og 

viser, at migration styres gennem en selektiv og ekskluderende strategi, der 
tilsyneladende påvirker de sårbare udlændinge, som f.eks. flygtninge, mest.  
 
Ifølge forfatterne stræber Danmarks immigrationspolitik ikke efter social integration, 
men i stedet efter at identificere og tiltrække de bedste eksempler på vellykket 
integration af flygtninge. Spørgsmål om ydelser konstrueres gennem politiske 
fortællinger om, hvem der har ret til hvad, og hvem der virkelig fortjener hjælp. At 
tilbyde for meget bistand eller for mange fordele til f.eks. flygtninge, der ikke er 
statsborgere, kan skabe debatter om retfærdigheden af disse ydelser og fører til 
påstande om, at danskere bliver nedprioriteret til fordel for flygtninge.  
 
Kapitlet fremhæver, at dette ikke er et ekstraordinært dansk dilemma. Det ses overalt 
i Europa, i USA og andre steder. De politiske reaktioner har været forskellige forsøg på 
at styre migrationen. Reaktionerne består ofte af at sikre, at landet er attraktivt 
udenrigspolitisk uden for landets grænser, men at landet samtidig har en fast 
indenrigs-, flygtninge- og migrationspolitik inden for landets grænser. Sondringen 
mellem ønsket og uønsket indvandring er tydelig i vores udvalgte politiske 
dimensioner. Forskellige danske regeringer har forsøgt at løse dette problem ved at 
designe og implementere målrettede politikker, som både tiltrækker og afviser 
immigranter. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
 

Ekskluderet litteratur 
Nedenstående litteratur blev frasorteret efter gennemgangen. Det vil sige, at den er blevet opsummeret 
men er efterfølgende vurderet til at falde uden for analysens fokus. For alle kilderne gælder det, at de 
ikke beskriver et arbejdsforhold, det vil sige, at der enten mangler en arbejdsgiver og/eller en 
arbejdstager. 
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#40 er en Ph.D.-afhandling, hvis fire artikler, vi har behandlet enkelvist. Den ekskluderes dels pga. dette, 
dels fordi den handler om hvordan sexarbejde italesættes, og hvordan det kommer til udtryk hos 
thailandske sexarbejdere. Den beskriver således ikke de udenlandske sexarbejdere som sårbare. 

#42, 44 og 45 handler om arbejdsmarkedstilknytning/beskæftigelsespolitik. Mens arbejdsmarkedspolitik 
må forventes at have direkte betydning for sårbarheden for udlændinge i jobs, er det ikke inden for 
analysens fokus. 

#43 handler primært om de metodiske udfordringer med at forske i sårbare udlændinge. 

Vi har valgt at lade disse artikler blive i litteraturoversigten, men deres hovedfund og anbefalinger 
indgår ikke i de øvrige dokumenter. 

#40: Om italesættelse af menneskehandel, og diskurser i forhold til sexarbejde i Danmark 
Type PhD-afhandling 
Forfatter(e) Spanger, Marlene 
Titel og publikation Destabilising Sex Work and Intimacy?: Gender Performances of Female Thai Migrants 

Selling Sex in Denmark. Aalborg Universitet. 
Score 12 (senere rettet til 8) 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2010 (2005-2006) 

Metodologi Deltagende observation, interview samt dokumentarisk testmateriale. 
Population 4 sexarbejdere 
Branche og ansættelse Sexarbejde 
Målgruppe (C, D og/eller E) C/D (senere rettet til B) 
Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Thailand 
Hovedfund Ph.D afhandlingen fokuserer gennem fire artikler på, hvordan italesættelsen af 

menneskehandel er en del af den socialpolitiske diskurs og argumenter, som 
repræsenteres i den feministiske diskurs. Den beskriver litteratur om globale 
omsorgskæder, medborgerskab og transnational migration. Den demonstrerer, 
hvordan kvindelige thailandske migranter, der sælger sex, fortæller om romantisk 
kærlighed og deres syn på det. Den sidste analyse viser de forskellige måder, 
kvindelige thailandske migranter, der sælger sex i Danmark, destabiliserer og 
reproducerer de etablerede forståelser af prostitution og intimitet, gennem den måde 
de udfører moderrollen og ægteskab, som igen fletter sig sammen med deres job. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 
 

#42: Betydningen af sprogtilegnelse for arbejdsmarkedstilknytning 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Liversage, A. 
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Titel og publikation Life below a ‘Language Threshold’? Stories of Turkish Marriage Migrant Women in 
Denmark. European Journal of Womens Studies 16(3):229–47. doi: 
10.1177/1350506809105307. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Køn, kurdiske indvandrere, sprogindlæring, livshistorie forskning, ægteskabsmigration, 

tyrkiske indvandrere. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2009 (oplyses ikke) 

Metodologi Livshistorie interviews 
Population 21 kvindelige ægteskabsmigrant der var 25-43 år gamle og havde boet i Danmark i mellem 

tre og 24 år. De tre kvinder, der blev nøglespillerne i denne artikel, er 28-årige Sevil, 42-
årige Hatice og 27-årige Su. 

Branche og ansættelse Husstande, arbejdspladser og sprogskoler. 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

C. Fastlåst i given situation uden mulighed for at forbedre danskkundskaber, som er et 
essentielt krav for at kunne få dansk statsborgerskab og indgå som en del af det danske 
arbejdsmarked. Alligevel sås i Hatices tilfælde, at mens myndighederne i stigende grad 
søger at støtte og endda kræver dansk sprogtilegnelse for immigranter, så ødelagde 
selvsamme lovgivning hendes bestræbelser på at lære dansk både før og efter at hun fik sin 
opholdstilladelse. 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Tyrkiet 
Hovedfund Viser hvordan kvindelige familiemigranter fra Tyrkiet kun kan erhverve sig begrænsede 

danske færdigheder, da de tilbringer det meste af deres liv på steder med begrænset dansk 
læringspotentiale. De møder begrænsninger for deres danske sproglæring fra: 1) 
Husstanden, 2) det danske arbejdsmarked, 3) placeringen af sprogskolerne og 4) danske 
institutioner. Alle de kvinder, der blev interviewet til denne undersøgelse, rapporterede om 
ikke at have en eneste dansk ven. De udtrykte et inderligt ønske om at opnå danske 
færdigheder, men det synes ofte uopnåeligt. På trods af at de var migreret til et andet land 
og på trods af at de planlagde at tilbringe resten af deres liv der, så følte de, at de aldrig 
ville få de sproglige færdigheder til at blive et fuldt gyldigt medlem af dette nye samfund. 

Eventuelle 
anbefalinger 

Ikke angivet 

#43: Metodiske udfordringer ved at undersøge irregulære arbejdsmigranter 
Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Thomsen, T. L. 
Titel og publikation Irregular Migration: Mismatch between Conceptualizations and Lived Experiences. 

Qualitative Studies 3(2):97–114. 
Score 12 
Eventuelt nøgleord Biografisk narrativ metode, konceptualisering, uregelmæssig migration, 

socialkonstruktivisme. 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2012 (I 2006 og i 2008) 
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Metodologi Biografiske interviews. 
Population 24 polske arbejdsmigranter 
Branche og ansættelse Hovedsagelig byggeri-, industri- og servicesektoren. 
Målgruppe (C, D og/eller 
E) 

D. Det er egentlig en metodeartikel, så den har ikke som sådan en målgruppe, men den 
kigger på det at undersøge sårbare udlændinge og måden at opnå viden i dette felt. 

Destinationsland Danmark, (Aalborg) 
Oprindelsesland Polen 
Hovedfund Artiklen ønsker at belyse, hvilke etiske og metodiske udfordringer der er forbundet med 

vigtigheden i at opnå viden i dette felt. Hvordan undersøger man sårbare 
migrantarbejdere uden at gøre mere skade en gavn. Det konkluderes at det er 
forskeren, der har ansvaret for etik, adfærd og rapportering er i orden i undersøgelsen. 
Konklusionerne er, at i stedet for udelukkende at fokusere på migranternes status, dvs. 
om de overholder lovgivningen eller ej, ville et andet perspektiv, der er baseret på de 
aktiviteter og betingelser, der kendetegner migrationsprocessen, flytte fokus fra blot at 
kriminalisere migranter til at inkludere forskellige involverede aktører. Denne tilgang 
åbner også muligheden for at få adgang til en dybere forståelse af forholdet mellem 
aktører på mikroniveau såvel som forholdet mellem mikro- og makroniveau. 

Eventuelle anbefalinger For at undgå stereotypiseret framing og naming af bestemte grupper og individer/ 
subjekter, gennem en sort-hvid tilgang til kategorisering af 'Andet', er det nyttigt at give 
stemmer til de undersøgte subjekter. Sidstnævnte er i dette tilfælde irregulariserede 
migranter, herunder levede erfaringer fra individer/ subjekter i konceptualiseringen og 
sociale konstruktion af irregulariserede migranter. 

#44: Litteratur- og policystudie af lovliggørelse af lavtlønnede og udsatte jobs for 
flygtninge og migranter 

Type Videnskabelig artikel 
Forfatter(e) Floros, k. & Jørgensen, M. B. 
Titel og publikation Tracing the future of migrants’ labour relations. Experiences of institutionalised 

migrant precarity in Denmark and Greece. Political Geography 77:UNSP 102120. doi: 
10.1016/j.polgeo.2019.102120. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår data 
er indsamlet) 

2020 (ikke angivet) 

Metodologi Mixed-method. Data indsamling bestod i desk-based research. Herunder officielle 
rapporter, eksisterende litteratur, nyhedsartikler, statistisk data, analyse af ‘respective 
arrangements and policy initiatives’. Derudover interviews, ekspert interviews. 

Population Angiver ikke på den danske case 
Branche og ansættelse Arbejdsmarkedet generelt og ikke-betalte praktikophold. 
Målgruppe (C, D og/eller E) B og C. 
Destinationsland Danmark og Grækenland 
Oprindelsesland Nyankommne flygtninge og migranter fra forskellige lande. 
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Hovedfund Begge sager viser i en dansk kontekst, hvordan skæringspunktet mellem 
indvandringspolitikker og arbejdsmarkedsregler har ført til institutionalisering af 
prekaritet. I begge tilfælde kan vi identificere en indskrænkning af migranternes 
rettigheder. Danske forhold er blevet erstattet med lavtlønnede job formaliseret 
gennem IGU. Disse ordninger drejer sig om: Visum der ikke fører til permanent 
opholdstilladelse med Green Card, IGU lavtlønnede job uden udsigter til migranter 
samt sekundære kontrakter for migranter der arbejder under Pay Limit Scheme, som 
endda begrænser deres ret til at tale frit. 

Eventuelle anbefalinger Ikke angivet 

#45: Afghanske flygtninges udsathed i den danske aktive arbejdsmarkedspolitik 
Type Bogkapitel (fagfællebedømt) 
Forfatter(e) Rytter, Mikkel & Narges Ghandchi 
Titel og publikation Workers for Free: Precarious Inclusion and Extended Uncertainty Among Afghan Refugees 

in Denmark. S. 185–207 i Digesting Difference : Migrant Incorporation and Mutual 
Belonging in Europe, Global Diversities, redigeret af K. McKowen og J. Borneman. Cham: 
Springer International Publishing. 

Score 12 
Eventuelt nøgleord Ikke angivet 
Udgivelsesår (hvornår 
data er indsamlet) 

2020 (2017-2018) 

Metodologi Semistrukturerede interviews 
Population 28 semistrukturerede interviews gennemført i 2017–2018 med afghanske flygtninge, der 

ankom til Danmark efter 2009. Seks af respondenterne var kvinder og 22 var mænd. De 
fleste af respondenterne var i tidligt 20'ere men dækker personer i alderen 17 til 5 år. 

Branche og ansættelse Asylansøgere, afghanske flygtninge. 
Målgruppe (C, D 
og/eller E) 

C/D. C da de er sårbare. De risikerer at blive deporteret tilbage til deres oprindelsesland, 
der hersker usikkerhed om deres løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, de har ikke en 
almindelig mindsteløn samt de fastlåses i en bestemt situation. Der er desuden spor af D, 
da deres sårbarhed udnyttes. Faktisk, som vi har set, er det undertiden sagsbehandleren, 
der forhindrer deres muligheder for at få et rigtigt job, fordi sagsbehandleren ønsker, at 
flygtningene forbliver i integrationsprogrammet. 

Destinationsland Danmark 
Oprindelsesland Afghanske flygtning samt flygtninge fra Iran og Pakistan. 
Hovedfund Hovedkonklusion: Vi hævder, at de nuværende integrationsprogrammer i Danmark har 

resulteret i en bestemt form for ´prekær inklusion’ på arbejdsmarkedet. 
 
Delkonklusion: Afghanske flygtninge oplever, at der er en forventning om, at de skal være 
taknemmelige for deres praktikophold eller jobtræning, som de er blevet tildelt. Derfor 
har de også svært ved at gøre indsigelser, hvis de oplever forhold, som ikke er i orden. 
Flygtninge oplever, at de ikke bliver ikke behandlet på lige fod deres kollegaer og bliver 
ofte ignoreret af kollegaerne. Selvom de gerne vil ændre på deres situation, kan de ikke, 
fordi de er fastlåst i et obligatorisk integrationsprogram. Man sammenligner afghanere i 
et treårigt integrationsprogram med langtidsledige danskere, hvor de i bogkapitlet 



 
 
 

Side 42 af 42 
 

pointerer, at mens nogle langtidsledige danskere kan have interesse i ikke at være en del 
af arbejdsmarkedet, er de afghanske flygtninge frustrerede over, at de ikke kan stoppe 
deres integrationsprogram til fordel for et reelt job. Desuden risikerer danske 
langtidsledige kun økonomiske konsekvenser, hvor konsekvenserne for flygtningene er 
noget anderledes, da de risikere at blive sendt ud af landet. 

Eventuelle anbefalinger Usikker integration er et koncept og aspekt af mødet mellem migranter og 
velfærdsstatslige regimer, og det fortjener at blive udforsket og drøftet yderligere i 
fremtiden. Fx. har Mikkel Rytter drøftet, hvordan den nationale lovgivning om 
familiesammenføring skelner mellem "rigtige" og "ikke-rigtige" danskere. Sidstnævnte er 
danske statsborgere med indvandrerbaggrund. Et eksempel kunne f.eks. være, at omtalte 
”ikke-rigtige” danskere” har forældre, der er indvandret fra Tyrkiet eller Pakistan i 
1960'erne-1970'erne. Disse ”ikke-rigtige” danskere har dermed svært ved at opnå 
familiesammenføring med ikke-europæiske ægtefæller, fordi det nygifte pars samlede 
(samlede) tilknytning til Danmark ses som utilstrækkelig. 
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Analyse af sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked. Bilag 3. 
Liste over inkluderet litteratur 
 
Den følgende litteratur er scoret og vurderet relevant for den videre analyse. Flest 
mulige kilder (45) er blevet gennemgået for den videre analyse ud fra en prioritering 
efter relevans.  

# Forfatter, årstal, titel, publikation 

M
ålgruppe 

G
eografi 

Score 

1 Korsby, Trine Mygind: 2010, Au pair and trafficked? – recruitment, residence in Denmark and dreams for the 
future. A qualitative survey of the incidence and risk of human trafficking in a group of au pairs – personal 
situations and stories 

8 4 12 

2 Stenum, Helle. 2008. AU Pair i Danmark: Billig Arbejdskraft eller Kulturel Udveksling?: en undersøgelse af au 
pair ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter. FOA. 

8 4 12 

3 Stenum, Helle. 2010b. “Au Pair-Strategier i Danske Familier - Privat Husarbejder Eller Maternalistisk 
Mikrostyring”. Kvinder, Køn & Forskning (4). doi: 10.7146/kkf.v0i4.28004. 

8 4 12 

4 Helle Stenum, Hanne Marlene Dahl, Anne Hald Petersen & Taia Nysted Schøt 2011a. Abused Domestic Workers 
in Europe: The Case of Au Pairs. European Parliament. 

8 4 12 

5 Stenum, Helle. 2011b. “Migration Management at the Margins. Transnationalized and Localized Government of 
Marginalized Migrants in Denmark: Au Pairs and Destitute EU Citizens”. Aalborg Universitet. 

8 4 12 

6 Floros, Konstantinos, og Martin Bak Jorgensen. 2020. “Tracing the Future of Migrants’ Labour Relations. 
Experiences of Institutionalised Migrant Precarity in Denmark and Greece”. Political Geography 77:UNSP 
102120. doi: 10.1016/j.polgeo.2019.102120. 

8 4 12 

7 Hansen, Agnete Meldgaard, og Maria Hjortso Pedersen. 2019. “Hard-Working Heroes or Curious Students? - Au 
Pair Positioning, Organizing, and Negotiation”. Nordic Journal of Working Life Studies 9(2):67–86. 

8 4 12 

8 Ilsøe, Anna, og Trine P. Larsen. 2020. “Digital Platforms at Work - Champagne or Cocktail of Risks?” i The 
Impact of the Sharing Economy on Business and Society : Digital Transformation and the Rise of Platform 
Businesses, redigeret af A. Strømmen-Bakhtiar, E. Vinogradov, og E. Vinogradov. Routledge. 

8 4 12 

9 Jensen, Flemming W., Karen B. Frydendall, og Mari-Ann Flyvholm. 2011. “Vocational Training Courses as an 
Intervention on Change of Work Practice among Immigrant Cleaners”. American Journal of Industrial Medicine 
54(11):872–84. doi: 10.1002/ajim.20977. 

8 4 12 

10 Jørgensen, Martin Bak, og Trine Lund Thomsen. 2018. “‘Needed but Undeserving’: Contestations of Entitlement 
in the Danish Policy Framework on Migration and Integration”. S. 337–64 i Diversity and Contestations over 
Nationalism in Europe and Canada, Palgrave Studies in European Political Sociology, redigeret af J. E. Fossum, 
R. Kastoryano, og B. Siim. London: Palgrave Macmillan UK. 

8 4 12 

11 Korsby, Trine Mygind. 2011. MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN? En kvalitativ undersøgelse af 
migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark”. Center mod menneskehandel. 

8 4 12 

12 Larsen, Trine P., og Mikkel Mailand. 2014b. Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS). FAOS Research 
paper. 141. Employment Relations Research Centre. 

8 4 12 

13 Lisborg, Anders. 2011. MENNESKEHANDEL I DEN GRØNNE SEKTOR? - En undersøgelse af migrations- og 
arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark”. Center mod menneskehandel. 

8 4 12 
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14 Petersen, Marchen Vinding, Elsebet Frydendal Pedersen, og Charlotte Baarts. 2013. Minimering af ulykkesrisici 
for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug. Arbejdsmiljøforskningsfonden. 

8 4 12 

15 Rasmussen, Stine, Bjarke Refslund, Ole H. Sørensen, og Trine Larsen. 2016. REDUCING PRECARIOUS WORK IN 
EUROPE THROUGH SOCIAL DIALOGUE: THE CASE OF DENMARK. European commission DG Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities. 

8 4 12 

16 Refslund, Bjarke, og Annette Thornquist. 2016. “Intra-European Labour Migration and Low-Wage Competition-
Comparing the Danish and Swedish Experiences across Three Sectors”. Industrial Relations Journal 47(1):62–78. 
doi: 10.1111/irj.12126. 

8 4 12 

17 Refslund, Bjarke. 2016. “Intra-European Labour Migration and Deteriorating Employment Relations in Danish 
Cleaning and Agriculture: Industrial Relations under Pressure from EU8/2 Labour Inflows?” Economic and 
Industrial Democracy 37(4):597–621. doi: 10.1177/0143831X14550421. 

8 4 12 

18 Refslund, Bjarke. 2018. “When Strong Unions Meet Precarious Migrants: Building Trustful Relations to Unionise 
Labour Migrants in a High Union-Density Setting”. Economic and Industrial Democracy. doi: 
10.1177/0143831X18760989. 

8 4 12 

19 Rytter, Mikkel, og Narges Ghandchi. 2020. “Workers for Free: Precarious Inclusion and Extended Uncertainty 
Among Afghan Refugees in Denmark”. S. 185–207 i Digesting Difference : Migrant Incorporation and Mutual 
Belonging in Europe, Global Diversities, redigeret af K. McKowen og J. Borneman. Cham: Springer International 
Publishing. 

8 4 12 

20 Scheuer, Steen. 2017b. Misbrug af østeuropæiske studerende på det danske arbejdsmarked: En 
dokumentationsrapport. LO - Landsorganisationen i Danmark. 

8 4 12 

21 Simkunas, Doris Pljevaljcic, og Trine Lund Thomsen. 2018. “Precarious Work? Migrants’ Narratives of Coping 
with Working Conditions in the Danish Labour Market”. Central and Eastern European Migration Review 
7(2):35–51. doi: 10.17467/ceemr.2018.09. 

8 4 12 

22 Spanger, Marlene, og Sophia Dørffer Hvalkof. 2020. Migranters mobilitet: Mellem kriminalisering, 
menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag. 

8 4 12 

23 Spanger, Marlene. 2009. “Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om 
menneskehandel”. Kvinder, Køn og Forskning 18(1):61–68. 

8 4 12 

24 Spanger, Marlene. 2011. “Human Trafficking as Lever for Feminist Voices?: Transformations of the Danish 
Policy Field of Prostitution”. Critical Social Policy 31(4):517–39. doi: 10.1177/0261018311410527. 

8 4 12 

25 Spanger, Marlene. 2012b. “‘You See How Good-Looking Lee Ann Is!’: Establishing Field Relations through 
Gendered and Racialised Bodily Practices”. Qualitative Studies 3(2):150–62. 

8 4 12 

26 Thomsen, Trine Lund. 2012a. “Irregular Migration – Between Legal Status and Social Practices: Narratives of 
Polish Labour Migration”. Nordic Journal of Migration Research 2(4):308–15. doi: 10.2478/v10202-012-0001-0. 

8 4 12 

27 Thomsen, Trine Lund. 2012b. “Irregular Migration: Mismatch between Conceptualizations and Lived 
Experiences”. Qualitative Studies 3(2):97–114. 

8 4 12 

28 Emerek, Ruth, Daniéle Meulders, Jerome de Henau, Iskra Beleva, Alena Krizkova, Friederike Maier, Anu Laas, 
Ursula Barry, Sarah Murphy, Maria Karamessini, Maria Luisa Molto, Maria Paszos Moran, Rachel Silvera, Paola 
Villa, Alexia Panayiotou, Ilze Trapenciere, Vida Kanopiene, Robert Plasman, Salimata Sissoko, Beata Nagy, 
Roselyn Borg, Janneke Plantenga, Petra Helming, Chantal Remery, Ingrid Mairhuber, Ania Plomien, Virginia 
Ferreira, Elena Zamfir, Aleksandra Kanjuo Mrcela, Magdalena Piscova, Anna-Maija Lehto, Anita Nyberg, Colette 
Fagan, Jill Rubery, Peter Urwin, Rory Donnelly, Lilja Mosesdottir, Ulrike Papouschek, og Anne Lise Elligsæter. 
2006. Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for Disadvantaged Groups in Thirty 
European Countries. European Commission. 

8 4 12 

29 Cremers, Jan, Jon Erik Dølvik, og Gerhard Bosch. 2007. “Posting of Workers in the Single Market: Attempts to 
Prevent Social Dumping and Regime Competition in the EU”. Industrial Relations Journal 38(6):524–41. doi: 
10.1111/j.1468-2338.2007.00462.x. 

8 4 12 

30 Liversage, A. 2009b. “Life below a ‘Language Threshold’? Stories of Turkish Marriage Migrant Women in 
Denmark”. European Journal of Womens Studies 16(3):229–47. doi: 10.1177/1350506809105307. 

8 4 12 

31 Friberg, Jon Horgen, Jens Arnholtz, Line Eldring, Nana W. Hansen, og Frida Thorarins. 2013. Labour Migrants 
from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries: Patterns of Migration, Working Conditions and 
Recruitment Practices. 570. Copenhagen: Nordic co-operation, Nordic Council of Ministers. 

8 4 12 
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32 Oppegaard, Sigurd M. N., Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson, og Antti Saloniemi. 2019. Uber in the 
Nordic Countries: Challenges and Adjustments. Nordisk Ministerråd. 

8 4 12 

33 Liversage, Anika, Rebekka Bille, Vibeke Jakobsen, og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2013. 
Den danske au pair-ordning: en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. SFI - Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. 

8 4 12 

34 Ravnbøl, Camilla Ida. 2015. “Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers 
erfaringer fra København og Malmø”. Socialmedicinsk tidskrift 92(3):326-334–334. 

8 4 12 

35 Anving, Terese, og Sara Eldén. 2016. “Precarious Care Labor: Contradictory Work Regulations and Practices for 
Au Pairs in Sweden”. Nordic Journal of Working Life Studies 6(4):20. 

8 3 11 

36 Øien, Cecilie. 2009. On equal terms? An evaluation of the Norwegian au pair scheme. 19. Fafo. 8 3 11 

37 Eriksson, M., A. Tollefsen, og A. S. Lundgren. 2019. “From blueberry cakes to labor strikes: Negotiating 
‘legitimate labor’ and ‘ethical food’ in supply chains”. Geoforum 105:43–53. doi: 
10.1016/j.geoforum.2019.07.003. 

8 3 11 

38 Friberg, Jon Horgen, og Guri Tyldum. 2019. “Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv”. 
Tidsskrift for samfunnsforskning 60(01):30–49. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-02. 

8 3 11 

39 Gavanas, Anna, og Institutet för framtidsstudier. 2010. Who Cleans the Welfare State?: Migration, 
Informalization, Social Exclusion and Domestic Services in Stockholm. Research Report. 3. Stockholm: Institute 
for Futures Studies. 

8 3 11 

40 Joona, P. A. 2011. “The Native-Immigrant Income Gap among the Self-Employed in Sweden”. International 
Migration 49(4):118–43. doi: 10.1111/j.1468-2435.2009.00510.x. 

8 3 11 

41 Knutsen, Hege Merete, Katrine Fangen, og Oksana Žabko. 2020. “Integration and Exclusion at Work: Latvian 
and Swedish Agency Nurses in Norway”. Journal of International Migration and Integration 21(2):413–29. doi: 
10.1007/s12134-019-00660-5. 

8 3 11 

42 Lillie, Nathan, og Markku Sippola. 2011. “National Unions and Transnational Workers: The Case of Olkiluoto 3, 
Finland”. Work, Employment and Society 25(2):292–308. doi: 10.1177/0950017011398901. 
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43 Mešić, Nedžad, og Charles Woolfson. 2015. “Roma Berry Pickers in Sweden: Economic Crisis and New 
Contingents of the Austeriat”. Transfer: European Review of Labour and Research 21(1):37–50. doi: 
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8 3 11 

44 Ollus, Natalia. 2016. “Forced Flexibility and Exploitation: Experiences of Migrant Workers in the Cleaning 
Industry”. Nordic Journal of Working Life Studies 6(1):25. doi: 10.19154/njwls.v6i1.4908. 

8 3 11 

45 Platzer, Av Ellinor. 2002. “Kulturellt utbyte eller billig arbetskraft? - au pair i Sverige”. Sociologisk Forskning 
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8 3 11 

46 Sippola, Markku. 2012. “The Restructuring of the Nordic Labour Process and the Variegated Status of Workers 
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8 3 11 

47 Sollund, Ragnhild. 2010. “Regarding Au Pairs in the Norwegian Welfare State”. European Journal of Women’s 
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48 Straiton, M. L., H. M. L. Ledesma, og T. T. Donnelly. 2017. “A qualitative study of Filipina immigrants’ stress, 
distress and coping: the impact of their multiple, transnational roles as women”. Bmc Womens Health 17. doi: 
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49 Sundquist, J., E. Iglesias, og A. Isacsson. 1995. “Migration and Health. A Study of Latin American Refugees, Their 
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51 Thörnquist, Annette. 2013a. False (Bogus) Self-Employment in East-West Labour Migration : Recent Trends in 
the Swedish Construction and Road Haulage Industries. 41. Linköping University Electronic Press. 
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52 Thörnquist, Annette. u.å. “East-West Labour Migration and the Swedish Cleaning Industry : A Matter of 
Immigrant Competition?” Linköbing University Electronic Press (42/15):52. 
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Litteratur, som viste sig at være utilgængelig om end muligvis relevant, er også angivet 
i en separat liste.  
 
Der er ved de forskellige sammenlægninger af lister undervejs frasorteret dubletter. 
Dubletter er fjernet i de enkelte lister, men den samme kilde kan i princippet godt 
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Analyse af sårbare udenlandske arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked. Bilag 5. 
Hovedpointer og anbefalinger fra de respektive 
arbejdsområder 

Dette bilag opsummerer litteraturens hovedfund og anbefalinger fordelt på de 
berørte arbejdsområder. Ordet ’arbejdsområde’ anvendes frem for branche, da 
flere f.eks. sexarbejdere, flaskesamlere, au pairs mv. ikke arbejder i en traditionel 
branche. 

Byggeri 
På trods af, at byggeri fremgår næst flest gange i litteraturen af de kilder, der er scoret som 12 eller 
11, er det begrænset, hvor mange studier der fokuserer udelukkende på byggebranchen. 
Byggebranchen indgår således blot som én af flere i de fleste af kilderne. 

Målgruppe 
Litteraturen viser, at der findes sårbare udlændinge i kategori C og D samt et tilfælde af E (se bilag 1 
for definition af kategorierne), grundet fysisk vold i forbindelse med, at en arbejder satte 
spørgsmålstegn ved de høje lønninger en mellemmand får, hvor de samtidig trues med ikke at 
kontakte ’The Danish Union’. Se Refslund 2018. 

Oprindelsesland 
Migranter i denne branche har vist sig i litteraturen at komme fra; Primært fra Polen og Rumænien, 
men også fra Tjekkiet, Litauen, Bulgarien Letland, Ungarn, Slovakiet og Ukraine. 

Ansættelsestype 
De sårbare udenlandske arbejdstagere i byggebranchen er ofte ansat gennem polske 
underentreprenører, midlertidige ansættelser gennem vikarbureauer eller uden kontrakt. 

Litteratur 
Refslund, Bjarke. 2018. “When Strong Unions Meet Precarious Migrants: Building Trustful Relations 

to Unionise Labour Migrants in a High Union-Density Setting”. Economic and Industrial 
Democracy. doi: 10.1177/0143831X18760989. 

Petersen, Marchen Vinding, Elsebet Frydendal Pedersen, og Charlotte Baarts. 2013. Minimering af 
ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug. 
Arbejdsmiljøforskningsfonden. 
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Thomsen, Trine Lund. 2012a. “Irregular Migration – Between Legal Status and Social Practices: 
Narratives of Polish Labour Migration”. Nordic Journal of Migration Research 2(4):308–15. 
doi: 10.2478/v10202-012-0001-0. 

Larsen, Trine P., og Mikkel Mailand. 2014b. Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS). FAOS 
Research paper. 141. Employment Relations Research Centre. 

Friberg, Jon Horgen, Jens Arnholtz, Line Eldring, Nana W. Hansen, og Frida Thorarins. 2013. Labour 
Migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries: Patterns of Migration, 
Working Conditions and Recruitment Practices. 570. Copenhagen: Nordic co-operation, 
Nordic Council of Ministers. 

Stenum, Helle. 2011b. Migration Management at the Margins. Transnationalized and Localized 
Government of Marginalized Migrants in Denmark: Au Pairs and Destitute EU Citizens. 
Aalborg Universitet. 

Ravnbøl, Camilla Ida. 2015. Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske 
romaers erfaringer fra København og Malmø. Socialmedicinsk tidskrift 92(3):326-334–334. 

 
Hovedfund 

Arbejdet bliver søgt via uofficielle kanaler  
• Gennem sociale netværk eller direkte henvendelse på byggepladser (Ravnbøl 2015) 
• Migrantenes afhængighed af andre for at opretholde deres beskæftigelse og indkomst 

skaber ulig magtbalance mellem arbejder og arbejdsgiver (Simkunas & Thomsen 2018) 

Presset til dårligt og usikkert arbejdsmiljø 
• Pres fra arbejdsgiver betyder mangelfuld sikkerhedsprocedure og værnemidler (Petersen, 

Pedersen & Baarts 2012) 
• Instruktioner springes over eller er mangelfulde grundet sprogvanskeligheder (Petersen, 

Pedersen & Baarts 2012) 
• Arbejderne stiller ikke krav eller spørgsmål, idet arbejderne ønsker at tilfredsstille 

arbejdsgiveren (Petersen, Pedersen & Baarts 2012) 
• Overhyppighed af ulykker blandt migrantarbejdere (Petersen, Pedersen & Baarts 2012) 
• Presset til at arbejde lange dage, på farlige pladser samt uden løn (Thomsen 2012) 
• Flere polske og andre EEC arbejdere er set at arbejde under ekstrem farlige forhold på 

byggepladser (Thomsen 2012) 
• Med høj løn følger større risici for udnyttelse og ulovlig behandling. (Friberg, Arnholtz, 

Eldring, Hansen & Thorarins 2013) 

Manglende kontrakt og fagforeningsmedlemsskab 
• Ved manglende kontrakt er arbejderne ikke omfattet af arbejdsgiverens forsikring ved 

ulykker (Petersen, Pedersen & Baarts 2012) 
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• Nogle polske arbejdstagere, der starter med at arbejde legalt, ender med at blive presset af 
arbejdsgiver ud i uregelmæssigheder grundet manglende muligheder og rettigheder, hvilket 
presser dem ud i sårbare situationer, hvor de bliver udnyttet (Thomsen 2012) 

• Løbende ændringer i polske arbejdstagers ansættelsessituation fører til, at de ender med at 
være ulovlige/illegalised. (Thomsen 2012) 

• Der er lige stor risiko for illegalt arbejde sker i private hjem som på byggepladser (Friberg, 
Arnholtz, Eldring, Hansen, og Thorarins, 2013) 

• Hvis ikke man er en del af det kollektive overenskomster (i.e. ved at have en 
fagforeningsrepræsentant på pladsen) er der større risiko for dårlige forhold (Friberg, 
Arnholtz, Eldring, Hansen, og Thorarins, 2013) 

• Udokumenterede udlændinge arbejder uden kontrakt på tyske og svenske byggepladser 
(Stenum, 2011) 

Anbefalinger 
• Investering af ressourcer, herunder især tid, varige kollektive overenskomstordninger, 

tilstedeværelse samt repræsentation på arbejdspladserne kan forbedre organisering af 
arbejdere (Refslund 2018) 

• Dårlig behandling af arbejdsmigranter kan afbødes af fagforeningernes arbejde (Refslund 
2018) 

• Migrantarbejdernes sikkerhedsopfattelse - der skal gennem instruktion og undervisning 
gøres op med migranternes kortsigtede orientering om at tjene flest muligt penge på kortest 
mulig tid (Petersen, Pedersen & Baarts 2012) 

• Opgør med den 'individualiserede sikkerhedsopfattelse'. Sikkerhed er ikke den enkeltes 
ansvar, men skal skabes gennem fælles foranstaltninger (Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

• Arbejdsgiverne skal i højere grad påtage sig lederskab og være sig de arbejdsmiljømæssige og 
lovpligtige forpligtelser bevidste ved ansættelse og beskæftigelse af migrantarbejdere 
(Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

• Øget 'interkulturel orientering'. Forfatterne peger på, at der arbejdes for at skabe en positiv 
indstilling til migrantarbejdere – og en positiv indstilling fra migrantarbejderne til danskerne 
– da negative indstillinger er en væsentlig for sikkerhedsarbejdet. (Petersen, Pedersen & 
Baarts, 2012) 

• Der er behov for at beskytte migrantarbejdere fra at blive sat til det farlige arbejde og have 
for lange arbejdsdage. (Petersen, Pedersen & Baarts, 2012) 

Fiskeri 
Målgruppe 
C, og D 

Oprindelsesland 
Polen og Rumænien 
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Ansættelsestype 
Ikke angivet 

Litteratur 
Rasmussen, Stine, Bjarke Refslund, Ole H. Sørensen, og Trine Larsen. 2016. REDUCING PRECARIOUS 

WORK IN EUROPE THROUGH SOCIAL DIALOGUE: THE CASE OF DENMARK. European 
commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 

Refslund, Bjarke. 2018. “When Strong Unions Meet Precarious Migrants: Building Trustful Relations 
to Unionise Labour Migrants in a High Union-Density Setting”. Economic and Industrial 
Democracy. doi: 10.1177/0143831X18760989. 

 
Hovedfund 

Begrænsede ressourcer 
• Udfordringerne er at selvom det giver positive resultater med en stærk tilstedeværelse fra 

fagforeningernes side, er der begrænsede ressourcer til organisatoriske indsatser 
(Rasmussen, Refslund, Sørensen & Larsen, 2016). 

• Det en udfordring at få kontakt til migranter, som arbejder kortvarigt i Danmark (Rasmussen, 
Refslund, Sørensen & Larsen, 2016). 

Udnyttelse af migranters mangle viden 
• Udenlandske arbejdere har få kulturelle og sproglige ressourcer, hvorfor de ikke har 

kendskab til det danske arbejdsmarked, og minimal erfaring med fagforeninger og derfor 
ender i en sårbar position, med potentiel risiko for at blive udnyttet af arbejdsgiver (Refslund 
2018). 

• Arbejdsmigranter har oplevet usikre, betingede og udnyttede arbejdsvilkår (Refslund 2018). 
• Arbejdsgiver beder arbejderne om ikke at kontakte fagforeningerne og ikke at stole på dem 

(Refslund 2018). 

Anbefalinger 
• Fagforeningers stærke tilstedeværelse på arbejdspladser opbygger tillid mellem migranter og 

fagforeninger (Rasmussen, Refslund, Sørensen & Larsen, 2016). 
• Fagforeninger har hjulpet med at forbedre og organisere arbejdsforholdende for nogle af de 

sårbare udenlandske arbejdstagere (Refslund, 2018). 

Landbrug 
Herunder Kvægavl, skovbrug, gartneri og bærplukkere 

Målgruppe  
C, D og E.  
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Der er ét eksempel på menneskehandel i DK (Lisborg, 2011) samt tvangsarbejde i Sverige (Mešić & 
Woolfson 2015). 

Oprindelsesland 
Migranter i denne branche har vist sig i litteraturen at komme fra; Ukraine, Bulgarien, Litauen, Polen, 
Rumænien, EU11 

Ansættelsestype: 
Nogle er ansatte som landbrugspraktikanter. Kilderne påpeger, at det ofte er uklart, hvordan 
ansættelsesforholdene er blandt de sårbare udlændinge. 

Litteratur 
Petersen, Marchen Vinding, Elsebet Frydendal Pedersen, og Charlotte Baarts. 2013. Minimering af 

ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug. 
Arbejdsmiljøforskningsfonden. 

Refslund, Bjarke, og Annette Thornquist. 2016. “Intra-European Labour Migration and Low-Wage 
Competition-Comparing the Danish and Swedish Experiences across Three Sectors”. 
Industrial Relations Journal 47(1):62–78. doi: 10.1111/irj.12126. 

Spanger, Marlene, og Sophia Dørffer Hvalkof. 2020. Migranters mobilitet: Mellem kriminalisering, 
menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag. 

Mešić, Nedžad, og Charles Woolfson. 2015. “Roma Berry Pickers in Sweden: Economic Crisis and New 
Contingents of the Austeriat”. Transfer: European Review of Labour and Research 21(1):37–
50. doi: 10.1177/1024258914561411. 

Eriksson, M., A. Tollefsen, og A. S. Lundgren. 2019. “From blueberry cakes to labor strikes: 
Negotiating ‘legitimate labor’ and ‘ethical food’ in supply chains”. Geoforum 105:43–53. doi: 
10.1016/j.geoforum.2019.07.003. 

Lisborg, Anders. 2011. MENNESKEHANDEL I DEN GRØNNE SEKTOR? - En undersøgelse af migrations- 
og arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark”. Center mod 
menneskehandel. 

 
Hovedfund 

Ikke muligt at sige imod 
• Arbejdende migranter ønsker at ’please’ arbejdsgiveren, hvilket betyder, at arbejderne ikke 

stiller krav eller stiller spørgsmål til arbejdsforholdene (Petersen, Pedersen & Baarts 2012). 
• Danske arbejdstagere får job- og lønsikkerhed for ikke at involvere fagforening samt at 

forlade fagforeninger på pladser, hvor arbejdsmigranter er hyret ind til lavere satser. 
(Refslund, 2016) 

• Arbejdsmigranter, der bor hos arbejdsgiver, risikerer udnyttelse, idet de kan blive bedt om at 
arbejde om natten, stå til rådighed hele dagen og kun få løn for faktisk arbejdstid, samtidig 
sløres skellet mellem fritiden og arbejdstid (Spanger & Hvalkof 2020). 
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Outsourcing 
• Danske firmaer outsourcer til små virksomheder, der ikke har overenskomster og tilmed 

dårlige arbejdsvilkår – overarbejde uden tillæg, ekstrem lav løn og ulovlige forhold (Refslund 
& Thornquist 2016) 

• Anvendelse af underentreprenører som ikke omfatter kollektive aftaler (Refslund, 2016) 

Østeuropæiske arbejdere er billigere arbejdskraft med dårligere vilkår 
• Virksomheder presser både løn og arbejdsvilkår i bund ved at ansætte migranter fra EU 8/2 

(Refslund 2016). 
• Fordobling af antallet i migranter der ansættes i perioden 2008 og frem til 2013 (Refslund 

2016) 
• 50 % af alle ansatte i landbruget er under en fælles aftale (Refslund 2016). 

Ordninger med henblik på gode vilkår bliver katalysator for udnyttelse 
• Udfordringer med det nordiske ”industrial relations” (IR) - system, da virksomheder 

outsourcer til små virksomheder, der har dårlige løn- og arbejdsvilkår, og som ikke betaler 
skat (Refslund & Thornquist 2016). 

• fast-track ordningen omgås, ved at arbejdsgiver truer og presser arbejderne til at arbejde 
mere end de får betaling for (Spanger & Hvalkof 2020).  

• Arbejderne kan ikke klage eller nægte dårlige vilkår, da de frygter at blive fyret og derved 
miste deres arbejds- og opholdstilladelse (Spanger & Hvalkof 2020). 

Primitivt arbejde som bærplukker i Sverige 
• Ofre for tvangsarbejde (Mešić & Woolfson 2015) 
• Uklare ansættelsesforhold uden skriftlig kontrakter (Mešić & Woolfson 2015) 
• Udnyttelse af udenlandske arbejdstagere i bærindustrien opnår en vis legitimitet ved at 

italesætte og opfatte arbejdsmigranter som udnyttet arbejdskraft (Eriksson, Tollefsen & 
Lundgren 2019) 

• Der er stadig manglende viden om bærindustriens brug af udenlandske arbejdstagere 
(Eriksson, Tollefsen & Lundgren 2019) 

Anbefalinger 
• Der skal være mere fokus på at forstå arbejdsmigranters valg, blandt andet i forbindelse med 

deres jobsøgning og deres motivation for at forblive i arbejdsrelationer, hvor de udnyttes. 
(Spanger & Hvalkof 2020) 

• Fokus på at se ud over positionerne som ’offer’ og/eller ’kriminel’, men se dem som én 
person. (Spanger & Hvalkof 2020) 

Persontransport 
Herunder Uber/platformsarbejde. 
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Målgruppe 
C 

Oprindelsesland 
Anden etnisk baggrund end dansk. 

Ansættelsestype 
Gennem en app. 

Litteratur 
Ilsøe, Anna, og Trine P. Larsen. 2020. “Digital Platforms at Work - Champagne or Cocktail of Risks?” i 

The Impact of the Sharing Economy on Business and Society : Digital Transformation and the 
Rise of Platform Businesses, redigeret af A. Strømmen-Bakhtiar, E. Vinogradov, og E. 
Vinogradov. Routledge.  

Oppegaard, Sigurd M. N., Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson, og Antti Saloniemi. 2019. Uber 
in the Nordic Countries: Challenges and Adjustments. Nordisk Ministerråd. 

 
Hovedfund 

Sårbare snydt ind i udnyttelse 
• Markedet bestemmer løn og arbejdsvilkår (Ilsøe & Larsen, 2020) 
• Ingen lovgivning om mindsteløn (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi 2019) 
• Det er low-skilled, lavt lønnede, arbejdsløse og midlertidig ansatte der gør brug af labour 

platforme såsom Uber (Ilsøe & Larsen 2020) 
• Der er association mellem usikkerhed og labour platforme (Ilsøe & Larsen, 2020) 
• Sårbare udenlandske arbejdstagere føler sig fastlåst og bundet til Uber, da deres 

sprogkundskaber er en barriere for at komme på det danske arbejdsmarked (Oppegaard, 
Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi 2019) 

• Chaufførerne og virksomheden betaler ikke skat (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & 
Saloniemi 2019) 

• Uber tydeliggøre ikke, hvornår og hvor meget chaufførerne skal arbejde, men uber-
chaufførerne er forpligtet til at følge nogle generelle regler vedrørende servicelevering, når 
de bruger appen i deres arbejdsgang (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi, 
2019) 

• Ubers algoritme kontrollere arbejdet, hvor et rating system og dynamisk prissætning 
motiverer chaufførerne til arbejde mere end planlagt og i sidste ende mange timer bag rattet 
(Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, Rolandsson & Saloniemi, 2019) 

• Arbejdere melder tilbage at de arbejder 300 timer om måneden (Oppegaard, Ilsøe, Jesnes, 
Rolandsson & Saloniemi, 2019) 
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Restauration 
Målgruppe 
D 

Oprindelsesland 
Rumænien, Polen, Litauen, Bulgarien, Slovakiet, Ungarn og Letland 

Ansættelsestype 
Uden kontrakt, og kontrakter uden timetal 

Litteratur 
Ravnbøl, Camilla Ida. 2015. Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske 

romaers erfaringer fra København og Malmø. Socialmedicinsk tidskrift 92(3):326-334–334. 
Scheuer, Steen. 2017. Misbrug af østeuropæiske studerende på det danske arbejdsmarked: En 

dokumentationsrapport. LO og SDU. 
 
Hovedfund 

Det etableret arbejdsmarked marginalisere udenlandske arbejdere 
• En tredjedel af østeuropæiske studerende arbejder inden for hotel og restauration (35%) 

(Sheuer 2017) 
• Med begrænset adgang til arbejdsmarkedet resulterer dette i, at arbejdere søger arbejde af 

uofficielle kanaler. (Ravnbøl 2015) 
• Hvis personer ikke har CPR nummer, vil arbejdsgivere ikke ansætte dem (Ravnbøl 2015)  

Udnyttelse af manglende mulighed for rigtigt arbejde 
• Restauranter får sårbare udlændinge uden cpr nummer til at holde reklameskilte, hvor de 

samtidig har skulle gøre rent og vaske op på restauranten. For at udfører en 10 timers 
arbejdsdag fik de sårbare udlændinge 250 danske kr. (Ravnbøl, 2015). 

• Trods bevidstheden i at være EU medborger, hvor rettigheder følger med, frygter flere at 
blive anholdt for at have arbejdet uden kontrakt (Ravnbøl, 2015) 

• Arbejdsgivere underrapporterer bevidst antallet af timer, østeuropæiske studerende faktisk 
har arbejdet, hvilket fører til underbetaling (Scheuer, 2017) 

Dårlige vilkår og lønninger 
• En studerende, som i slutningen af en 13 timers vagt fik migræne blev derfor råbt af i 

restauranten foran kunder og blev fyret (Scheuer, 2017).  
• Flere studerende har en kontrakt, hvor der ikke indgår timetal (Scheuer, 2017). 

Sundhedssektoren 
Herunder offentlig sundhedspleje samt sygeplejersker. 
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Målgruppe 
C 

Oprindelsesland 
Sverige, Letland, Filippinerne og Polen. 

Ansættelsestype 
Gennem agenturer. 

Litteratur 
Larsen, Trine P., og Mikkel Mailand. 2014b. Bargaining for Social Rights in Sectors (BARSORIS). FAOS 

Research paper. 141. Employment Relations Research Centre.  
Straiton, M. L., H. M. L. Ledesma, og T. T. Donnelly. 2017. “A qualitative study of Filipina immigrants’ 

stress, distress and coping: the impact of their multiple, transnational roles as women”. 
Bmc Womens Health 17. doi: 10.1186/s12905-017-0429-4. 

Knutsen, Hege Merete, Katrine Fangen, og Oksana Žabko. 2020. “Integration and Exclusion at Work: 
Latvian and Swedish Agency Nurses in Norway”. Journal of International Migration and 
Integration 21(2):413–29. doi: 10.1007/s12134-019-00660-5. 

Zampoukos, Kristina, Hege Merete Knutsen, Maiken Bjerga Kiil, og Gunilla Olofsdotter. 2018. “Mobile 
with an Agency: Negotiating the Spatiotemporalities of the Temp Migrant Worker”. 
Geoforum 93:40–47. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.05.003. 

Friberg, Jon Horgen, Jens Arnholtz, Line Eldring, Nana W. Hansen, og Frida Thorarins. 2013. Labour 
Migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries: Patterns of Migration, 
Working Conditions and Recruitment Practices. 570. Copenhagen: Nordic co-operation, 
Nordic Council of Ministers. 

 
Hovedfund 

Dårlige arbejdsvilkår for udenlandske sygeplejersker 
• Sygeplejersker i målgruppen har svært ved at sige nej til overarbejde (Larsen & Mailand, 

2014). 

Migranter er fanget af agenturet  
• Migrerende sygeplejersker er afhængige af agenturer (Knutsen, Fangen & Žabko, 2020). 
• Migrerende sygeplejersker er underlagt dobbelt kontrol - dobbelt lag ledelse og dobbelt lag 

sanktioner – både på agenturplan samt på arbejdspladsen (Knutsen, Fangen & Žabko, 2020). 
• Ved økonomiske fordele accepterer lettiske sygeplejersker suboptimale ansættelsesforhold 

såsom lavere lønninger end ved direkte ansættelsesforhold (Knutsen, Fangen & Žabko, 
2020). 

• Migranterne er bundet til agenturet i 1,5-2 år uden kompensation ved ledighed (Knutsen, 
Fangen & Žabko, 2020) 
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Udenlandske arbejdstagere arbejder sjældent som sygeplejerske, da de degraderes til 
dårligere arbejde eller ikke kan få overført deres uddannelse til dansk kontekst 

• Lettiske sygeplejersker blev nedgraderet til hjemmeplejesektoren samt sendt ud til perifere 
dele af Norge, hvor det var svært at tiltrække sygeplejersker (Knutsen, Fangen & Žabko, 
2020)  

• Grundet forskellige uddannelseskrav, bliver filippinske sygeplejersker degraderet til 
plejeassistent eller til mindre foretrukket plejearbejde samt på tidspunkter, andre ikke 
arbejder (Straiton, Ledesma & Donnelly, 2017) 

• Strukturelle faktorer hindrer Filippinske migranter at overføre deres uddannelse til norsk 
kontekst (Straiton, Ledesma & Donnelly, 2017) 

Vejtransport 
Herunder godstransport. 

Flere af de studier, der er fundet, hvor vejtransport indgår, har været i forbindelse med en 
opremsning af de brancher, hvor migrantarbejdere får job. Men de færreste fokuserer alene på 
transport, derfor er der få konklusioner på ’vejtransport og godstransport’. Modsat ser det ud til, at 
Danmark er langt bedre end Sverige og Norge, hvad angår omfang af ulovlig godstransport (Refslund 
& Thörnquist, 2016). 

Målgruppe 
C 

Oprindelsesland 
Østeuropæiske land EU11, herunder Polen, Litauen, Bulgarien, Slovakiet, Ungarn samt Letland. 

Litteratur  
Refslund, Bjarke, og Annette Thornquist. 2016. “Intra-European Labour Migration and Low-Wage 

Competition-Comparing the Danish and Swedish Experiences across Three Sectors”. 
Industrial Relations Journal 47(1):62–78. doi: 10.1111/irj.12126. 

Scheuer, Steen. 2017. Misbrug af østeuropæiske studerende på det danske arbejdsmarked: En 
dokumentationsrapport. LO - Landsorganisationen i Danmark. 

 
Hovedfund 

Ansættelse af midlertidige arbejdere  
• Godstransportloven kan omgås ved at hyre mindre køretøjer (under 3,5 ton), hvor migranter 

arbejder uden for overenskomst (Refslund & Thörnquist, 2016) 
• En mindre gruppe østeuropæiske studerende arbejder inden for transport/opbevaring, der 

givetvis arbejder under overenskomsternes mindstelønssatser samt er ansat på en nultimers-
ansættelseskontrakt (Scheuer, 2017) 
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Regeringens prioritet af ressourcer har styrlet cabotage reglementet  

• Et smuthul i lovgivning, hvor det var muligt for virksomheders datterselskaber at hyre 
udenlandske chauffører til at køre i Danmark er lukket (Refslund & Thörnquist, 2016) 

• Grundet godstransportlovgivningen, hvor virksomhederne skal følge de kollektive aftaler, er 
der ikke fordele i DK ved at ansætte migranter eller midlertidige arbejdere (Refslund & 
Thörnquist, 2016) 

• Der er kun få problemer med cabotagekørsel, da politi og skattemyndighederne har fået flere 
midler til at kunne håndhæve reglerne (Refslund & Thörnquist, 2016) 

Au pairs 
Målgruppe 
C/D, D, E (med nogle indikationer på menneskehandel, da personen der formidler kontakten mellem 
Au Pair of familie ender med at sætte Au Pair i en gældssituation, (Liversage, Bille & Jakobsen, 2013) ) 

Oprindelsesland 
I litteraturen fremgår det, at Au Pair hovedsageligt kommer fra Filippinerne, Men også i mindre grad 
fra Polen, Rumænien, Tyskland, U.K. Estland, Makedonien, Taiwan, Hviderusland, Serbien the U.S., 
Ukraine, Rusland, Uganda, Nepal, Kenya, Afrika, Asien, Nord- og Sydamerika samt lande fra det 
tidligere Sovjet. 

Litteratur 
Straiton, M. L., H. M. L. Ledesma, og T. T. Donnelly. 2017. “A qualitative study of Filipina immigrants’ 

stress, distress and coping: the impact of their multiple, transnational roles as women”. Bmc 
Womens Health 17. doi: 10.1186/s12905-017-0429-4.  

Anving, Terese, og Sara Eldén. 2016. “Precarious Care Labor: Contradictory Work Regulations and 
Practices for Au Pairs in Sweden”. Nordic Journal of Working Life Studies 6(4):20. 

Stenum, Helle. 2008. AU Pair i Danmark: Billig Arbejdskraft eller Kulturel Udveksling?: en 
undersøgelse af au pair ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter. FOA. 

Stenum, Helle. 2010b. “Au Pair-Strategier i Danske Familier - Privat Husarbejder Eller Maternalistisk 
Mikrostyring”. Kvinder, Køn & Forskning (4). doi: 10.7146/kkf.v0i4.28004. 

Hansen, Agnete Meldgaard, og Maria Hjortso Pedersen. 2019. “Hard-Working Heroes or Curious 
Students? - Au Pair Positioning, Organizing, and Negotiation”. Nordic Journal of Working Life 
Studies 9(2):67–86. 

Korsby, Trine Mygind 2010. Au pair and trafficked? – recruitment, residence in Denmark and dreams 
for the future. A qualitative survey of the incidence and risk of human trafficking in a group of 
au pairs – personal situations and stories 

Helle Stenum, Hanne Marlene Dahl, Anne Hald Petersen & Taia Nysted Schøt 2011a. Abused 
Domestic Workers in Europe: The Case of Au Pairs. European Parliament.  
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Stenum, Helle. 2011b. Migration Management at the Margins. Transnationalized and Localized 
Government of Marginalized Migrants in Denmark: Au Pairs and Destitute EU Citizens. 
Aalborg Universitet. 

Øien, Cecilie. 2009. On equal terms? An evaluation of the Norwegian au pair scheme. 19. Fafo. 
Liversage, Anika, Rebekka Bille og Vibeke Jakobsen 2013. Den danske au pair-ordning: en kvalitativ og 

kvantitativ undersøgelse. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 
 
Hovedfund 

Familien har stor betydning for Au Pairens ophold 
• Stor forskel på hvordan au pair-ordningen praktiseres i de forskellige hjem (Stenum, 2008) 
• Det afhænger af familien, om en udlænding kan bruge det at være Au Pair som et springbræt 

til arbejdsmarkedet (Straiton, Heloise, Ledesma & Donnelly, 2017). 
• Familien skal betale for undervisning for at forbedre sproget og mindske immigranters 

sprogbarriere, men nogle familier gør det ikke, hvilket begrænser Au Pairs fremtidige 
muligheder i Norge samtidig med det øger deres stress om fremtiden (Straiton, Heloise, 
Ledesma & Donnelly, 2017).  

• Der er au pair-forløb, hvor den au pair-ansatte får en relativ høj løn, føler sig inkluderet og 
respekteret i familien, samt hvor forholdene er langt bedre end forudsat i kontrakten 
(Stenum, 2008) 

• Au pair-ophold, som er præget af en helt urimelig udnyttelse af deres arbejdskraft, 
uacceptable ledelsesforhold psykosocialt dårligt arbejdsmiljø, manglende grænser mellem 
arbejde og fritid, urimelige restriktioner på privatlivet, manglende ferie og feriepenge, 
fradrag i lønnen for flybilletter og mad, tilbageholdelse af løn mv. (Stenum, 2008). 

• Positionerne, der forhandles i de forskellige familier, har betydning for, om Au Pair opholdet 
bliver familierelationer eller arbejdsrelation. Eks moren i værtsfamilien, der præsenterer sig 
som ’værtsmor’ konstruere familierelationer, mens det at positionere sig som arbejdsgiver 
konstruere arbejdsgiver-arbejdstagerforhold (Stenum, 2010). 

• Positionerne værtsmor og arbejdsgiver indtager begge magtpositionen over Au Pairen 
(Stenum, 2010). 

• Au pair udnyttet af deres værtsfamilier med dårligere vilkår og langt mere arbejde, end hvad 
der står i kontrakten (Korsby, 2010). 

• Der er uklarhed om arbejdstiden, hvor der stå i kontrakten, at der er 30 timers arbejde om 
ugen, men værtsfamilierne forventer at Au Pair arbejder 24/7 (Øien, 2009) 

• Eksempler på Au Pair der har oplevet misbrug, udnyttelse og traumatiske forhold hos 
værtsfamilierne (Øien, 2009) 

• Bureauerne undgår måske at gøre forretning med de værtfamilier, der bryder med reglerne 
eller misbruger Au Pairs, hvor det det kan diskuteres, om de groveste værtsfamilier ville gøre 
brug af et bureau (Øien, 2009) 
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Au Pairs er afhængige af familien 
• Migranterne er i sårbare positioner, da deres opholdstilladelse og bopæl er afhængig af 

familien de bor hos (Straiton, Heloise, Ledesma & Donnelly, 2017). 
• Au Pairs opholdstilladelse er bundet til én familie, som de er afhængig af, hvis de fortsat vil 

opholde sig i landet (Stenum, 2008).  
• Risikoen for at blive udvist/ miste sit opholdsgrundlag er i mange tilfælde meget stærkt 

medvirkende til at ”finde sig” i forholdene og på den måde usynliggøre urimelighederne 
(Stenum, 2008) 

• Grundet reguleringerne der gælder som ikke EU borger, er Au Pairs meget afhængige af 
deres værtsfamilie (Stenum, Dahl, Petersen & Schøt, 2011) 

• Nogle au pairer oplever, at de befinder sig i en sårbar og svag position under deres ophold i 
Danmark, bl.a. fordi de er afhængige af værtsfamilien for at kunne blive i landet (Liversage, 
Bille & Jakobsen, 2013). 

Uklare og stramme reguleringer 
• Au Pairs uden for EU skal søge om arbejdstilladelse og er derfor synlige i statistikken (Anving 

& Elden, 2016). 
• Au Pairs fra EU lande er usynlige, da de ikke skal søge om arbejdstilladelse og myndighederne 

har derfor ikke fokus på dem (Anving & Elden, 2016, Stenum, Dahl, Petersen & Schøt, 2011). 
• At være Au Pair skifter i at være defineret som ’kulturel udveksling’ og ’domestic 

worker/husarbejder’(Anving & Elden, 2016). 
• Forskellige reguleringer afhængig af om man er fra EU eller uden for EU, gør det svært for 

migranterne at navigere i og opnå viden om deres rettigheder (Anving & Elden, 2016).  
• Policies kan også være med til at påvirke Au Pairs positioneringer, hvor det fører til 

forhandlinger og organiseringer og medfører bedre arbejdsforhold (Hansen & Pedersen, 
2019). 

• Flere udøver ulovligt (så snart de arbejder uden for værtfamiliens rammer er det ulovligt) 
arbejde i Danmark (enten i deres egen interesse eller med henblik på at betale deres gæld), 
og nogle ender med at bo ulovligt i Danmark eller i et andet land (Fordi de efter end Au Pair 
forløb ikke har ret til at være i Danmark mere) (Korsby, 2010). 

• En del au pairs fra EU lande er ikke registret, fordi det oftest er gennem private, og personligt 
netværk (Stenum, Dahl, Petersen & Schøt, 2011) 

• Au Pairs fra ikke EU, deres ophold er bundet op på en specifik værtsfamilie eller bureau 
(Stenum, Dahl, Petersen & Schøt, 2011) 

Au Pairs er en sårbar gruppe, der bliver udnyttet 
• De udnyttes allerede i forbindelse med rekruttering som Au Pair i Danmark. De, der 

rekrutterer, udnytter udlændingenes manglende viden, sårbarhed og lyst til at arbejde i 
Vesten ved at opkræve et urimeligt beløb for at skabe kontakt med en værtsfamilie (Korsby, 
2010). 
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• Det store beløb til en rekruttere placerer au pairen i en gældssituation, der påvirker store 
dele af au pair-opholdet, og potentielt også au pairens fremtidige aktiviteter (Korsby, 2010) 

• situationen med at opholde sig i Danmark som 'ulovlig imigrant’ begrænser filippinernes 
rettigheder over for deres hjemland, øger risikoen for usikre levevilkår i Danmark og skaber 
usikre migrationsforhold for de filippinske au pair-migranter (Stenum, 2011) 

• Der er talrige eksempler på udnyttelse af en sårbar gruppe af au pairer, både fra 
værtsfamilier og fra rekrutteringsagenters side (Liversage, Bille & Jakobsen, 2013) 

• Flere au pairer har gæld til de der formidlere kontakten til værtsfamilien, hvilket er en af 
indikationerne på menneskehandel (Liversage, Bille & Jakobsen, 2013). 

Anbefalinger 
• Det vil være nyttigt med aktive au pair-rekrutterere med base i Danmark, der kan agere 

mægler i konflikter samt levere rådgivning til au pairerne og deres værtsfamilier (Korsby, 
2010) 

• Flere af informanterne i denne undersøgelse havde selv søgte råd og støtte hos deres 
danmarksbaserede au pair-rekrutterere uden at modtage den ønskede hjælp, hvilket peger 
på et behov (Korsby, 2010) 

• En anbefaling er, at au pair-migration opdeles i to programmer: ét med fortsat fokus på 
kulturel udveksling og ét med fokus på hus- og omsorgsarbejde (Liversage, Bille & Jakobsen, 
2013). 

• Følgende anbefalede niveauer er sat direkte ind fra Stenum (2008) side 61. 
o Niveau 1 – forbedring af eksisterende ordning 

▪ Højere minimums timeløn. 
▪ Lørdag og søndag fri.  
▪ Betalt danskundervisning.  
▪ Betalt offentlig transport.  
▪ Tidsafgrænset opholdstilladelse, ikke bundet til én familie. 
▪ Mulighed for ”live-out.”  
▪ Etablering af uafhængige rådgivnings-/mødesteder. 
▪ Etablering af uafhængig klage- og mæglingsinstans. 
▪ Etablering af certificeret formidlingsorganisation (familieskift), som også kan 

aflægge værtsfamilier kontrol- og opfølgningsbesøg.  
▪ Sikring af at rettigheder som arbejdstager sikres. 

o Niveau 2 – au pair som ´stepping stone´ til arbejdsmarkedet 
▪ Længere opholdstid.  
▪ Arbejdstilladelse.  
▪ Mulighed for at arbejde et antal timer uden for familien. 
▪ Mulighed for kompetenceafklaring. 
▪ Målrettet danskundervisning.  
▪ Mulighed for at medbringe egne børn. 
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o Niveau 3 – alternativ til eksisterende ordning – frit valgs model 
▪ Mulighed for tredjelandes borgere at vælge mellem au pair ophold og 

arbejdstilladelse til (evt. visse) jobs på arbejdsmarkedet. 

Sexarbejde 
Målgruppe 
D, E 

Oprindelsesland 
Østeuropæiske, afrikanske (særligt nigerianske) og thailandske kvinder, Rusland, Litauen, Letland, 
Nigeria, Kenya, Thailand, Estland, Hviderusland, Ukraine, USA og Finland. I forbindelsen med 
filtarbejdet inddrog forskere desuden folk fra andre afrikanske lande, Latinamerika og forskellige 
østeuropæiske og baltiske lande. 

Litteratur 
Spanger, Marlene. 2009. “Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om 

menneskehandel”. Kvinder, Køn og Forskning 18(1):61–68. 
Spanger, Marlene. 2011. “Human Trafficking as Lever for Feminist Voices?: Transformations of the 

Danish Policy Field of Prostitution”. Critical Social Policy 31(4):517–39. doi: 
10.1177/0261018311410527. 

Spanger, Marlene. 2012. “‘You See How Good-Looking Lee Ann Is!’: Establishing Field Relations 
through Gendered and Racialised Bodily Practices”. Qualitative Studies 3(2):150–62. 

Vuolajarvi, N. 2019. “Precarious intimacies - Europeanised border regime and migrant sex work”. 
Journal of Ethnic and Migration Studies 45(7):1090–1107. doi: 
10.1080/1369183x.2018.1430558. 

Emerek, Ruth, Daniéle Meulders, Jerome de Henau, Iskra Beleva, Alena Krizkova, Friederike Maier, 
Anu Laas, Ursula Barry, Sarah Murphy, Maria Karamessini, Maria Luisa Molto, Maria Paszos 
Moran, Rachel Silvera, Paola Villa, Alexia Panayiotou, Ilze Trapenciere, Vida Kanopiene, 
Robert Plasman, Salimata Sissoko, Beata Nagy, Roselyn Borg, Janneke Plantenga, Petra 
Helming, Chantal Remery, Ingrid Mairhuber, Ania Plomien, Virginia Ferreira, Elena Zamfir, 
Aleksandra Kanjuo Mrcela, Magdalena Piscova, Anna-Maija Lehto, Anita Nyberg, Colette 
Fagan, Jill Rubery, Peter Urwin, Rory Donnelly, Lilja Mosesdottir, Ulrike Papouschek, og Anne 
Lise Elligsæter. 2006. Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for 
Disadvantaged Groups in Thirty European Countries. European Commission. 

 
Hovedfund 

Det er den økonomiske del, der er motivation for sexarbejde (Vuolajärvi, 2019). 

Prostitution får betydning gennem tilknyttede diskurser 
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• ”Inden for prostitution ses flere konkurrerende, overlappende og supplerende diskurser, der 
kæmper for de betydninger menneskehandel tildeles. Disse diskurser danner grundlag for 
lovgivning og initiativer på området.” (Spanger 2011) 

• Prostituerede gik fra ikke at betragtes som ofre til at der i 2002-2009, specielt i 2006, skete et 
diskursivt skift. Det diskursive skift medførte, at de prostituerede nu i højere grad blev 
betragtet som ofre der ´holdes fanget´ og hvor ´kvinder handles til prostitution´. (Spange, 
2009)  

• I 2009 har kvindebevægelsen gennem offentlige debatter og diverse kampagner formået at 
få sat lovgivningen om prostitution til debat. (Spanger, 2009) 

• Sexarbejdere forhandler med forståelsen af prostitution som værende i offerrollen (Spanger, 
2012) 

Regler har betydning for den enkeltes sårbarhed 
• Forskellige typer af opholdstilladelser er relateret til forskellige rettigheder, der samtidig har 

betydning for den enkeltes adgang til arbejdsmarked (Vuolajärvi, 2019). 
• Forskelligheden i rettigheder og statusser ligger til grund for at individer kan være sårbare, 

hvilket føre til udnyttelse og trafficking (Vuolajärvi, 2019). 
• De, der ikke har opholdstilladelse, er mere udsatte end de med opholdstilladelse, hvor der 

medfølger en økonomisk usikkerhed, hvilket gør, at arbejderes ikke kan selektere i klienter, 
at sætte prisen ned samt at have flere klienter på en dag. (Vuolajärvi, 2019) 

• Klienter truer sexarbejdere uden opholdstilladelse med at kontakte politiet, hvis 
sexarbejderen ikke gør, hvad klienten forlanger (Vuolajärvi, 2019). 

Udvalgte opgørelser 
 

Oprindelseslande 
 

EU (og EØS) Uden for EU 
Bulgarien, Danmark, Estland (Au Pair), 
Finland, 
Grønland, Letland, Litauen, Polen, 
Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Tyskland (Au 
Pair), U.K. (Au Pair), Ungarn 

Bangladesh, Bolivia, Burundi, Ecuador, Eritrea, Filippinerne, 
Hviderusland, Irak, Kenya, Kina, Latin Amerika, Libanon, Makedonien 
(Au Pair), Mongoliet, Marokko, Nepal (Au Pair), Nigeria, Pakistan 
(Flygtning), Rusland, Serbien (Au Pair), Somalia, Sydamerika, Thailand, 
Tyrkiet, Uganda, Ukraine 

Figur 1. Oprindelseslande nævnt i litteraturen. 
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Kære deltager 

Tak fordi du ønsker at deltage i denne Delphi-undersøgelse om sårbare udenlandske arbejdstagere i 
Danmark. Undersøgelsen foretages af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vegne af en 
tværministeriel arbejdsgruppe ledet af Beskæftigelsesministeriet. Formålet med undersøgelsen er at skabe 
størst mulig klarhed over udbredelsen og udfordringer for målgruppen, ligesom vi ønsker at finde forslag til 
løsninger. 

Vi forventer at besvarelsen af dette spørgeskema vil tage op til 30-60 minutter. 

Kort om metoden og det videre forløb 
En Delphi-undersøgelse handler kort fortalt om at bede eksperter inden for et givent felt om at give deres 
bedste vurdering af forhold, der er vanskelige at opnå sikker viden om. Det bruges ofte til at forudsige 
udviklinger inden for f.eks. klima, politik eller andre forhold. 

Vores undersøgelse består af to til tre runder.  

I denne første runde beder vi dig og de øvrige deltagere svare på dette spørgeskema, som indeholder de 
spørgsmål, arbejdsgruppen ønsker at få undersøgt. Du vil i spørgeskemaet kunne foreslå nye svarkategorier 
og spørgsmål til anden runde. Hvis spørgsmålene er problematisk formulerede, vil vi også meget gerne vide 
det. Du har en uge til at besvare første spørgeskema. 

I anden runde vil du og de andre deltagere se besvarelserne fra første runde, og du kan derefter justere 
dine svar. Vi vil desuden tilføje eventuelle nye spørgsmål baseret på første rundes svar. Vi forventer, at 
anden rundes spørgeskema sendes ud i starten af uge 46, ligeledes med en uges svarfrist. 

Hvis der bliver mulighed for det, og det vurderes relevant, gennemfører vi en tredje runde, hvor vi validerer 
spørgsmål fra anden runde. 

Anonymitet 
De videnskabelige medarbejdere på NFA, som står for Delphi-undersøgelsen, vil kunne se, hvem der har 
svaret hvad. Men de øvrige medarbejdere på NFA, i Beskæftigelsesministeriet og i arbejdsgruppen vil alene 
få adgang til anonymiserede svar. De besvarede spørgeskemaer behandles som personfølsomme 
oplysninger og vil blive placeret på et sikkert drev, hvor kun nødvendigt personale fra projektet har adgang 
til dem i projektets løbetid. 

Når du har svaret 
Når du har svaret, gemmer du dette spørgeskema og sender det til Heidi Vendelboe Andersen på 
hva@nfa.dk. 

Hvis du har spørgsmål, må du meget gerne kontakte Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk eller telefon 22 42 
22 27. 

En definition på sårbarhed 
Inden du svarer på spørgeskemaet, er det relevant kort at definere, hvad en sårbar arbejdstager er. 

Vi definerer målgruppen for denne undersøgelse som udlændinge i Danmark, der kan kategoriseres som 
hhv. C, D eller E på denne skala fra Center Mod Menneskehandel: 

 

mailto:hva@nfa.dk
mailto:jlm@nfa.dk
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Figur 1. Kategorisering af sårbarhed på arbejdsmarkedet. Den stiplede markering viser, hvilke målgrupper denne undersøgelse 
fokuserer på. Kilde: Lisborg, A. (2011). MENNESKEHANDEL I DEN GRØNNE SEKTOR? - En undersøgelse af migrations- og 
arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark” Center Mod Menneskehandel. 

Med ’sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked’ taler vi altså om mennesker, der ikke blot er 
udsatte eller prekære såsom projektansatte, deltidsansatte, soloselvstændinge, vikarer og andre atypisk 
ansatte. Vi taler om mennesker, der både arbejder uden overenskomst, og som arbejder under stærkt 
kritisable, ugennemskuelige eller direkte ulovlige forhold. Forhold man vil kunne kalde helt eller delvist ufri. 

I det følgende vil vi bede dig svare ud fra din bedste vurdering. Husk, at det er helt i orden ikke at kende 
svaret. Formålet med en Delphi er at lade eksperter give deres bedste bud. I får mulighed for at justere 
jeres svar i anden runde. Vi opfordrer til, at du svarer, også selvom du måske kun har perifer viden om 
feltet. 

I det første spørgsmål beder vi dig desuden angive, hvor tæt din forskning er inden for det givne 
arbejdsområde. 

Vi har vagt ikke at give mulighed for at svare ’ved ikke’ i første runde. 

 

Med venlig hilsen 

Jeppe Lykke Møller, postdoc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
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Spørgsmål 1 (udbredelse) 
Hvor mange procent af den samlede beskæftigede (inkl. danskere) vurderer du kan karakteriseres som 
’sårbare udlændinge’ (angivelse i procent)? Fordel dit bedste bud på målgruppe og arbejdsområde. 
 
Vi beder dig om at give dit bedste bud, velvidende at det er meget svært at vurdere omfanget. 
 

 
Udbredelse i procent 
fordelt på kategori og 

arbejdsområde 

I hvor høj grad, er sårbare 
udlændinge i det givne 

arbejdsområde inden for dit 
forskningsfelt? 
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Arbejdsmarkedet som helhed % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rengøring  % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hotel % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Restauration % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Landbrug % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Byggeri % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fiskeri % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Persontransport (taxa, bus mv.)  % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bud/kurer (f.eks. cykelbude, 
vareudbringning, post mv.) % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vejtransport (lastbilchauffører) % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sexarbejde % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Angiv gerne forslag til yderligere arbejdsområder, som vil blive inkluderet i næste runde. Kommenter også 
gerne på spørgsmålet. 
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Spørgsmål 2 (udviklingen) 
Hvordan vurderer du udviklingen i andelen af sårbare udlændinge (kategori C, D og E samlet set) inden for 
de forskellige arbejdsområder de kommende 5 år? 
 
Vi opfordrer dig til at forsøge at vurdere, selvom du ikke er sikker, eller arbejdsområdet er langt fra dit 
forskningsfelt.  
 
Husk at du allerede har angivet, om sårbare udlændinge i arbejdsområdet er inden for dit forskningsfelt 
eller ej. Vi har dermed mulighed for at vægte dit svar i den videre behandling af data.  
 

 Udvikling i andelen af sårbare 
udlændinge fordelt på 

arbejdsområder 
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Arbejdsmarkedet som helhed ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rengøring ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hotel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Restauration ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Landbrug ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Byggeri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fiskeri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Persontransport (taxa, bus mv.)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bud/kurer (f.eks. cykelbude, vareudbringning, post) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vejtransport (lastbilchauffører) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sexarbejde ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Begrund gerne hvorfor du har svaret, som du har ovenfor. Kommenter gerne på spørgsmålet. 
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Spørgsmål 3 (udfordringer) 
Hvad er de tre største udfordringer for de sårbare udenlandske arbejdstagere efter din mening? 
 

 

  
Spørgsmål 4 (virksomheder og privatpersoner) 
Hvad kendetegner de virksomheder og/eller privatpersoner, der benytter sårbare udlændinge som 
arbejdskraft? 
 

 

  
Spørgsmål 5 (rådgivning, vejledning og bistand) 
Besvar følgende spørgsmål. 
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Har målgruppen tilstrækkelig mulighed for at få hjælp fra det offentlige? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Har målgruppen tilstrækkelig mulighed for at få hjælp fra private aktører, 
herunder NGOer? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Har målgruppen tilstrækkelig mulighed for at få hjælp fra faglige 
organisationer? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vurderer du, at målgruppen kender til deres muligheder for at få hjælp? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vurderer du, at de eksisterende tilbud om hjælp er de rigtige? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Angiv gerne forslag til, hvordan man kan hjælpe sårbare udlændinge gennem tilbud, og hvordan disse 
formidles til målgruppen. 

 

  



Sårbare udenlandske arbejdstagere  
på det danske arbejdsmarked 
En Delphi-undersøgelse blandt danske forskere på området 

Side 6 af 6 
 

Spørgsmål 6 (tiltag) 
Nævn op til tre tiltag, som du vurderer vil være effektive til at mindske udsatheden blandt sårbare 
udenlandske arbejdstagere. 
  

 

  
Spørgsmål 7 (data) 
Har du forslag til registre, databaser eller andre kilder, som vil kunne give information om målgruppens 
udbredelse, levevilkår, udfordringer eller andet? Så må du meget gerne angive dem her. 
  

 

  
Spørgsmål 8 (kommentarer) 
Hvis du har forslag til spørgsmål til anden runde, kan du angive dem her. Du er også velkommen til at skrive 
dine overordnede kommentarer her. 
  

 

  
 

Tak for din besvarelse. Du bedes sende det udfyldte skema til Heidi Vendelboe Andersen på hva@nfa.dk. 

mailto:hva@nfa.dk


Sårbare udenlandske arbejdstagere  
på det danske arbejdsmarked 
En Delphi-undersøgelse blandt danske forskere på området 

Side 1 af 15 
 

Kære deltager 

Tak fordi du stadig ønsker at deltage i denne Delphi-undersøgelse om sårbare udenlandske arbejdstagere i 
Danmark. Undersøgelsen foretages af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vegne af en 
tværministeriel arbejdsgruppe ledet af Beskæftigelsesministeriet. Formålet med undersøgelsen er at skabe 
størst mulig klarhed over udbredelsen og udfordringer for målgruppen, ligesom vi ønsker at finde forslag til 
løsninger. 

Dette er anden runde af vores Delphi-undersøgelse. Vi modtog i første runde i alt 21 besvarelser af 
skemaet. 

Spørgeskemaet er blevet noget længere end sidst. Til gengæld regner vi med, at de enkelte spørgsmål vil 
tage kortere tid, ligesom du formentlig vil have færre kommentarer. 

Vi forventer at besvarelsen af dette spørgeskema vil tage op til 60 minutter. 

Med venlig hilsen Jeppe Lykke Møller, postdoc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Kort om metoden og forløbet 
En Delphi-undersøgelse handler kort fortalt om at bede eksperter, inden for et givent felt, om at give deres 
bedste vurdering af forhold, der er vanskelige at opnå sikker viden om. Det bruges ofte til at forudsige 
udviklinger inden for f.eks. klima, politik eller andre forhold. 

I første runde bad vi jer svare på en række spørgsmål om målgruppen. Disse spørgsmålet er blevet 
analyseret og du kan derfor se, hvad du selv og de øvrige forskere har svaret – sidstnævnte i anonymiseret 
form. De kvantitative besvarelser er blevet omregnet til et gennemsnit. Nogle af disse gennemsnit er blevet 
vægtet, således at svar fra forskere med tættere tilknytning til det enkelte arbejdsområde trækker mere op 
eller ned i gennemsnittet end forskere, der er længere væk. Denne vægtning har betydet en ændring af 
gennemsnittet fra -0,35%-point til 2,9%-point. 

I denne anden runde beder vi dig om to ting: 

• Dels har du mulighed for at revidere dine svar, nu hvor du ved, hvad gennemsnittet har svaret 
• Dels beder vi dig besvare en række nye spørgsmål ud fra jeres kommentarer fra første runde. 

Vi forventer at gennemføre en tredje runde, hvor vi beder jer om at validere jeres svar en sidste gang. 

Anonymitet 
De videnskabelige medarbejdere på NFA, som står for Delphi-undersøgelsen, vil kunne se, hvem der har 
svaret hvad. Men de øvrige medarbejdere på NFA, i Beskæftigelsesministeriet og i arbejdsgruppen vil alene 
få adgang til anonymiserede svar. De besvarede spørgeskemaer behandles som personfølsomme 
oplysninger og vil blive placeret på et sikkert drev, hvor kun nødvendigt personale fra projektet har adgang 
til dem i projektets løbetid. 

Når du har svaret 
Når du har svaret, gemmer du dette spørgeskema og sender det til Heidi Vendelboe Andersen på 
hva@nfa.dk. 

Hvis du har spørgsmål, må du meget gerne kontakte Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk eller telefon 22 42 
22 27. 

En definition på sårbarhed 
Inden du svarer på spørgeskemaet, er det relevant kort at definere, hvad en sårbar arbejdstager er. 

mailto:hva@nfa.dk
mailto:jlm@nfa.dk
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Vi definerer målgruppen for denne undersøgelse som udlændinge i Danmark, der kan kategoriseres som 
hhv. C, D eller E på denne skala fra Center Mod Menneskehandel: 

 

Figur 1. Kategorisering af sårbarhed på arbejdsmarkedet. Den stiplede markering viser, hvilke målgrupper denne undersøgelse 
fokuserer på. Kilde: Lisborg, A. (2011). MENNESKEHANDEL I DEN GRØNNE SEKTOR? - En undersøgelse af migrations- og 
arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark” Center Mod Menneskehandel. 

Med ’sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked’ taler vi altså om mennesker, der ikke blot er 
udsatte eller prekære såsom projektansatte, deltidsansatte, soloselvstændinge, vikarer og andre atypisk 
ansatte. Vi taler om mennesker, der både arbejder uden overenskomst, og som arbejder under stærkt 
kritisable, ugennemskuelige eller direkte ulovlige forhold. Forhold man vil kunne kalde helt eller delvist ufri. 

Vi har fået kommentarer, der foreslår revision af modellen. Vi er enige i forslagene men vi er nødt til at 
anvende modellen lige nu, i mangel på klarere definitioner af målgruppen.  

I det følgende vil vi bede dig svare ud fra din bedste vurdering. Husk, at det er helt i orden ikke at kende 
svaret. Formålet med en Delphi er at lade eksperter give deres bedste bud. I denne runde, får mulighed for 
at justere jeres svar fra første runde. Desuden kommer der en tredje runde, hvor i, igen for mulighed for at 
justere jeres svar. 
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Spørgsmål 1 (udbredelse) 
I første runde stillede vi spørgsmålet: ”Hvor mange procent af den samlede beskæftigede (inkl. danskere) 
vurderer du kan karakteriseres som ’sårbare udlændinge’ (angivelse i procent)? Fordel dit bedste bud på 
målgruppe og arbejdsområde.” 
 
Input fra første runde: 
Flere deltagere oplevede spørgsmålet som uklart. Vi spørger til, hvor stor en procentdel, de sårbare 
udlændinge i hhv. kategori C, D og E udgør af det samlede antal beskæftigede i branchen. Det samlede antal 
beskæftigede er både danskere og udlændinge. 
 
Vi har bemærket, at andelen af sårbare udlændinge på arbejdsmarkedet (C+D+E) samlet set vurderes til at 
være 12,1%, hvilket tyder på, at spørgsmålet ikke har fremstået helt klart. Vi håber, at det er klarere 
formuleret nu.  
 
Vi kan oplyse, at der ifølge jobindsats.dk i august 2020 var 287.816 udenlandske lønmodtagere samt 7.936 
udlændinge registreret i RUT i Danmark ud af i alt 2.763.695 lønmodtagere (Danmarks Statistik). Det vil sige, 
at den officielle andel af udlændinge i beskæftigelse var ca. 10,7%. 
 
Flere deltagere udtrykte tilbageholdenhed ved at svare på udbredelse. Dels af ovenstående grunde. Dels 
fordi data er vanskeligt opnåelige. Disse manglende data er netop grunden til denne undersøgelse, men I er 
som deltagere dem, der kan give de bedst kvalificerede estimater. Vi håber, at flere vil svare på anden 
runde. 
 
Nye tilføjede arbejdsområder 
Vi har lavet følgende rettelser ud fra kommentarerne: Arbejdsområderne ’rengøring’ og ’hotel’ blev kaldt 
overlappende af flere i første runde. Rengøring er derfor nu opdelt i private hjem, på hoteller og i 
virksomheder. Landbrug er ændret til at omfatte hele den grønne sektor. Følgende arbejdsområder er 
desuden tilføjet: Industri, IT-branchen, detailhandel, husholdning/børnepasning, søfarende, diverse småjobs 
(tiggeri, flaskesamlere, magasinsælgere), lagerarbejde samt massage- og neglesaloner. 
 
Du bedes svare på, hvordan du mener, at fordelingen ser ud på de nye tilføjede arbejdsområder. 
 
Revider eventuelt din besvarelse 
 
Du kan nedenfor se både din egen besvarelse 
samt forskerens vægtede gennemsnitsbesvarelse. 
 
Du har nu mulighed for at revidere dit svar, nu 
hvor du ved, hvordan forskerne i gennemsnit har 
vurderet udbredelsen. Dit svar fra sidste runde er 
udfyldt nedenfor. Du bedes kun rette i dit eget 
svar. Benyt gerne en farve til at markere 
eventuelle rettelser.  
 
 

Procentvis andel af 
sårbare udenlandske 
arbejdstagere fordelt 

på kategorier og 
arbejdsområder ud af 

den samlede 
beskæftigelse 

I hvor høj grad, er sårbare 
udlændinge, i det givne 

arbejdsområde, inden for dit 
forskningsfelt? 
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Arbejdsmarkedet som 
helhed  

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 8,5% 3,0% 0,6%  

Rengøring i private hjem 
(ikke au pairs)  

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 
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Rengøring på hoteller 
(tidligere ’hoteller’) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 10,8% 3,5% 1,4%  

Rengøring i virksomheder 
(tidligere bare ’rengøring’) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 16,6% 4,9% 2,0%  

Restauration (servering, 
opvask) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 11,9% 4,3% 1,8%  

Den grønne sektor 
(landbrug, gartneri, minkavl, 
skovning, beskæring, 
plukning) (revideret) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 15,5% 7,0% 3,1%  

Byggeri 
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 12,7% 4,8% 2,3%  

Fiskeri 
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 8,1% 3,2% 1,4%  

Persontransport (taxa, bus 
mv.) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 10,7% 2,6% 0,8%  

Bud/kurer (f.eks. cykelbude, 
vareudbringning, post mv.) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 15,2% 3,5% 1,4%  

Industri (fabrikker) 
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

IT-branchen  
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Lagerarbejde 
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Husarbejde og børnepasning 
(inkl. au pairs)  

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Søfarende (skibstransport 
mv. under dansk lovgivning)  

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Detailhandel (butik-
/kassemedarbejder) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Diverse småjobs (tiggeri, 
flaskesamlere, 
magasinsælgere 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Massage- og neglesaloner  Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Vejtransport 
(lastbilchauffører) 

Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 12,6% 4,5% 1,2%  

Sexarbejde 
Dit svar % % % ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 25,5% 11,7% 14,8%  
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Kommenter gerne på spørgsmålet, hvis du har noget at tilføje. 
 

  

Spørgsmål 2 (udviklingen) 
I første runde stillede vi spørgsmålet: ”Hvordan vurderer du udviklingen i andelen af sårbare udlændinge 
(kategori C, D og E samlet set) inden for de forskellige arbejdsområder de kommende 5 år?” 
 
Spørgsmål baseret på input fra første runde: 
I første runde kom der en række begrundelser for udviklingen. Disse har vi samlet i nedenstående tabel, 
hvor du nu har mulighed for at vurdere, hvilke faktorer der bidrager til udviklingen. 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
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Platformsøkonomi er en væsentlig faktor til at udbrede sårbart 
arbejde inden for især udbringning af varer, persontransport, 
service og rengøring. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheders anvendelse for fleksibel arbejdskraft synes at vokse. 
Soloselvstændige, vikarer og underleverandører synes at erstatte 
ordinært ansatte også inden for traditionelle faglærte områder. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Landbrug, fiskeri og byggeri udvikler stadigt nye 
forretningsmodeller, hvor udenlandsk arbejdskraft kommer til 
Danmark. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nogle forventer en forandring af målgruppens sammensætning, 
hvor flygtninge fra f.eks. Eritrea i stigende grad overtager sårbare 
jobs fra østeuropæere inden for f.eks. den grønne sektor. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Andelen af sårbare udlændinge formodes at stige svagt, 
medmindre der kommer ny regulering på området. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Den igangværende Covid-19-krise formodes at øge sårbarheden, da 
man fra tidligere kriser har set, at udlændinge skubbes ud af 
arbejdsmarkedet først, hvilket øger deres incitament til at arbejde 
under ringere vilkår. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Antallet af illegale arbejdstagere vil stige de kommende 5 år. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Accept af racisme fra meningsdannere og politikere øger accepten 
af sårbarhed blandt udlændinge på arbejdsmarkedet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nye tilføjede arbejdsområder 
Vi har ligesom i det foregående skema tilføjet nye arbejdsområder. Du bedes svare på, hvordan du mener, 
at fordelingen ser ud på de nye tilføjede arbejdsområder. 
 
Revider eventuelt din besvarelse 
Du kan nedenfor se både din egen besvarelse samt forskerens 
svarfordeling og vægtede gennemsnitsbesvarelse.  
 
Du har nu mulighed for at revidere dit svar fra første runde, nu hvor du 
ved, hvordan forskerne i gennemsnit har vurderet udviklingen. Dit svar 
fra sidste runde er udfyldt nedenfor. Du bedes kun rette i dit eget svar. 
 
Bemærk. Fordelingen af svar er ikke vægtet. 
 

Udvikling i andelen af sårbare 
udlændinge fordelt på 

arbejdsområder (værdi) 
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Arbejdsmarkedet som 
helhed 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,9) 0% 0% 15% 85% 0% 

Rengøring i private hjem 
(ikke au pairs) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Rengøring på hoteller 
(tidligere ’hoteller’) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,8) 0% 7% 21% 71% 0% 

Rengøring i virksomheder 
(tidligere bare ’rengøring’) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 4,0) 0% 0% 7% 93% 0% 

Restauration (servering, 
opvask) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,9) 0% 0% 13% 87% 0% 

Den grønne sektor 
(landbrug, gartneri, 
minkavl, skovning, 
beskæring, plukning) 
(revideret) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 4,1) 0% 0% 7% 86% 7% 

Byggeri 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,9) 0% 0% 31% 92% 8% 

Fiskeri 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,5) 0% 0% 58% 42% 0% 

Persontransport (taxa, bus 
mv.) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,1) 0% 9% 55% 36% 0% 

Bud/kurer (f.eks. 
cykelbude, 
vareudbringning, post mv.) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,8) 0% 0% 21% 64% 14% 

Industri (fabrikker) 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

IT-branchen  
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Lagerarbejde 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 
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Husarbejde og 
børnepasning (inkl. au 
pairs)  

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Søfarende (skibstransport 
mv. under dansk 
lovgivning)  

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Detailhandel (butik-
/kassemedarbejder) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Nyt arbejdsområde 

Diverse småjobs (tiggeri, 
flaskesamlere, 
magasinsælgere 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Massage- og neglesaloner 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nyt arbejdsområde 

Vejtransport 
(lastbilchauffører) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,5) 0% 27% 0% 55% 18% 

Sexarbejde 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit = 3,6) 0% 9% 36% 45% 9% 

 
Kommenter gerne yderligere på spørgsmålet om udvikling. 

 

  

Spørgsmål 3 (udfordringer) 
I første runde stillede vi spørgsmålet ”Hvad er de tre største udfordringer for de sårbare udenlandske 
arbejdstagere efter din mening?” 
 
Vi har ud fra besvarelserne fra første runde identificeret en række udfordringer, som vi inddeler i fire 
hovedudfordringer. Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig i hver enkelt udsagn om udfordringerne. 
 

Strukturelle/kulturelle forhold 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn: 
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Manglende kendskab til rettigheder, love og regler betyder, at 
mange ikke ved, at det er muligt at arbejde på bedre vilkår. De stiller 
derfor ikke krav til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, som andre ville 
gøre. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Manglende uddannelse og sprogkundskaber – dansk såvel som 
engelsk – er en stor barriere for at opnå bedre arbejdsvilkår. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Målgruppen oplever et stærkt incitament for at acceptere ringe (og 
ulovlige) løn- og arbejdsvilkår, fordi de kommer fra lande, hvor 
deres økonomi, vilkår og muligheder er meget ringe. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Opholdstilladelsen er ofte afhængig af deres ansættelse, hvilket 
giver incitament til at acceptere ringe vilkår. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge oplever dehumaniserende og diskriminerende 
adfærd fra både arbejdsgivere, kolleger, kunder, myndigheder mv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Praktikordninger fastholder folk i midlertidige forløb uden 
efterfølgende ansættelse. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Danske normer og praksisser er ofte implicitte og vanskelige at lære 
for udlændinge, hvilket er en barriere for integration mellem 
udlændinge og danskere. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse beskriver udlændinge 
negativt, hvilket hæmmer deres integration på arbejdsmarkedet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbejdsmarkedet er globaliseret, men der er ikke en globaliseret 
regulering af vilkår. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Diskriminerende, krænkende og dehumaniserende adfærd 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn: 
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Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra arbejdsgiver. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder ansætter hellere danske arbejdstagere end 
udenlandske. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra kolleger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra myndigheder. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra borgere. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Uden for den danske arbejdsmarkedsmodel 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgende udsagn: 
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Sårbare udlændinge er ikke medlemmer af en fagforening. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Sårbare udlændinge har et meget individualiseret syn på arbejde – 
de har mindre tilbøjelighed til at organisere sig eller stille fælles 
krav. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Myndighederne opdager først sent målgruppen – f.eks. når der er 
sket meget alvorlige lovovertrædelser. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge undgår myndighederne af frygt for repressalier. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Der er huller i arbejdsmarkedsmodellen, som muliggør udnyttelse – 
f.eks. mellemmænd og vikarbureauer der formidler jobs i gråzonen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge oplever forringede muligheder for 
repræsentation og indflydelse på eget arbejde. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Uden for velfærdsstatens sikkerhedsnet 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn: 
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Sårbare udlændinge har stærkt forringede mulighed for ydelser ved 
ledighed og sygdom. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge har ikke mulighed for opkvalificering. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinges adgang til offentlig sygesikring er stærkt 
begrænset. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kriminalisering af visse målgrupper/områder øger sårbarheden – 
f.eks. forbud mod campering øger incitamentet for at overnatte på 
farlige steder. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her: 

 

  

Spørgsmål 4 (virksomheder og privatpersoner) 
I første runde stillede vi spørgsmålet ”Hvad kendetegner de virksomheder og/eller privatpersoner, der 
benytter sårbare udlændinge som arbejdskraft?” 
 
Spørgsmål baseret på input fra første runde: 
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Vi har ud fra jeres kommentarer i første runde identificeret 
følgende karakteristika ved disse virksomheder/personer. Du 
bedes vurdere i hvor høj grad, du er enig i disse beskrivelser om 
virksomhederne/personerne. 
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Virksomheder, der ansætter sårbare udlændige, har primært 
fokus på indtjening/profit. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er udsat for 
hård konkurrence. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, gør det, fordi 
de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder og privatpersoner, der ansætter sårbare 
udlændinge, mener, at det er moralsk forsvarligt at ansætte 
arbejdskraft på ringe vilkår. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lønomkostninger er den væsentligste del af udgifterne i 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Brancher med stor andel af sårbare udlændinge har en lav grad 
af organisering. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er typisk 
nystartede. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er typisk små. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, bryder bevidst 
arbejdsmiljøloven. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, bryder bevidst 
skatteregler (f.eks. momsregler, ansættelse af sort arbejde). ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Privatpersoner eller virksomheder, der handler med 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, ved ikke, at de 
er med til at fastholde udlændinge i sårbare positioner. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Privatpersoner eller virksomheder, der handler med 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, lukker øjnene 
for deres medansvar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Agenter, mellemmænd og vikarbureauer er en central drivkraft i 
formidling både lovligt og ulovligt arbejde til sårbare udlændinge 
via nationale og internationale netværk. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De sårbare udlændinge får ukorrekte eller ufuldstændige 
oplysninger om deres ansættelse af de 
virksomheder/mellemmænd, der ansætter dem. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sårbare udlændinge ansættes typisk i yderste led i værdikæden.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her: 

 

  



Sårbare udenlandske arbejdstagere  
på det danske arbejdsmarked 
En Delphi-undersøgelse blandt danske forskere på området 

Side 11 af 15 
 

Spørgsmål 5 (rådgivning, vejledning og bistand) 
I første runde bad vi forskerne svare på en række spørgsmål om, hvorvidt tilbud til målgruppen var 
tilstrækkelige. Vi bad desuden deltagerne komme med forslag til, hvordan man bedre kan hjælpe 
målgruppen. 
 
Spørgsmål baseret på input fra første runde 

Deltagerne har foreslået følgende tilbud, der kan hjælpe 
målgruppen.  
 
Du bedes vurdere i hvor høj grad, du mener, at disse tiltag vil have 
positiv effekt (dvs. mindske sårbarheden). 
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Mulighed for hjælp og rådgivning fra myndigheder og foreninger 
uden risiko for hjemsendelse. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mere opsøgende arbejde fra myndigheder, sociale tilbud, 
fagforeninger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bedre kommunikation om lokale tilbud til målgruppen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bedre mulighed for overnatning, så man ikke er nødt til at bo hos sin 
arbejdsgiver eller et sted vedkommende har anvist. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bedre muligheder for anonym rådgivning, klagemulighed og hjælp 
fra f.eks. Kirkens Korshær, Gadejuristen eller andre aktører i 
gadearbejdet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Etablering af ’migrantcentre’ med tilstrækkelige ressourcer, hvor 
målgruppen kan få hjælp til alt, der handler om arbejde og liv i 
Danmark. Herunder ly. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tilbud om bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter (f.eks. 
juridisk bistand, bisidder eller tolke) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mulighed for hjælp i målgruppens hjemlande til at kunne håndtere 
de udfordringer såsom gæld eller pression, der forhindrer 
tilbagevenden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Revider eventuelt din besvarelse 

Du kan nedenfor se både din egen besvarelse samt forskerens 
svarfordeling og gennemsnitsbesvarelse.  
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Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra det 
offentlige? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (gennemsnit = 2,1) 0% 13% 81% 6% 

Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra 
private aktører, herunder 
NGOer? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (gennemsnit = 2,2) 0% 19% 81% 0% 
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Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra 
faglige organisationer? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (gennemsnit = 2,4) 0% 47% 53% 0% 

Vurderer du, at målgruppen 
kender til deres muligheder for 
at få hjælp? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (gennemsnit = 1,7) 0% 0% 76% 24% 

Vurderer du, at de eksisterende 
tilbud om hjælp er de rigtige? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (gennemsnit = 2,5) 0% 50% 50% 0% 

 
Angiv gerne yderligere forslag til, hvordan man kan hjælpe sårbare udlændinge gennem tilbud, og hvordan 
disse formidles til målgruppen. 

 

  

Spørgsmål 6 (tiltag) 
I første runde bad vi deltagerne nævne op til tre tiltag, som de vurderer vil være effektive til at mindske 
udsatheden blandt sårbare udenlandske arbejdstagere. 

Deltagerne har foreslået følgende tiltag, der kan hjælpe 
målgruppen.  
 
Du bedes vurdere i hvor høj grad, du mener, at disse tiltag vil have 
positiv effekt (dvs. mindske sårbarheden). 
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Forbedret samarbejde myndighederne imellem (arbejdstilsyn, skat, 
politi, kommuner mv.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bedre koordinering mellem myndigheder ved tilsyn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Flere tilsyn fra myndigheder. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Øget indsats fra arbejdsmarkedsorganisationerne, i forhold til 
nuværende. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bedre mulighed for at identificere og overføre formelle 
kompetencer fra hjemlandet til Danmark. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fokus på at forfølge virksomhederne, der ansætter sårbare 
udlændinge. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Forbedret samarbejde mellem myndigheder, fagforeninger, 
arbejdsgiverforeninger og nationale foreninger/netværk (f.eks. 
kirkesamfund, indvandrerorganisationer mv.)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kædeansvar og sociale klausuler i forbindelse med offentlige 
anlægsprojekter, udbud og brug af private leverandører. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Alle udlændinge, der arbejder under lovlige vilkår, får udstedt et 
kort, der dokumenterer dette over for myndigheder. I forbindelse 
med udstedelsen undervises de i deres rettigheder og 
arbejdsmarkedsforhold i Danmark. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Forbedret samarbejde mellem fagforeninger i Danmark og 
afsenderlandene. F.eks. for at kunne føre kontrol og tilsyn med 
agenter/mellemmænd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Uddannelse af politi og politikere om mekanismerne i racisme og 
diskrimination. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Større viden end der er på nuværende tidspunkt, om, hvor de 
sårbare udlændinge arbejder, så opsøgende arbejde bliver lettere. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Forbedret muligheder for at anmelde bagmænd for målgruppen, 
myndigheder og foreninger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Større respekt, for og anerkendelse af det enkelte menneskes 
ressourcer og rettigheder som arbejdere fra myndigheder og andre, 
der har kontakt til målgruppen, i forhold til nuværende. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

SIRI (styrelsen for international rekruttering og integration) skal 
sikre, at folk, der opnår arbejdstilladelse, også er informeret om 
deres rettigheder som arbejdere og muligheder for hjælp. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mindre diskrimination af udlændinge i den offentlige debat – og 
dermed mindre legitimering af diskrimination på arbejdsmarkedet, 
end der er på nuværende tidspunkt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Etablering af national arbejdsgruppe, der omsætter politiske 
initiativer og skaber en helhedsorienteret strategi for at få skabt et 
fokus på de sårbare grupper og hvordan arbejdsmarkedsparterne 
kan forbedre arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet ift. til beskæftigelse- 
og fastholdelse, samt trivsel, sundhed og sikkerhed. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mulighed for arbejdstilladelse, som ikke er baseret på en 
ansættelseskontakt og dermed gør den enkelte afhængig af 
arbejdsgiver. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mulighed for understøttelse og opholdstilladelse ved arbejdsløshed. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Øget krav, i forhold til nuværende, om etablering af aftaleret 
(overenskomst) i mindre virksomheder, evt. i form af erga omnes-
lovgivning. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Større deling af data mellem forskningsinstitutioner, Danmarks 
Statistik, myndigheder, arbejdsmarkedsorganisationer, kommuner, 
NGOer, private aktører mv., end der er på nuværende tidspunkt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Almengørelse af de kollektive overenskomster. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mere forskning på området, end der er på nuværende tidspunkt, så 
f.eks. lovgivning, udbredelse, arbejdsforhold og konsekvenser kan 
dokumenteres. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lovgivning der forbedrer muligheden for at straffe bagmænd og 
arbejdsgivere for menneskehandel. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Øget adgang til sundhedssystemet, i forhold til nuværende adgang. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Regulering af globale finansmarkeder. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En offentlig debat om udlændinges positive bidrag til samfundet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Hvis du har yderligere forslag til tiltag eller kommentarer til ovenstående, er du meget velkommen til at 
angive dem her.  

 

  

Spørgsmål 7 (data) 
I første runde bad vi deltagerne foreslå registre, databaser eller andre kilder, som vil kunne give information 
om målgruppens udbredelse, levevilkår, udfordringer eller andet.  
 
Følgende data blev nævnt: 

• NGOer har mange data om målgruppen, da de dokumenterer deres arbejde. F.eks. Trampolinhuset, 
LGBT asyl mv.  

• Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer har data. 
• Kommuner har data. 
• Politiet har data om tvangsarbejde. 
• Danmarks Statistik kan have brugbare data om målgruppen og bør spørges. 
• Rapporter om ulighed i sundhed rummer data om indvandrere. 
• Illegal/Strada har data om, hvor mange sælgerlegitimationskort de har udsted over årene. 
• Sociale medier kan være en kilde til (big) data. 

 
Øvrige kommentarer: 

• Udbredt enighed om, at eksisterende registre primært rummer legale arbejdere. Målgruppen 
skjuler sig. 

• Kvalitative metoder a la ’hjemløseoptællingen’ vil nok være bedst egnet. 
• Snowballing kan bruges som metode, hvor man interviewer én, som så peger på en anden osv. 
• Myndighederne kan lave repræsentative tilsyn i en hel branche, hvor de optæller og registrerer 

sårbare udlændinge. Derved kan man skabe valide data om udbredelse. 
• Norge er længere fremme i forhold til tvangsarbejde. De kan have brugbare erfaringer omkring 

data. 
 
Hvis du har yderligere forslag til, hvor der findes data om målgrupperne, og hvordan denne data kan 
anvendes til at fremme kendskab til målgruppen og forebyggelse af sårbarhed, er du velkommen til at skrive 
dem her. 
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Spørgsmål 8 (kommentarer) 
Hvis du har kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her.  

 

  

 

Tak for din besvarelse. Du bedes sende det udfyldte skema til Heidi Vendelboe Andersen på hva@nfa.dk. 

mailto:hva@nfa.dk
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Kære deltager 

Tak fordi du stadig ønsker at deltage i denne Delphi-undersøgelse om sårbare udenlandske arbejdstagere i 
Danmark. Undersøgelsen foretages af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vegne af en 
tværministeriel arbejdsgruppe ledet af Beskæftigelsesministeriet. Formålet med undersøgelsen er at skabe 
størst mulig klarhed over udbredelsen og udfordringer for målgruppen, ligesom vi ønsker at finde forslag til 
løsninger. 

Dette er tredje runde af vores Delphi-undersøgelse. Vi modtog i første runde i alt 21 besvarelser af skemaet 
– og 17 i anden runde. 

Spørgeskemaet er blevet noget længere end sidst. Til gengæld regner vi med, at de enkelte spørgsmål vil 
tage kortere tid, ligesom du formentlig vil have færre kommentarer. 

Vi forventer at besvarelsen af dette spørgeskema vil tage op til 30 minutter. 

Med venlig hilsen  

Jeppe Lykke Møller, postdoc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Kort om metoden og forløbet 
En Delphi-undersøgelse handler kort fortalt om at bede eksperter, inden for et givent felt, om at give deres 
bedste vurdering af forhold, der er vanskelige at opnå sikker viden om. Det bruges ofte til at forudsige 
udviklinger inden for f.eks. klima, politik eller andre forhold. 

I anden runde bad vi jer svare på en række spørgsmål om målgruppen ud fra besvarelserne i første runde. 
Disse spørgsmål er nu blevet analyseret, og du kan derfor se, hvad du selv og de øvrige forskere har svaret 
(anonymt). Besvarelser fra første og anden runde er blevet omregnet til et gennemsnit, ligesom vi viser 
fordelingen af besvarelserne. Nogle gennemsnit er blevet vægtet, således at svar fra forskere med tættere 
tilknytning til det enkelte arbejdsområde trækker mere op eller ned i gennemsnittet end forskere, der er 
længere væk. Denne vægtning har betydet en ændring af gennemsnittet fra -1,7%-point til 2,3%-point. 

I denne tredje runde har du mulighed for at validere svarene fra anden runde. Det vil sige, at du har 
mulighed for at revidere dine svar, nu hvor du ved, hvad gennemsnittet har svaret på alle spørgsmålene. 

Dette er tredje og sidste runde, vi gennemfører i Delphi-undersøgelsen. 

Anonymitet 
De videnskabelige medarbejdere på NFA, som står for Delphi-undersøgelsen, vil kunne se, hvem der har 
svaret hvad. Men de øvrige medarbejdere på NFA, i Beskæftigelsesministeriet og i arbejdsgruppen vil alene 
få adgang til anonymiserede svar. De besvarede spørgeskemaer behandles som personfølsomme 
oplysninger og vil blive placeret på et sikkert drev, hvor kun nødvendigt personale fra projektet har adgang 
til dem i projektets løbetid. 

Når du har svaret 
Når du har svaret, gemmer du dette spørgeskema og sender det til Heidi Vendelboe Andersen på 
hva@nfa.dk. 

Ved spørgsmål kan du kontakte Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk eller telefon 22 42 22 27. 
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En definition på sårbarhed 
Inden du svarer på spørgeskemaet, er det relevant kort at definere, hvad en sårbar arbejdstager er. 

Vi definerer målgruppen for denne undersøgelse som udlændinge i Danmark, der kan kategoriseres som 
hhv. C, D eller E på denne skala fra Center Mod Menneskehandel: 

 

Figur 1. Kategorisering af sårbarhed på arbejdsmarkedet. Den stiplede markering viser, hvilke målgrupper denne undersøgelse 
fokuserer på. Kilde: Lisborg, A. (2011). MENNESKEHANDEL I DEN GRØNNE SEKTOR? - En undersøgelse af migrations- og 
arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark” Center Mod Menneskehandel. 

Med ’sårbare udlændinge på det danske arbejdsmarked’ taler vi altså om mennesker, der ikke blot er 
udsatte eller prekære såsom projektansatte, deltidsansatte, soloselvstændinge, vikarer og andre atypisk 
ansatte. Vi taler om mennesker, der både arbejder uden overenskomst, og som arbejder under stærkt 
kritisable, ugennemskuelige eller direkte ulovlige forhold. Forhold man vil kunne kalde helt eller delvist ufri. 

Vi har fået kommentarer, hvor I foreslår en revision af modellen. Vi er enige i forslagene, men vi er nødt til 
at anvende modellen lige nu, i mangel på klarere definitioner af målgruppen.  

I det følgende vil vi bede dig svare ud fra din bedste vurdering. Husk, at det er helt i orden ikke at kende 
svaret. Formålet med en Delphi er at lade eksperter give deres bedste bud. I denne runde, får mulighed for 
at justere jeres svar fra anden runde.  
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Spørgsmål 1 (udbredelse) 
I første runde stillede vi spørgsmålet: ”Hvor mange procent af den samlede beskæftigede (inkl. danskere) 
vurderer du kan karakteriseres som ’sårbare udlændinge’ (angivelse i procent)? Fordel dit bedste bud på 
målgruppe og arbejdsområde.” 
 
I anden runde fik du mulighed for at revidere dine svar på hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse 
inden for de pågældende arbejdsområder de forskellige typer af sårbare udlændinge udgør.  
 
Vi vil bede dig kigge dine svar igennem igen og vurdere, om nogle af svarene fra anden runde skal ændres.  
 
Input fra forrige runder: 
Flere deltagere oplevede spørgsmålet som uklart. Derfor uddyber vi: Vi spørger til, hvor stor en procentdel, 
de sårbare udlændinge i hhv. kategori C, D og E udgør af det samlede antal beskæftigede inden for forskellige 
arbejdsområder. Det samlede antal beskæftigede er både danskere og udlændinge. 
 
Vi kan oplyse, at der ifølge jobindsats.dk i august 2020 var 287.816 udenlandske lønmodtagere samt 7.936 
udlændinge registreret i RUT i Danmark ud af i alt 2.763.695 lønmodtagere (Danmarks Statistik). Det vil sige, 
at den officielle andel af udlændinge i beskæftigelse var ca. 10,7%. 
 
Flere deltagere udtrykte tilbageholdenhed ved at svare på udbredelse, også i anden runde. Blandt andet fordi 
data er vanskeligt opnåelige. Disse manglende data er netop grunden til denne undersøgelse, men I er som 
deltagere dem, der kan give de bedst kvalificerede estimater. Vi håber, at flere vil svare på her i tredje og 
sidste runde. 
 
Antal respondenter på spørgsmålet i anden runde: 6-10. 
 
Revider eventuelt din besvarelse 
 
Du kan nedenfor se både din egen besvarelse 
samt forskerens vægtede gennemsnitsbesvarelse. 
 
Du har igen mulighed for at revidere dit svar. Dit 
seneste svar er udfyldt nedenfor. Du bedes kun 
rette i dit eget svar. Benyt gerne en farve til at 
markere eventuelle rettelser. 
 
* betyder, at arbejdsområdet er blevet tilføjet i 
anden runde og således ikke er valideret. 

Procentvis andel af sårbare 
udenlandske arbejdstagere 

fordelt på kategorier og 
arbejdsområder ud af den 

samlede beskæftigelse 

I hvor høj grad, er 
sårbare udlændinge, i 

det givne 
arbejdsområde, 

inden for dit 
forskningsfelt? 

C D E C+D+E 
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Arbejdsmarkedet som 
helhed  

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 7,0% 3,0% 0,5% 10,5% ny  

IT-branchen* 
Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 6,3% 1,7% 0,4% 8,4% ny  

Industri (fabrikker mv.)* 
Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 6,2% 2,2% 0,6% 9,1% ny  
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Detailhandel (butik-
/kassemedarbejder)* 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 6,9% 2,5% 0,6% 10,0% ny  

Fiskeri 
Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 6,7% 2,6% 0,8% 10,0% ny  

Lagerarbejde* Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 7,1% 2,3% 1,0% 10,4% ny  

Persontransport (taxa, bus 
mv.) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 9,4% 2,2% 0,5% 12,0% ny  

Søfarende (skibstransport 
mv. under dansk 
lovgivning)* 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 10,1% 3,3% 0,9% 15,0% ny  

Byggeri 
Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 11,4% 3,6% 0,9% 15,9% ny  

Rengøring på hoteller 
(tidligere ’hoteller’) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 12,8% 3,7% 1,1% 17,6% ny  

Restauration (servering, 
opvask) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 12,5% 4,5% 1,5% 18,4% ny  

Rengøring i virksomheder 
(tidligere bare ’rengøring’) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 13,7% 3,9% 1,4% 19,0% ny  

Rengøring i private hjem 
(ikke au pairs)* 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 13,7% 5,1% 1,1% 19,9% ny  

Vejtransport 
(lastbilchauffører) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 14,2% 5,3% 2,0% 21,5% ny  

Den grønne sektor 
(landbrug, gartneri, minkavl, 
skovning, beskæring, 
plukning) (revideret) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 15,0% 6,0% 2,2% 23,1% ny  

Massage- og neglesaloner* Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 15,8% 5,8% 2,8% 24,4% ny  

Husarbejde og 
børnepasning (inkl. au 
pairs)* 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 20,0% 5,9% 1,3% 27,2% ny  

Bud/kurer (f.eks. cykelbude, 
vareudbringning, post mv.) 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 22,5% 6,4% 0,8% 29,7% ny  

Diverse småjobs (tiggeri, 
flaskesamlere, 
magasinsælgere* 

Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vægtet gennemsnit 19,3% 7,2% 3,6% 30,1% ny  

Sexarbejde 
Dit svar % % %  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vægtet gennemsnit 27,9% 13,4% 13,8% 55,5% ny  

 
Kommenter gerne på spørgsmålet, hvis du har noget at tilføje. 
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Spørgsmål 2 (udviklingen) 
I første runde stillede vi spørgsmålet: ”Hvordan vurderer du udviklingen i andelen af sårbare udlændinge 
(kategori C, D og E samlet set) inden for de forskellige arbejdsområder de kommende 5 år?” 
 
Spørgsmål baseret på input fra første runde: 
I første runde kom der en række begrundelser for udviklingen. Disse blev samlet som udsagn i nedenstående 
tabel i anden runde. Du har nu mulighed for at revidere dine svar fra anden runde. Marker gerne hvilke 
ændringer du har foretaget. 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 
Antal respondenter på dette spørgsmål i anden runde: 15-16. M
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Landbrug, fiskeri og byggeri udvikler stadigt nye 
forretningsmodeller, hvor udenlandsk arbejdskraft kommer til 
Danmark.  
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

58% 42% 0% 0% 25% 
Den igangværende Covid-19-krise formodes at øge sårbarheden, da 
man fra tidligere kriser har set, at udlændinge skubbes ud af 
arbejdsmarkedet først, hvilket øger deres incitament til at arbejde 
under ringere vilkår. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

57% 43% 0% 0% 7% 

Platformsøkonomi er en væsentlig faktor til at udbrede sårbart 
arbejde inden for især udbringning af varer, persontransport, 
service og rengøring. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

43% 57% 0% 0% 13% 

Virksomheders anvendelse for fleksibel arbejdskraft synes at vokse. 
Soloselvstændige, vikarer og underleverandører synes at erstatte 
ordinært ansatte også inden for traditionelle faglærte områder. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

58% 42% 0% 0% 20% 

Nogle forventer en forandring af målgruppens sammensætning, 
hvor flygtninge fra f.eks. Eritrea i stigende grad overtager sårbare 
jobs fra østeuropæere inden for f.eks. den grønne sektor. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17% 33% 50% 0% 63% 

Accept af racisme fra meningsdannere og politikere øger accepten 
af sårbarhed blandt udlændinge på arbejdsmarkedet. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

42% 33% 17% 8% 25% 

Antallet af illegale arbejdstagere vil stige de kommende 5 år. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18% 64% 18% 0% 31% 
Andelen af sårbare udlændinge formodes at stige svagt, 
medmindre der kommer ny regulering på området. 
(Fordeling af svar) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

54% 38% 8% 0% 19% 
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Revider eventuelt din besvarelse om udviklingen fordelt på arbejdsområder 
I anden runde blev nedstående skema besvaret. Du kan se både din 
egen besvarelse samt forskerens svarfordeling og vægtede 
gennemsnitsbesvarelse.  
 
Du har nu mulighed for at revidere dit svar fra anden runde, nu hvor 
du ved, hvordan forskerne i gennemsnit har vurderet udviklingen. Dit 
svar fra anden runde er udfyldt nedenfor. Du bedes kun rette i dit eget 
svar. 
 
Antal respondenter i anden runde: 11-15. 

Udvikling i andelen af sårbare 
udlændinge fordelt på 

arbejdsområder (værdi) 
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Arbejdsmarkedet som 
helhed 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 0% 7% 93% 0% ny 

Detailhandel (butik-
/kassemedarbejder)* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,3) 0% 0% 15% 85% 0% ny 

Persontransport (taxa, bus 
mv.) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,4) 0% 7% 29% 64% 0% ny 

Fiskeri 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,4) 0% 0% 14% 86% 0% ny 

Søfarende (skibstransport 
mv. under dansk 
lovgivning)* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,5) 0% 0% 21% 71% 7% ny 

Byggeri 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,5) 8% 0% 8% 77% 8% ny 

Industri (fabrikker)* 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,5) 8% 0% 31% 62% 0% ny 

Rengøring på hoteller 
(tidligere ’hoteller’) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,6) 0% 0% 58% 42% 0% ny 

Lagerarbejde* 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,6) 0% 9% 45% 45% 0% ny 

Massage- og 
neglesaloner* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,6) 0% 0% 45% 45% 9% ny 

Vejtransport 
(lastbilchauffører) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,7) 0% 15% 15% 54% 15% ny 

Husarbejde og 
børnepasning (inkl. au 
pairs)* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,8) 0% 0% 23% 69% 8% ny 

Sexarbejde 
Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,8) 0% 0% 42% 58% 0% ny 

Rengøring i private hjem 
(ikke au pairs)* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 8% 23% 54% 15% ny 

IT-branchen* Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 0% 54% 46% 0% ny 

Rengøring i virksomheder 
(tidligere bare ’rengøring’) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 0% 67% 33% 0% ny 

Restauration (servering, 
opvask) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 0% 7% 71% 21% ny 

Den grønne sektor 
(landbrug, gartneri, 
minkavl, skovning, 
beskæring, plukning) 
(revideret) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 0,9) 0% 0% 45% 45% 9% ny 

Diverse småjobs (tiggeri, 
flaskesamlere, 
magasinsælgere* 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 1,1) 0% 15% 15% 54% 15% ny 

Bud/kurer (f.eks. 
cykelbude, 
vareudbringning, post 
mv.) 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar (vægtet gennemsnit 1,3) 0% 0% 31% 62% 8% ny 

 
Kommenter gerne yderligere på spørgsmålet om udvikling. 

 

  



Sårbare udenlandske arbejdstagere  
på det danske arbejdsmarked 
En Delphi-undersøgelse blandt danske forskere på området 

Side 8 af 18 
 

Spørgsmål 3 (udfordringer) 
I første runde stillede vi spørgsmålet ”Hvad er de tre største udfordringer for de sårbare udenlandske 
arbejdstagere efter din mening?” 
 
Ud fra besvarelserne identificerede vi en række udfordringer, som vi i anden runde formulerede som en 
række udsagn fordelt på fire hovedudfordringer.  
 
Du kan se dine egne svar herunder samt fordelingen af svar fra alle deltagere. Du bedes kigge dine svar 
igennem, og evt. revidere dem. 

Strukturelle/kulturelle forhold 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn. 
 
Antal respondenter i anden runde: 16-17. 
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Opholdstilladelsen er ofte afhængig af deres ansættelse, hvilket giver 
incitament til at acceptere ringe vilkår. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

56% 38% 0% 0% 6% 
Målgruppen oplever et stærkt incitament for at acceptere ringe (og 
ulovlige) løn- og arbejdsvilkår, fordi de kommer fra lande, hvor deres 
økonomi, vilkår og muligheder er meget ringe. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,5) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

53% 41% 6% 0% 0% 
Arbejdsmarkedet er globaliseret, men der er ikke en globaliseret 
regulering af vilkår. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,5) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

60% 27% 13% 0% 13% 
Manglende uddannelse og sprogkundskaber – dansk såvel som engelsk 
– er en stor barriere for at opnå bedre arbejdsvilkår. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,4) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

41% 53% 6% 0% 0% 
Manglende kendskab til rettigheder, love og regler betyder, at mange 
ikke ved, at det er muligt at arbejde på bedre vilkår. De stiller derfor 
ikke krav til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, som andre ville gøre. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,3) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

35% 59% 6% 0% 0% 
Praktikordninger fastholder folk i midlertidige forløb uden 
efterfølgende ansættelse. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24% 53% 6% 0% 18% 
Sårbare udlændinge oplever dehumaniserende og diskriminerende 
adfærd fra både arbejdsgivere, kolleger, kunder, myndigheder mv. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,1) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29% 35% 18% 0% 18% 
Danske normer og praksisser er ofte implicitte og vanskelige at lære 
for udlændinge, hvilket er en barriere for integration mellem 
udlændinge og danskere. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,9) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24% 47% 24% 6% 0% 
Arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse beskriver udlændinge 
negativt, hvilket hæmmer deres integration på arbejdsmarkedet. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,3) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 25% 44% 13% 13% 
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Diskriminerende, krænkende og dehumaniserende adfærd 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn. 
 
Antal respondenter i anden runde: 17. 
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Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra arbejdsgiver. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,4) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

35% 29% 6% 0% 29% 
Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra borgere. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,0) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18% 29% 18% 0% 35% 
Virksomheder ansætter hellere danske arbejdstagere end 
udenlandske. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,9) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18% 47% 24% 0% 12% 
Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra kolleger. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,9) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18% 29% 24% 0% 29% 
Sårbare udlændinge oplever ofte diskriminerende, krænkende og 
dehumaniserende adfærd fra myndigheder. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,8) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18% 18% 35% 0% 29% 
 

Uden for den danske arbejdsmarkedsmodel 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn. 
 
Antal respondenter i anden runde: 17. 
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Sårbare udlændinge oplever forringede muligheder for 
repræsentation og indflydelse på eget arbejde. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,7)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

53% 24% 0% 0% 24% 

Der er huller i arbejdsmarkedsmodellen, som muliggør udnyttelse – 
f.eks. mellemmænd og vikarbureauer der formidler jobs i gråzonen. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,7) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

71% 18% 6% 0% 6% 

Sårbare udlændinge er ikke medlemmer af en fagforening. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
53% 41% 0% 0% 6% 

Sårbare udlændinge undgår myndighederne af frygt for repressalier. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,4) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
41% 53% 0% 0% 6% 

Myndighederne opdager først sent målgruppen – f.eks. når der er 
sket meget alvorlige lovovertrædelser. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29% 41% 12% 0% 18% 

Sårbare udlændinge har et meget individualiseret syn på arbejde – 
de har mindre tilbøjelighed til at organisere sig eller stille fælles 
krav. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,5) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12% 18% 41% 6% 24% 
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Uden for velfærdsstatens sikkerhedsnet 
Du bedes angive, hvor enig du er i følgene udsagn. 
 
Antal respondenter i anden runde: 16-17. 
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Sårbare udlændinge har ikke mulighed for opkvalificering. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
59% 18% 6% 0% 18% 

Sårbare udlændinge har stærkt forringede mulighed for ydelser ved 
ledighed og sygdom. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,5) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

47% 41% 0% 0% 12% 

Sårbare udlændinges adgang til offentlig sygesikring er stærkt 
begrænset. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,3) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24% 29% 6% 0% 41% 

Kriminalisering af visse målgrupper/områder øger sårbarheden – 
f.eks. forbud mod campering øger incitamentet for at overnatte på 
farlige steder. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19% 25% 6% 0% 50% 

 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her: 
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Spørgsmål 4 (virksomheder og privatpersoner) 
I første runde stillede vi spørgsmålet ”Hvad kendetegner de virksomheder og/eller privatpersoner, der 
benytter sårbare udlændinge som arbejdskraft?” 
 
Ud fra besvarelserne opstillede vi en række karakteristika, som vi i anden runde formulerede som en række 
udsagn, som deltagerne har svaret, om de var enige i.  
 
Du kan se dine egne svar herunder samt fordelingen af svar fra alle deltagere. Du bedes kigge dine svar 
igennem, og evt. revidere dem. 

 
 
Du bedes vurdere i hvor høj grad, du er enig i disse beskrivelser 
om virksomhederne/personerne. 
 
Antal respondenter i anden runde: 16-17. 
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Virksomheder, der ansætter sårbare udlændige, har primært 
fokus på indtjening/profit. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

44% 25% 0% 0% 31% 
De sårbare udlændinge får ukorrekte eller ufuldstændige 
oplysninger om deres ansættelse af de 
virksomheder/mellemmænd, der ansætter dem. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

38% 31% 0% 0% 31% 

Agenter, mellemmænd og vikarbureauer er en central drivkraft i 
formidling både lovligt og ulovligt arbejde til sårbare udlændinge 
via nationale og internationale netværk. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,5) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

44% 44% 0% 0% 13% 

Sårbare udlændinge ansættes typisk i yderste led i værdikæden.  
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,3) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
40% 33% 13% 0% 13% 

Privatpersoner eller virksomheder, der handler med 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, lukker øjnene 
for deres medansvar. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19% 38% 6% 0% 38% 

Virksomheder og privatpersoner, der ansætter sårbare 
udlændinge, mener, at det er moralsk forsvarligt at ansætte 
arbejdskraft på ringe vilkår. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,1) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 44% 0% 0% 50% 

Lønomkostninger er den væsentligste del af udgifterne i 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,1) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13% 38% 6% 0% 44% 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, bryder bevidst 
skatteregler (f.eks. momsregler, ansættelse af sort arbejde). 
(Fordeling af svar. Gennemsnit3,1 ) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13% 38% 6% 0% 44% 
Brancher med stor andel af sårbare udlændinge har en lav grad 
af organisering. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,1) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25% 31% 19% 0% 25% 
Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, bryder bevidst 
arbejdsmiljøloven. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 3,0) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13% 25% 13% 0% 50% 
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Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er typisk små. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,8) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
13% 38% 25% 0% 25% 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er udsat for 
hård konkurrence. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,6) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7% 40% 20% 7% 27% 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, gør det, fordi 
de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,4) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 31% 44% 0% 25% 
Privatpersoner eller virksomheder, der handler med 
virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, ved ikke, at de 
er med til at fastholde udlændinge i sårbare positioner. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,3) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 25% 38% 6% 31% 

Virksomheder, der ansætter sårbare udlændinge, er typisk 
nystartede. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 2,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 13% 47% 0% 40% 
 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her: 
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Spørgsmål 5 (rådgivning, vejledning og bistand) 
I første runde bad vi forskerne svare på en række spørgsmål om, hvorvidt tilbud til målgruppen var 
tilstrækkelige. Vi bad desuden deltagerne komme med forslag til, hvordan man bedre kan hjælpe 
målgruppen.  
 
Spørgsmål baseret på input fra første runde 
Deltagerne foreslog følgende tilbud, der kan hjælpe målgruppen 
i første runde. 
 
Du har nu mulighed for at revidere dine svar på tilbuddenes 
forventede effekt ud svarfordelingen i anden runde. 
 
Du bedes vurdere i hvor høj grad, du mener, at disse tiltag vil 
have positiv effekt (dvs. mindske sårbarheden). 
 
Antal respondenter i anden runde: 15-17. 
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Etablering af ’migrantcentre’ med tilstrækkelige ressourcer, hvor 
målgruppen kan få hjælp til alt, der handler om arbejde og liv i 
Danmark. Herunder ly. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,2)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 56% 38% ny 

Tilbud om bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakter 
(f.eks. juridisk bistand, bisidder eller tolke) 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 59% 35% ny 

Bedre mulighed for overnatning, så man ikke er nødt til at bo 
hos sin arbejdsgiver eller et sted vedkommende har anvist. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 59% 35% ny 

Mulighed for hjælp og rådgivning fra myndigheder og foreninger 
uden risiko for hjemsendelse. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,2) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 59% 35% ny 
Bedre muligheder for anonym rådgivning, klagemulighed og 
hjælp fra f.eks. Kirkens Korshær, Gadejuristen eller andre 
aktører i gadearbejdet. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,1) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 71% 24% ny 

Mere opsøgende arbejde fra myndigheder, sociale tilbud, 
fagforeninger. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,0) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 0% 76% 18% ny 

Bedre kommunikation om lokale tilbud til målgruppen. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,9) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 0% 13% 63% 19% ny 

Mulighed for hjælp i målgruppens hjemlande til at kunne 
håndtere de udfordringer såsom gæld eller pression, der 
forhindrer tilbagevenden. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,7) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7% 0% 20% 60% 13% ny 
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Revider eventuelt din besvarelse 
 
Du kan nedenfor se både din egen besvarelse samt forskerens 
svarfordeling og gennemsnitsbesvarelse for anden runde.  
 
Antal respondenter i anden runde: 15-17. 
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Vurderer du, at de 
eksisterende tilbud om hjælp 
er de rigtige? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar i anden runde (snit 2,6) 0% 63% 0% 38% ny 

Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra 
faglige organisationer? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar i anden runde (snit 2,4) 0% 35% 0% 65% ny 

Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra 
private aktører, herunder 
NGOer? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar i anden runde (snit 2,2) 
 

0% 
 

24% 
 

76% 
 

0% ny 

Har målgruppen tilstrækkelig 
mulighed for at få hjælp fra 
det offentlige? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar i anden runde (snit 2,1) 0% 12% 6% 82% ny 

Vurderer du, at målgruppen 
kender til deres muligheder 
for at få hjælp? 

Dit svar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fordeling af svar i anden runde (snit 1,8) 0% 0% 24% 76% ny 
 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her: 
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Spørgsmål 6 (tiltag) 
I første runde bad vi deltagerne nævne op til tre tiltag, som de vurderer vil være effektive til at mindske 
udsatheden blandt sårbare udenlandske arbejdstagere. 
 
Deltagerne har foreslået følgende tiltag, der kan hjælpe målgruppen. 
Du kan nedenfor se, hvordan deltagerne svarede i anden runde, og 
du kan evt. revidere dine svar fra anden runde. 
 
Du bedes vurdere i hvor høj grad, du mener, at disse tiltag vil have 
positiv effekt (dvs. mindske sårbarheden). 
 
Antal respondenter i anden runde: 9-16. 
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Kædeansvar og sociale klausuler i forbindelse med offentlige 
anlægsprojekter, udbud og brug af private leverandører. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,43) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 43% 50% ny 
Øget indsats fra arbejdsmarkedsorganisationerne, i forhold til 
nuværende. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,40) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 0% 60% 40% ny 
Forbedret samarbejde mellem myndigheder, fagforeninger, 
arbejdsgiverforeninger og nationale foreninger/netværk (f.eks. 
kirkesamfund, indvandrerorganisationer mv.) 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,38) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 0% 63% 38% ny 

Bedre koordinering mellem myndigheder ved tilsyn. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,36) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
0% 0% 0% 64% 36% ny 

Forbedrede muligheder for at anmelde bagmænd for målgruppen, 
myndigheder og foreninger. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,33) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 53% 40% ny 

Fokus på at forfølge virksomhederne, der ansætter sårbare 
udlændinge. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,31) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 19% 31% 50% ny 
Større viden end der er på nuværende tidspunkt, om, hvor de 
sårbare udlændinge arbejder, så opsøgende arbejde bliver lettere. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,29) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 57% 36% ny 
Forbedret samarbejde myndighederne imellem (arbejdstilsyn, skat, 
politi, kommuner mv.) 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,27) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 60% 33% ny 

Flere tilsyn fra myndigheder. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,17) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 8% 67% 25% ny 
Mulighed for understøttelse og opholdstilladelse ved arbejdsløshed. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,15) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
0% 0% 15% 54% 31% ny 

SIRI (styrelsen for international rekruttering og integration) skal sikre, 
at folk, der opnår arbejdstilladelse, også er informeret om deres 
rettigheder som arbejdere og muligheder for hjælp. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,13) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 73% 20% ny 
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Alle udlændinge, der arbejder under lovlige vilkår, får udstedt et kort, 
der dokumenterer dette over for myndigheder. I forbindelse med 
udstedelsen undervises de i deres rettigheder og 
arbejdsmarkedsforhold i Danmark. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,08) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 8% 15% 38% 38% ny 

Etablering af national arbejdsgruppe, der omsætter politiske 
initiativer og skaber en helhedsorienteret strategi for at få skabt et 
fokus på de sårbare grupper og hvordan arbejdsmarkedsparterne kan 
forbedre arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet ift. til beskæftigelse- og 
fastholdelse, samt trivsel, sundhed og sikkerhed. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,07) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 7% 79% 14% ny 

Bedre mulighed for at identificere og overføre formelle kompetencer 
fra hjemlandet til Danmark. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,07) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 27% 40% 33% ny 
Lovgivning der forbedrer muligheden for at straffe bagmænd og 
arbejdsgivere for menneskehandel. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,00) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 14% 71% 14% ny 
Uddannelse af politi og politikere om mekanismerne i racisme og 
diskrimination. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,00) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 20% 60% 20% ny 
Mindre diskrimination af udlændinge i den offentlige debat – og 
dermed mindre legitimering af diskrimination på arbejdsmarkedet, 
end der er på nuværende tidspunkt. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 1,00) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 21% 57% 21% ny 

Mulighed for arbejdstilladelse, som ikke er baseret på en 
ansættelseskontakt og dermed gør den enkelte afhængig af 
arbejdsgiver. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,94) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6% 6% 6% 50% 31% ny 

Øget adgang til sundhedssystemet, i forhold til nuværende adgang. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,93) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7% 0% 7% 67% 20% ny 

Større deling af data mellem forskningsinstitutioner, Danmarks 
Statistik, myndigheder, arbejdsmarkedsorganisationer, kommuner, 
NGOer, private aktører mv., end der er på nuværende tidspunkt. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,92) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 23% 62% 15% ny 

Almengørelse af de kollektive overenskomster. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,92) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
0% 0% 23% 62% 15% ny 

Regulering af globale finansmarkeder. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,89) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 33% 44% 22% ny 
Mere forskning på området, end der er på nuværende tidspunkt, så 
f.eks. lovgivning, udbredelse, arbejdsforhold og konsekvenser kan 
dokumenteres. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,87) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7% 0% 7% 73% 13% ny 

Forbedret samarbejde mellem fagforeninger i Danmark og 
afsenderlandene. F.eks. for at kunne føre kontrol og tilsyn med 
agenter/mellemmænd. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,83) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 0% 25% 67% 8% ny 
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Større respekt, for og anerkendelse af det enkelte menneskes 
ressourcer og rettigheder som arbejdere fra myndigheder og andre, 
der har kontakt til målgruppen, i forhold til nuværende. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,71) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 7% 29% 50% 14% ny 

Øget krav, i forhold til nuværende, om etablering af aftaleret 
(overenskomst) i mindre virksomheder, evt. i form af erga omnes-
lovgivning. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,67) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 7% 29% 50% 14% ny 

En offentlig debat om udlændinges positive bidrag til samfundet. 
(Fordeling af svar. Gennemsnit 0,46) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

0% 9% 45% 36% 9% ny 
 
Har du noget at tilføje, er du velkommen at skrive det her:  
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Spørgsmål 7 (data) 
I første runde bad vi deltagerne foreslå registre, databaser eller andre kilder, som vil kunne give information 
om målgruppens udbredelse, levevilkår, udfordringer eller andet. Der er ikke kommet yderligere 
kommentarer i anden runde. 
 
Følgende data blev nævnt (i første og anden runde): 

• NGOer har mange data om målgruppen, da de dokumenterer deres arbejde. F.eks. Trampolinhuset, 
LGBT asyl mv.  

• Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer har data. 
• Kommuner har data. 
• Politiet har data om tvangsarbejde. 
• Danmarks Statistik kan have brugbare data om målgruppen og bør spørges. 
• Rapporter om ulighed i sundhed rummer data om indvandrere. 
• Illegal/Strada har data om, hvor mange sælgerlegitimationskort de har udsted over årene. 
• Sociale medier kan være en kilde til (big) data. 

 
Øvrige kommentarer: 

• Udbredt enighed om, at eksisterende registre primært rummer legale arbejdere. Målgruppen skjuler 
sig. 

• Kvalitative metoder a la ’hjemløseoptællingen’ vil nok være bedst egnet. 
• Snowballing kan bruges som metode, hvor man interviewer én, som så peger på en anden osv. 
• Myndighederne kan lave repræsentative tilsyn i en hel branche, hvor de optæller og registrerer 

sårbare udlændinge. Derved kan man skabe valide data om udbredelse. 
• Norge er længere fremme i forhold til tvangsarbejde. De kan have brugbare erfaringer omkring data. 

 
Hvis du har yderligere forslag til, hvor der findes data om målgrupperne, og hvordan denne data kan 
anvendes til at fremme kendskab til målgruppen og forebyggelse af sårbarhed, er du velkommen til at skrive 
dem her. 

 

  

Spørgsmål 8 (kommentarer) 
Hvis du har kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her.  

 

  
Tak for din besvarelse. Du bedes sende det udfyldte skema til Heidi Vendelboe Andersen på hva@nfa.dk. 

mailto:hva@nfa.dk
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Arbejdsgruppen om sårbare arbejdstagere: 
Sammenfatning af ambassadehøringerne  

 
 
 
For at indhente inspiration fra andre lande, har arbejdsgruppen foretaget en høring af am-
bassaderne i følgende lande: Belgien, Norge, Sverige, Irland, Nederlandene, Luxem-
bourg, Tyskland og Storbritannien.  
 
Høringen omhandlede de forskellige landes erfaringer med målgruppen ”sårbare uden-
landske arbejdstagere”, bagmænd og andre aktører, som er i berøring med problemet; 
eventuelle indsatser overfor arbejdsgivere, fx information, skærpet ansvar eller sanktione-
ring, eller om de har særlige krav til indkvartering; snitflader mellem arbejdsgivers og 
statens forpligtelser til at give støtte og bistand til personer, der er blevet groft udnyttet 
samt om myndighedssamarbejdet samt bagmænd bag menneskehandel til tvangsarbejde 
og deres forpligtelser til støtte og bistand, samt lovgivning på området.  
 
Sammenfatningen er tematisk opdelt i følgende temaer: Oplysning og rådgivning;  
Myndighedssamarbejde; Arbejdstageres rettigheder; Arbejdsgivers forpligtelser; Ind-
kvartering; Sanktioner, Regulering (straffeloven); Menneskehandel; Andet samt eksem-
pler på historier fra de forskellige lande.  
 
Generelt er tilbagemeldingen fra de hørte ambassader, at de fleste lande gennem den se-
nere tid har haft et øget fokus på netop udenlandske arbejdstagere. Blandt andet har co-
vid-19 sat fokus på slagterier, hvor coronaudbrud har været markante og som primært er 
blevet tilskrevet dårlige arbejds- og indkvarteringsforhold for de beskæftigede udenland-
ske arbejdere.  
 
Oplysning og rådgivning  
Oplysningsarbejde, rådgivning og juridisk bistand spiller en vigtig rolle i håndteringen af 
problemerne med udnyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere.  
 
I Tyskland har forbundsregeringen og delstaterne de seneste år øget finansieringen af ini-
tiativer på området. Der findes en række programmer og organisationer, som beskæftiger 
sig med emnet. Det mest fremtrædende blandt dem er projektet ”Faire Mobilität” (dansk 
= Fair Mobilitet). Formålet er at opbygge rådgivende strukturer, hvor særligt østeuropæi-
ske arbejdstagere kan henvende sig med spørgsmål angående arbejdsretlige forhold. Fair 
Mobilitet har i dag ni kontorer fordelt ud over Tyskland. 85 pct. af Fair Mobilitets finan-
siering kommer fra staten (arbejds- og socialministeriet), mens de sidste 15 pct. dækkes 
af arbejdstagerorganisationen DGB. Sprogfærdigheder er en vigtig kompetence og Fair 
Mobilitet har mindst 2-3 medarbejdere, der taler et sprog fra gruppen af lande, som pro-
jektet havde størst fokus på (Polen, Rumænien, Bulgarien og Ungarn). Fair Mobilitet er 
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ikke begrænset til bestemte brancher, men beskæftiger sig i praksis primært med arbejds-
tagere inden for byggeri, transport, plejesektoren, slagteribranchen samt skibsværfter, au-
tomobilindustrien og gastronomi-sektoren. 
Irland lancerer en informationskampagne i september 2020 mod frontlinjearbejdere (ho-
tel/restauration mv.). For så vidt angår informationskampagner udgiver Migrant Rights 
Centre Ireland (MRCI) informationspjecer om arbejdstagerrettigheder og afholder oplys-
ningsmøder. Regeringen har gjort en indsats, overvejende gennem ”oplysning for bor-
gerne” i de elektroniske medier, men af begrænset omfang og effekt. 
 
Nederlandene har forbedret informationsadgangen for udenlandske arbejdstagere for at 
mindske deres afhængighed af arbejdsgiver og rekrutteringsbureauer. I den forbindelse 
har Social- og Beskæftigelsesministeriet udgivet en brochure samt lanceret en hjemme-
side (Work in NL) på diverse sprog med nødvendige oplysninger om pligter og rettighe-
der, når man flytter til Nederlandene.  
 
I UK involverer sager om udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft særligt personer fra EU-
tiltrædelsesstater, såsom Polen, Litauen, Bulgarien og Rumænien. En af de centrale ud-
fordringer er sprogbarrieren, og at få arbejdstagerne til at forstå deres rettigheder, da de 
ofte ikke er klar over, at de udnyttes. GLA (Gangmasters and Labour Abuse Authority) 
har fx oversat sin hjemmeside til flere sprog, og har udgivet pamfletter der beskriver de 
britiske arbejdstagerrettigheder til 19 sprog. 
 
Myndighedssamarbejde  
Det er vigtigt med et koordineret og godt samarbejde mellem myndigheder, som er i be-
røring med målgruppen sårbare udenlandske arbejdstagere.  
 
I Tyskland anfører fagbevægelsen, at Tysklands manglende evne til effektivt at håndtere 
problemer med sårbare udenlandske arbejdstagere bunder i en fragmenteret lovgivning og 
manglende koordinering mellem myndighederne. Myndighederne mangler det fulde over-
blik og den nødvendige forståelse for problemstillingen. Den primære konsekvens var, at 
ingen rigtigt havde øje for ofrenes situation. Arbejdsgiverne havde ingen pligt til at tage 
sig af ofrene, og myndighederne forsømte ofte at gøre det.  
 
I Sverige har de tidligere haft problemer med mangelfuld informationsdeling mellem 
myndighederne, og derfor har de intensiveret Arbejdstilsynets inspektioner og øget koor-
dinering blandt de relevante myndighederne.  
 
I Norge har de ligeledes positive erfaringer med bredt og vedvarende myndighedssamar-
bejde og koordinering af indsatsen. Når styrelserne samordner deres sanktioner og bruger 
dem i kombination, giver det styrelserne et stort potentiale til at kunne begrænse eller 
standse kriminelle aktører. 
 
Sverige er i gang med en større granskning og analyse af de fælles myndighedskontroller, 
som ventes færdiggjort senest den 1. november 2021. 
 
Sverige har ved revisionen af udstationeringsloven d. 30. juli 2020 pålagt udenlandske ar-
bejdsgivere løn- og indkvarteringsmæssige krav i forbindelse med udstationering af ar-
bejdstagere i Sverige. Ordningen indebærer, at arbejdsmarkedets parter kan søge støtte 

https://www.workinnl.nl/en/default.aspx
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hos Arbetsmiljöverket. Formålet med støtten er at fremme parternes deltagelse i at ud-
vikle samt yde rådgivning til de fælles myndighedskontroller.  
 
I Irland har myndighederne for få ressourcer og beføjelser til at gribe ind, hvorfor en ar-
bejdspladsinspektion – f.eks. i fiskeriet – ofte må gennemføres med politiets deltagelse. 
 
Regeringen i Nederlandene lancerede ultimo 2019 en såkaldt ”sammenhængende tilgang” 
til bekæmpelse af ulovlige forhold for udenlandske arbejdere, hvor man arbejder sammen 
med regionale og kommunale myndigheder, arbejdsgivere, fagforeninger, internationale 
partnere, ngo’er og andre private aktører (vedhæftet). Tilgangen har flere spor: oplysnin-
ger; registrering; boliger; afhængighed af arbejdsgiveren ift. bl.a. bolig og transport; tiltag 
overfor upålidelige rekrutteringsbureauer og indrapportering af misforhold.   
 
I UK samarbejder GLA med diasporasamfund, ambassader, velgørenhedsorganisationer 
og interessegrupper, herunder såkaldte “Worker Support Groups” og fagforeninger. GLA 
er det førende efterforskningsagentur for udnyttelse af arbejdskraft i Storbritan-
nien. Dets rolle er at arbejde i partnerskab med politi og andre retshåndhævende 
myndigheder for at beskytte sårbare og udnyttede arbejdstagere. Man samarbejder 
for at afdække sager, udbrede kendskab til arbejdstagerrettigheder, og opfordre ofre til at 
anmelde deres arbejdsgivere. Dette gøre bl.a. gennem samarbejdsprotokoller som man ek-
sempelvis har lavet for byggeindustrien.  
 
Arbejdstageres rettigheder 
Nye regler i Nederlandenes (”Balanced Labour Market Act”) trådte i kraft fra 1. januar 
2020. Reglerne betyder, at ansatte, som er til rådighed uden fast timetal, har fået flere ret-
tigheder samt forbedret sikkerheden for en reel indkomst. Arbejdsgivere skal bl.a. give 
ansatte besked mindst fire dage før deres vagt om deres arbejdsskema. Hvis dette ikke 
sker, er den ansatte ikke forpligtet til at efterkomme arbejdsgiverens ønske. Ydermere vil 
ansatte være berettiget til løn i tilfælde af sen aflysning fra deres arbejdsgiver. 
 
I Sverige kan udnyttede arbejdstagere midlertidigt blive understøttet af de svenske sociale 
myndigheder, hvis de vidner mod virksomheden/personen, der har udnyttet dem. Der fin-
des også en ”hemvändarhjälp” på myndighedsniveau, som skal forhindre, at arbejdstage-
ren ikke bliver genstand for repressalier i hjemlandet. 
 
Arbejdsgiveres forpligtelser  
Nederlandene har store udfordringer med upålidelige, midlertidige rekrutteringsbureauer. 
Det er meget enkelt at etablere et rekrutteringsbureau, idet der ikke stilles nogen krav, og 
tilsyn er frivilligt. En undersøgelse har vist, at der hos 70 pct. af de undersøgte bureauer 
er tale om uregelmæssigheder såsom ulovlig ansættelse, dårlige arbejdsforhold, lønninger 
under minimumslønnen og høje fradrag fra lønsummen. Pt. undersøges muligheden for 
mere effektive sanktionsmuligheder over for personerne bag disse bureauer samt eventu-
elle krav til begyndende rekrutteringsbureauer. 
 
I UK er arbejdsgivere forpligtede til at sikre, at deres ansattes rettigheder overholdes og at 
arbejdet foregår under lovlige vilkår. Der er indført en række tiltag for at tilsikre, at virk-
somheder overholder reglerne og udviser rettidig omhu. Eksempelvis er virksomheder 
med en årlig omsætning på over £36 millioner, pålagt at udgive en årlig ”Supply Chain 



4 
 

Statement”, der redegør for, hvilke tiltag virksomheden har indført for at forhindre udnyt-
telse af arbejdere i deres forsyningskæderne. Tiltag som dette synes dog at have en be-
grænset effekt, og der pågår drøftelser om hvordan reguleringen på området kan styrkes. 
Desuden overvejes etablering af en dedikeret enhed til efterforskning og håndhævelse af 
arbejdstagerrettigheder. 
 
I UK hænder det, at arbejdsgivere indrapporterer klager til GLA. Der er ofte tilfældet, 
hvis de har mistanke om, at de underbydes af en konkurrent, fordi der udnyttes skrøbelige 
udenlandske arbejdstagere. GLA forsøger på forskellig vis, at opfordre arbejdsgivere til at 
udvise rettighed omhu, og indrapportere sager og mistanker. 
  
Indkvartering 
Regeringen i Nederlandene arbejder for at alle boliger, også til udenlandske arbejdsta-
gere, lever op til standarderne i det nederlandske Building Decree og derudover at for-
målsopførte fleksboliger er blevet certificeret som overholdende gældende kvalitets-stan-
darder. For at imødegå urimeligt dårlige boligforhold fremmer regeringen ligeledes part-
nerskaber mellem offentlige og private parter i muligt omfang. En national aftale fra 2012 
oprettede foreningen for standardisering af fleksible boliger (SNF), der bl.a. udfører in-
spektioner og certificeringer for denne type bolig. Pt. udfører SNF ad hoc inspektioner og 
fra 2021 sigtes mod inspektion af alle certificerede boliger. Hvis en bolig har fået et certi-
fikat, må en arbejdsgiver tilbageholde maksimalt 25 pct. af den lovpligtige minimumsløn 
til at dække boligomkostninger. SNF stiller ifm. deres certificering desuden krav til boli-
gens størrelse: Mindst 10 kvadratmeter, når der er tale om midlertidige boliger og mindst 
12 kvadratmeter ved mere permanent beboelse.   
 
UK har en række standarder som skal overholdes, i tilfælde hvor arbejdsgiver tilbyder 
indkvartering: Indkvarteringen skal være sikker og beboelig, der må ikke være sanitære 
problemer, og gas- og el installationer skal være forsvarlige. Hvis indkvarteringen skal 
huse flere personer, skal den være godkendt hertil af de lokale myndigheder. Tilbydes 
indkvartering, og evt. andre ydelser såsom fortæring, kan arbejdstagerene trækkes i løn til 
under den lovlige mindsteløn. Fradrag i lønnen skal imidlertid være rimelige, og der er 
specificerede loft for anerkendte fradrag.  
 
I Irland har coronakrisen aktualiseret immigranters arbejdsforhold i forbindelse med klyn-
geudbrud på en række slagterier og kødforarbejdningsfabrikker med en stor andel af ind-
vandrere blandt medarbejderne. Ofte bor disse i såkaldte ”direct provisions”, en form for 
flygtningecentre med midlertidigt tildelte boliger i typisk caravans med trange indkvarte-
ringsforhold, hvor smitten nemt breder sig. 
 
Der er i Irland indført mekanismer til at sikre ofre for menneskehandel beskæftigelse og 
bolig, men oftest anvendes samme instrumenter og indkvarteringsmuligheder som for 
asylmodtagere, hvilket ikke findes optimalt for ofre for menneskehandel, der står i en an-
den situation. 
 
I Sverige reviderede man udstationeringsloven d. 30. juli 2020 og den svenske regering 
har pålagt udenlandske arbejdsgivere løn- og indkvarteringsmæssige krav i forbindelse 
med udstationering af arbejdstagere i Sverige. En manglende overholdelse heraf kan 
straffes med en bøde på 20.000 SEK.   
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Sanktioner  
I Norge anvendes følgende virkemidler over for bagmænd: Konfiskation af værdier, luk-
ning af virksomheder og fratagelse af rettigheder, virkemidler for at forhindre organise-
ring og kamuflere den ulovlige virksomhed og strafforfølgning. 
 
Sverige anvender også sanktioner som midlertidig lukning af virksomheder og bøder. 
 
I UK kan arbejdsgivere der udnytter skrøbelige udenlandske arbejdstagere retsforfølges 
efter Gangmasters (Licensing) Act, Modern Slavery Act eller Immigration Act. Personer 
der findes skyldige kan straffes med bøder og fængsel. For de sektorer der er omfattet af 
licensordningen, kan brud på licensstandarder føre til, at arbejdsgivere fratages deres li-
cens. Det er kriminelt at drive virksomhed i licensbetingede hverv uden licens. 
 
Arbejdsgivere, der overtræder loven, bliver retsforfulgt, men har ikke forpligtelser over 
for de udnyttede arbejdstagere. Der bringes sjældent civile søgsmål mod arbejdsgiveren.  

 
I en specifik sag i UK blev arbejdsgiveren pålagt at udbetale erstatning på 
en samlet sum af £100.000 til en gruppe arbejdstagere. Udbetalingen blev 
dækket af arbejdsgivers forsikring. Sagen trak dog i langdrag, og det blev 
med tiden svært at lokalisere og kontakte ofrene.   

 
Regulering (straffeloven) 
Irland har en stærk lovgivning inden for området vedr. menneskesmugling med en straf-
feramme på længere fængselsdomme (op til livstid). 
 
Tyskland reviderede sin straffelov i 2016, således at arbejdsgivere, som beskæftiger per-
soner, der er ofre for menneskehandel, nu i højere grad kan straffes. Det er således ikke 
afgørende, om bagmanden har påvirket ofrets egen beslutningsvilje og fået vedkommende 
til at indlade sig på beskæftigelsen, men i stedet at bagmanden udnytter et nødlidende of-
fers sårbare/svage situation. Tysklands Justitsministerium har siden justeringerne af straf-
feloven igangsat en evaluering af ændringerne af strafforskrifterne, som forventes afslut-
tet i efteråret 2021.  
 
Nederlandene er ved at vurdere om deres straffelov paragraf 273f kan forenkles, og om 
der er behov for yderligere præcisering mht. tvangsarbejde. Der er en gråzone af grove 
arbejdsforhold, som ikke nødvendigvis kan kategoriseres som ’menneskehandel’. Dette 
straffes ved administrativ proces med bøder pålagt af det nederlandske arbejdstilsyn. Men 
nogle NGO’er og én fagforening har angivet, at dette ikke er tilstrækkeligt for de ramte 
arbejdstagere. 
 
I Tyskland er der et relativt lavt antal domfældelser af bagmænd bag menneskehandel. I 
strafforfølgelsen støtter politiet og anklagemyndighederne sig i høj grad til vidneudsagn. 
Manglende vidneudsagn (”jeg gør det frivilligt”) eller endda samtykke i betingelserne 
(”bedre end i hjemlandet”) anføres som den væsentligste årsag til det relativt lave antal 
domfældelser.  
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I Irland, har der endnu ikke været domsfældelse, grundet de høje standarder for bevisfø-
relse. Man er ved at undersøge, om bevisbyrden kan blive vendt således, at det er den an-
klagede som får ansvaret for at bevise sin uskyld. Ligeledes undersøges muligheder for 
sigtelser og bevisførelse uden krav om offerets medvirken. 
 
Det hævdes i Irland, at de fleste rejste sager kun får konsekvenser for arbejdstageren og 
ikke for arbejdsgiveren. Afgørelser ved arbejdsretten og faglig voldgift respekteres ofte 
ikke og må ankes videre i retssystemet. De høje sagsomkostninger er her en prohibitiv 
faktor. Ingen sårbare arbejdstagere vil vælge at gå denne vej, med mindre de har en orga-
nisation i ryggen. Regeringen har dog øget indsatsen – overvejende den politimæssige – 
for at identificere ofre for menneskesmugling. Der er dog stadig få tilfælde af sigtelser og 
domfældelse. 
 
I UK har de en særlig myndighed med ansvar for efterforskning og håndhævelse af brud 
på arbejdstagerrettigheder (GLA). GLA hører under indenrigsministeriet og har politibe-
føjelser med hjemmel til at efterforske alle former for udnyttelse af arbejdere, i alle sekto-
rer i England og Wales. 
 
Menneskehandel  
Irland har oplevet et fald i antal af menneskehandelssager, men myndighederne antager, 
at der er et stort mørketal. Ofre for udnyttelse og menneskesmugling identificeres sjæl-
dent af myndighederne, men af NGO’er og fagforeninger. Der er kun få sager, men sidste 
år sikrede ITF lønkompensation på samlet €137.000 til otte ofre for menneskesmugling. 
En positiv ændring i lovgivningen er, at det er blevet lovpligtigt for arbejdsgiveren at re-
gistrere/bogføre udført arbejde. Har arbejdsgiveren forbrudt sig mod dette, falder en 
uoverensstemmelse som regel ud til arbejdstagerens fordel. 
 
Nederlandene repatrieringstjeneste gør ikke forskel på ”normale” migranter/asylansøgere 
og ofre for menneskehandel eller differentiering på basis af oprindelsesland, når der ar-
bejdes på tilbagerejse til deres hjemland. Hvis det i hjemsendelsesproceduren står klart, at 
der er tale om et offer for menneskehandel, kan personen vælge at melde dette til politiet. 
Herefter kan personen gøre brug af IOMs særlige program for ofre for menneskehandel. 
Nederlandene har således et samarbejde med IOM om støtte til frivillig hjemrejse, hvor 
den nederlandske regering giver støtte til IOMs aktiviteter. Derudover giver den neder-
landske regering tilskud til forskellige NGO’ers aktiviteter rettet mod reintegration. 
IOM’s program vedr. hjemrejse tilbyder samme støtte til alle ofre for menneskehandel 
uanset oprindelsesland. EU-borgere, som ikke har været udsat for menneskehandel, kan 
ikke modtage støtte fra IOM. Støtten er stadig gældende for personer uden opholdstilla-
delse. Ved hjemrejse igennem IOM bliver den pågældende persons asyl/asylansøgning 
trukket tilbage. Alle er frie til at forlandet landet, hvis dette ønskes, også uden støtte fra 
IOM eller andre organisationer.   
 
I Sverige er de sociale myndigheder i kommunerne ansvarlige for at hjælpe ofre for men-
neskehandel i deres respektive kommuner. De regionale koordinatorer mod menneske-
handel er baseret i de sociale myndigheder i de svenske regioner (län) og støtter Jämställ-
dsmyndigheten opgave i forhold til prostitution og menneskehandel i alle sager. De regio-
nale koordinatorer skal sørge for at støtte det lokale politi og de lokale sociale myndighe-
der, sørge for at hjælpe ofre i menneskehandelssager og være en regional autoritet med 
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ekspertviden på menneskehandelsområdet lokalt. Jämställdsmyndigheten har haft til op-
gave at koordinere og udvikle metoder, hvorpå menneskehandelsofre frivilligt og sikkert 
kan vende tilbage til deres hjemlande – enten i EU eller i tredjelande. Jämställdsmyn-
digheten finansierer således et hjemsendelsesprogram, som er drevet af IOM i Helsing-
fors. Hjemsendelsen sigter til at skabe så gunstige forhold, at ofre for menneskehandel vil 
være i stand til at undslippe prostitution eller anden mishandling, minimere risikoen for 
igen at ende som ofre for menneskehandel samt reducere lidelse og øge følelsen af sikker-
hed og tryghed. I programmet bliver ofrene tilbudt en frivillig hjemsendelse, som både 
omfatter støtte på vej hjem og støtte efter, at vedkommende er vendt hjem. 
 
Andet 
I Tyskland har arbejds- og socialminister Hubertus Heils fx et forslag om forbud mod så-
kaldte ”Werkverträge” fra 2021 – kontrakter der omfatter kolonnearbejdere, som i prin-
cippet arbejder på akkord og ikke har ordentlige kontrakter, der regulerer ferie, sygdom 
etc. 
 
Tyskland - I finansministeriet blev der i øjeblikket arbejdet på ny lovgivning vedr. be-
kæmpelse af illegal beskæftigelse og misbrug med sociale ydelser. Toldenheden under 
ministeriet, ”Finanzkontrolle Schwarzarbeit” (FKS), der har ansvar for bekæmpelse af 
sort arbejde, skulle have udvidede beføjelser til at kontrollere for fair og ordentlige ar-
bejdsforhold. Det skulle bl.a. i højere grad sikres, at arbejdstagere ikke blev aflønnet un-
der niveaet for den lovpligtige mindsteløn, at deres arbejdskraft ikke blev udnyttet, samt 
at arbejdsgiverne indbetalte bidrag til den lovpligtige socialforsikringsordning. 
 
I Tyskland fremhævede ambassadens samtalepartnere fra organisationer, som rådgav sår-
bare udenlandske arbejdstagere bl.a ønsket om en central myndighed, som rådgav og ko-
ordinerede sager om menneskehandel, tvangsarbejde og sårbare arbejdstagere, og som 
havde mandat til at tage sig af ofrene. Konstruktionen skulle desuden understøttes af en 
mere klar og sammenhængende lovgivning samt en styrket håndhævelse af arbejdsretlige 
forhold ved domstolene. Udnyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere var et struktu-
relt problem, som krævede et strukturelt svar.      
Dertil fremhævedes vigtigheden af information, oplysningsarbejde og rådgivning på de 
udenlandske arbejdstageres eget sprog. Nogle tyske aktører havde allerede fokus herpå, 
men dette burde være langt mere udbredt, herunder blandt fagforeningerne. Endeligt næv-
nes lettere og billige adgang til fagforeninger for udenlandske arbejdstagere, som kun var 
midlertidigt i landet, som et muligt værktøj til at styrke disses forhandlingsposition over 
for arbejdsgiverne.    
 
Eksempler:  
 

Irland: Har fokus særligt været på forholdene i fiskeriet, hvor det siden 
2015 er kommet frem, at et betydeligt antal faglærte og erfarne fiskere fra 
lande i Afrika og Asien (f.eks. Ghana, Filippinerne, Ægypten, Indonesien) 
har arbejdet under kritisable vilkår på irske fiskerbåde. Et element har væ-
ret, at fiskerne ikke har været aflønnet med fast løn, men med en andel af 
fangsten. Deres fangstandel har så til gengæld været diskriminerende lav, 
ligesom de dermed som ”selvstændige” selv blev ansvarlige for selvangi-
velse og opfyldelse af skattepligt. De kritisable forhold gik på meget lange 
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arbejdstider med for lidt søvn og hviletid og dermed en reel timeløn på 
langt under den ved lov fastsatte mindsteløn. Hvor der var indført løn, vi-
ste et casestudie, at den reelle timeløn lå på €2,82 mod den dagældende 
lovbestemte mindsteløn på €9,15 i timen. Hertil tillægges problemer med 
sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder mangel på pause, hviledage og egent-
lige feriedage. 

 
Tyskland: Serbiske byggearbejdere, som var kommet til Tyskland på stu-
dievisum, men arbejdede i byggebranchen under meget kritisable forhold. 
Oven på en række razziaer, som afdækkede problemet, havde den offent-
lige anklager anmodet samtalepartnerens organisation om at yde bistand 
til byggearbejderne (indkvartering m.v.). Organisationen var dog blevet 
forhindret i dette, i det den tyske udlændingestyrelse havde afvist at give 
byggearbejderne et opholdsgrundlag. I stedet blev byggearbejderne – som 
havde været ofrene i sagen – udvist og straffet med et 2-året indrejsefor-
bud.      
 
Tyskland: Kinesiske køkkenmedarbejdere, som havde arbejdet under uac-
ceptable arbejdsvilkår, ringe løn, og hvor arbejdsgiveren bl.a. havde ind-
draget deres pas. Køkkenarbejdernes vilkår var fastlagt i uofficielle kon-
trakter, der ikke stemte overens med de officielle kontrakter, som udgjorde 
grundlaget for deres ophold i Tyskland. På den baggrund var der blevet 
rejst sager mod køkkenmedarbejderne – igen de egentlige ofre – for svin-
del med opholdsdokumenter. Resultatet havde været, at køkkenmedarbej-
derne var gået under jorden og var forsvundet efter at være blevet afhørt 
af myndighederne, hvilket hindrede efterforskningen af sagen. Der var des-
uden blevet rejst sag mod den vikarvirksomhed, som havde formidlet de ki-
nesiske køkkenmedarbejdere til en lang række restauranter i Tyskland, 
men sagen var endt med at blive indstillet pga. en procedurefejl. Restau-
rantejerne selv var i det store og hele gået fri.     

 
UK: Der er mange forskelligartede forsøg på at franarre arbejdstagerene 
deres retlige løn. GLA har efterforsket en sag, hvor en person både anbe-
falede et antal arbejdere til et rekrutteringsfirma og en arbejdsplads hvor 
de kunne hyres. Alle arbejderne var ansat på den lovlige mindsteløn, men 
rekrutteringsfirmaet havde ikke lagt mærke til, at arbejdstagerenes bank-
oplysninger var til den samme konto. Rekrutteringsfirmaets udbetalinger 
gik således til en enkelt person, som distribuerede lønnen bl.a. arbejderne 
efter forgodtbefindende.   
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