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Executive summary  
 
 
This report is part of the project Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour 

exploitation cases in the Baltic Sea Region (CAPE). With a focus on Denmark, this report explores how 

different forms of exploitation of migrant workers takes place in Denmark 

 

Despite the political attention towards combatting social dumping and human trafficking to forced 

labour in Denmark, there still exists a need for knowledge on the different forms of exploitation that 

takes place in this context. In particular, this report will be guided by the following questions: which 

forms of exploitation do the migrant workers experience? Within what industries do the exploitation 

take place? What factors contribute to the migrants’ vulnerable positions in Denmark? Empirically, the 

report takes point of departure in the industries of horticulture, farming, service (cleaning and sale) and 

construction. The report is based on interviews with migrant workers both from EU (Romania, Poland, 

Lithuania, Bulgaria, Latvia and Slovenia) and outside EU (Ukraine, the Democratic Republic of Congo 

and Afghanistan). Additionally, the data material consists of interviews with authorities, enterprises, 

the trade union and educational institutions as well as official and unofficial documents. 

 

 Based on the empirical material we have identified different forms of precarious working conditions in 

terms of work permits, visa status, payment, and specific tasks that condition the different types of 

exploitation and coercion from poor working conditions and lacking payment to identity theft, physical 

and psychological violence. These forms of exploitation and coercion are rooted in the residence and 

work permit in Denmark, as (1) an EU migrant, (2) a non-EU migrant, or (3) a non-EU migrant without 

residence and work permit. The different constellations of forms of residence and work permit goes 

across the different industries, and conditions the migrant workers’ experiences of precarity, 

exploitation and coercion.  
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1. Indledning 
 
 
 
Problemfelt  
Siden EU-udvidelserne i 2004 og 2007 har der i Danmark fundet en stigning sted i antallet af arbejdsmi-

granter, primært fra EU-medlemslandene i Øst- og Centraleuropa, men også fra lande udenfor den 

Europæiske Union. Der er tale om arbejdsmigranter, som primært bliver ansat i byggebranchen, 

rengøringsbranchen, landbruget og gartnerierne (Andersen & Felbo-Kolding 2014, Arnholtz & Andersen 

2016, Refslund 2016, Arnholtz & Hansen 2009). Ydermere har Danmark erhvervsordninger indenfor en 

række udvalgte brancher, som gør det muligt for ikke-EU-borgere at søge arbejde i Danmark.  

 

Trods et gennemreguleret arbejdsmarked i Danmark, via kollektive aftaler og overenskomster indgået 

mellem arbejdsmarkedsparterne, samt arbejdsmarkedets lovgivning, der sikrer ansattes 

arbejdsrettigheder og indflydelse på arbejdsforhold, viser en række undersøgelser, hvordan migranters 

arbejdskraft udnyttes (Friberg et al. 2014, Refslund 2018, Skvirskaja 2015, Hansen & Hansen 2009, 

Lisborg 2011, Korsby 2011, Calleman 2010, Grimshaw et al. 2016). Sideløbende med stigningen af 

udenlandsk arbejdskraft i Danmark (Jobindsats 2019) fremhæver fagforeningen 3F, at social dumping 

gennem det sidste årti har ændret form, fra primært at omhandle løndumping til nu også at indebære 

andre former for grovere udnyttelse af arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked. Særlig er der 

tale om migranter, der ansættes i ufaglærte midlertidige ansættelser, som oplever forskellige former 

for arbejdsudnyttelse i Danmark. Nogle af disse migranter der er udsat for udnyttelse, bliver også 

identificeret som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde. Med afsæt i arbejdsmigranters erfaringer 

fra det danske arbejdsmarkedet, beskæftiger denne rapport sig således med udnyttelse lige fra 

manglende betaling og dårlige arbejdsforhold til tvang, fysisk vold og trusler. Således er der tale om 

forskellige former for udnyttelse i arbejdsøjemed, der nogle gange bliver af myndighederne og 

fagforeningen anset som menneskehandel til tvangsarbejde eller social dumping.1  

 

Samtlige migranter, der indgår i denne rapport er kommet til Danmark som voksne på baggrund af 

arbejdsrelaterede forhold. Enkelte kvindelige migranter har fået opholdstilladelse som medfølgende 

ægtefæller og har samtidig været arbejdssøgende i Danmark. Da langt de fleste migranter er en del af 

det formelle arbejdsmarked, uanset om de arbejder under organiserede forhold (er ansat på kontrakt, 

                                                      
1 Om menneskehandel, se Center Mod Menneskehandels web site: https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/hvad-er-
menneskehandel (tilgået den 5. oktober 2021). Om social dumping se 3Fs web site: https://www.3f.dk/faa-hjaelp/social-
dumping/hvad-er-social-dumping og Beskæftigelsesministeriets web site: https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-
aftaler/politiske-aftaler/2011/styrket-indsats-over-for-social-dumping/ (tilgået den 5. oktober 2021).  

https://www.3f.dk/faa-hjaelp/social-dumping/hvad-er-social-dumping
https://www.3f.dk/faa-hjaelp/social-dumping/hvad-er-social-dumping
https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler/politiske-aftaler/2011/styrket-indsats-over-for-social-dumping/
https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler/politiske-aftaler/2011/styrket-indsats-over-for-social-dumping/
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får overenskomstmæssig løn, får betaling, ferie- og sygedagpenge), udfører lønnet arbejde, der ikke er 

registreret hos Skattestyrelsen eller aldrig modtager betaling for udført arbejde, refererer vi til dem 

som ‘arbejdsmigranter’ eller blot ’arbejdere’. Dertil har vi også interviewet tre migranter, som har 

arbejdet ’sort’. Det vil sige at deres rengøringsarbejde og løn ikke er registreret samtidig med at der 

ikke var tegnet nogen kontrakt. Disse tre migranter havde heller ikke arbejdstilladelse i Danmark. Nogle 

af de interviewede migranter er enten ansat i tidsbegrænsede stillinger (som for eksempel 

sæsonarbejder, vikar og praktikant), er udstationeret af udenlandsk firma eller er ansat permanente i 

stillinger. Således dækker begrebet ’arbejdsmigrant’ migranternes nationalstatslige identitet og 

tilhørsforhold, kombineret med deres ansættelsesform. Dog omfatter rapporten ikke danske 

statsborgere med etnisk minoritetsbaggrund, der bor og arbejder i Danmark.  

 

Fælles for de arbejdsmigranter, som rapporten omhandler, er som sagt, at de har de alle oplevet 

forskellige former for udnyttelse i forbindelse med deres arbejde. Det kan være lige fra manglende 

betaling for deres arbejde og arbejdsvilkår der ikke vil leve op til arbejdsmiljøloven over trusler og fysisk 

vold til identitetstyveri. Kun en enkelt af interviewpersonerne blev identificeret som offer for 

menneskehandel af CMM, hvor enkelte andre havde deres sag til behandling i enten arbejdsretten eller 

sø- og handelsretten på det tidspunkt, de blev interviewet eller havde anmeldt det til politiet. Således 

er der tale om et bredt spænd i de former for udnyttelse, som indgår i denne rapport.2  

På baggrund af den dette empiriske materiale og den måde som respondenterne er blevet udvalgt på, 

er det vanskeligt at lave en repræsentativ stikprøve. Med andre ord er har det ikke været muligt at 

udvælge respondenterne med de metoder, der normalt sikrer repræsentativitet. Således bygger 

undersøgelsen på udsagn fra en række respondenter, det har været muligt at få kontakt til, og 

konklusionerne skal ses i det lys og tolkes med forsigtighed. 

 

Formål 
Formålet med rapporten er at forstå, hvorledes disse former for arbejdsudnyttelse kan finde sted i 

Denmark, samt kaste lys over migranternes arbejdssituation på det danske arbejdsmarked, set fra deres 

perspektiv. Trods den politiske opmærksomhed og de politiske intentioner om at bekæmpe social 

dumping, grov udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft og menneskehandel, mangler vi stadigvæk viden 

om, hvordan migranter oplever forskellige former for arbejdsudnyttelse i modtagersamfundene, i dette 

tilfælde i Danmark. Med en større viden om udnyttelsesforholdene, vil dette kunne skabe bedre 

muligheder for at beskytte arbejdsmigranter imod at ende i udnyttelsesforhold på arbejdspladserne i 

modtagersamfundene.  

                                                      
2 Således er det ikke de 13 kriterier for identificering af ofre for menneskehandel, som det nationale Center Mod 
Menneskehandel har opstillet, der danner grundlag for denne rapport. I stedet vil rapporten beskræftige sig bredt med 
udnyttelse migranters arbejdskraft lige fra lønforhold til fysisk vold/tvang.  
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Denne rapport vil komme med eksempler fra nogle af de brancher, hvor arbejdsudnyttelsen af 

migranter finder sted, heriblandt landbrug, gartneri, service og byggeri. Blandt andet vil rapporten 

zoome ind på, hvorledes en række mekanismer, som for eksempel ansættelseskontrakt, boligforhold 

og ID-dokumenter, kan fastholde arbejdsmigranterne i et udnyttelsesforhold.   

 

Forskningsspørgsmål 

Med afsæt i ovenstående problemfelt vil denne rapport besvare følgende spørgsmål: 

 

 Hvilke former for udnyttelse oplever arbejdsmigranter? 

 Indenfor hvilke brancher finder arbejdsudnyttelsen sted? 

 Hvilke arbejdsforhold karakteriserer migranternes ansættelser i Danmark? 

 Hvilke forhold sætter migranterne i sårbare positioner i Danmark? 

 

Rapportens opbygning  

Rapporten falder i seks kapitler. Efter indledningen præsenteres forskningsdesign og metodiske 

overvejelser, der tager afsæt i kvalitativ metode og etnografisk feltarbejde. Kapitel tre redegør kort for 

begreberne tvangsarbejde og menneskehandel (menneskehandel til tvangsarbejde) som juridiske og 

politiske termer i forhold til det analytiske greb prekarisering, der anvendes i denne rapport. Dette 

kapitel danner rammen for den efterfølgende analyse, fordelt over kapitel fire og kapitel fem. Første 

del sætter fokus på rekruttering og migranternes mobilitet med afsæt i gartneri, landbrug, byggeri og 

serviceindustrien som empiriske eksempler. Anden del undersøger arbejdsforholdene i Danmark med 

særlig fokus på forholdet til arbejdsgiver, boligforhold og arbejdspræmisser. Det sjette kapitel 

omhandler rapportens konklusion.   
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2. Forskningsdesign og metoder  
 

 
For at undersøge hvorledes migranterne oplever udnyttelse og arbejdsvilkår i Danmark bygger denne 

rapport primært på kvalitativ metode og dermed et kvalitativt materiale, der er indsamlet i forbindelse 

med det 3-årige forskningsprojekt Menneskehandel og tvangsarbejde (2017-2020). Således er denne 

rapport et ekstrakt af en del af førnævnte forskningsprojekt. Formålet med indsamling af det empiriske 

materiale er at generere viden om arbejdsudnyttelsesformer og kontrolmekanismer set fra 

migranternes perspektiv, såvel som hvorledes de oplever synet på arbejdsmigranter på det danske 

arbejdsmarked.  

 

Det empiriske interviewmateriale 
Det kvalitative empiriske materiale består primært af interviews, men også feltarbejde, samt en række 

officielle og uofficielle dokumenter. Særlig de uofficielle dokumenter har vi fået adgang til gennem 

vores interviewpersoner, samt under feltarbejdet. De forskellige former for empirisk materiale er 

inddelt i tre empiriske materialer, hvoraf den første kategori danner det primære grundlag for denne 

rapport:  

 

1. Det empiriske interviewmateriale: Bygger på interview med i alt 107 personer fordelt på 42 

kvinder og 65 mænd. Interviewene kan opdeles i tre kategorier. 

- 68 interviews med migranter, der arbejder i Danmark (fordelt på 18 kvinder og 50 mænd). 

Migranterne kommer fra både EU-lande og ikke-EU-lande, arbejder indenfor én af tre 

forskellige brancher, er ansat på forskellige vilkår i overvejende ufaglærte stillinger, som for 

eksempel landbrugspraktikanter, gennem fodermesterordningen, som vikarer hos 

underleverandører, løsarbejdere mv. I alt har vi interviewet migranter fra seks forskellige 

EU-lande (Rumænien, Polen, Litauen, Letland, Bulgarien og Slovakiet) og fire forskellige 

lande uden for EU (Ukraine, Syrien, Den Demokratiske Republik Congo og Afghanistan). Ud 

af disse lande kommer størstedelen af de interviewede fra Rumænien (23 personer, heraf 

18 mænd og 5 kvinder) og Ukraine (22 personer, heraf 13 mænd og 9 kvinder).  

- 19 interviews med aktører, der repræsenterer myndighederne (CMM, politiet, 

Udlændingestyrelsen og Arbejdstilsynet), fagforeningen 3F og en forsvarsadvokat.  

- 19 interviews med aktører, der repræsenterer virksomheder, danske og ukrainske 

formidlingsbureauer og ukrainske uddannelsesinstitutioner. 
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2. Dokumenter og andet skriftligt materiale: Omfatter uofficielle dokumenter som 

arbejdskontrakter, timeregistreringer, samt artikler om arbejdsmigranter (bl.a. Fagbladet3F), 

samt officielle dokumenter som statusrapporter og evalueringer, handlingsplaner, oplysnings- 

og kampagnemateriale .  

 

3. Feltarbejde: Omfatter deltagelse ved møder og opsøgende arbejde hos 3F, besøg ved danske og 

ukrainske formidlingsbureauer og ukrainske universiteter, samt formidlingsbureauers websites, 

beskeder og kommentarer fra chat rooms på de sociale medier. 

 

Indsamling af det empiriske materiale har løbende fundet sted fra den 1. januar 2017 og frem til den 

15. august 2019 (for yderligere information se Spanger & Dörffer Hvalkof 2020).  

 

Etablering af kontakter og udvælgelseskriterier 
Brancherne gartneri, landbrug, byggeri, rengøring og butik er blevet udvalgt i tæt samarbejde med 3F, 

idet 3F er en af de få organisationer, som egentlig kommer i kontakt med migranter, der oplever 

udnyttelse og tvang i forbindelse med deres arbejde i Danmark. Valget af brancher og 

interviewpersonerne afhang således af kontakten mellem fagforeningen, herunder særligt de enkelte 

ansatte, som vi samarbejdede med og deres kontakt til arbejdsmigranter i de pågældende brancher. 

Særlig har fagforeningen svært ved at etablere kontakt til de migranter, der oplever udnyttelse og tvang 

indenfor servicefagene som rengøring og butik, samt migranter der ikke har et lovligt ophold i Danmark. 

Det betyder, at undersøgelsen primært beror på migranter, som er en del af det formelle 

arbejdsmarkedet. Da mennesker der er udsat for menneskehandel, arbejdsudnyttelse og –tvang står i 

sårbare situationer, kan det være svært at få kontakt til dem og få dem til at fortælle deres historie. 

Derfor valgte vi i projektet ikke at stille konkrete kriterier op for udvælgelse af interviewpersoner 

udover, at de skulle have udenlandsk statsborgerskab og ikke være vokset op i Danmark, men i stedet 

migreret til Danmark i et arbejdsøjemed. Således er det empiriske materiale noget sammensat, hvad 

angår brancher, interviewpersonernes statsborgerskab og ansættelsesvilkår.  

 

De interviewede migranter kommer både fra EU-lande og ikke-EU-lande. Her var vi ikke haft nogle 

præferencer, idet deres status som migrant på det danske arbejdsmarkedet var det centrale. De 

arbejder indenfor førnævnte brancher og er ansat på forskellige vilkår i overvejende ufaglærte stillinger. 

På grund af 3Fs meget forskellige kontakt indenfor de tre brancher, er der en skæv fordeling af 

interviews mellem de tre brancher. Derudover er det kun indenfor gartneri og landbrug, at der er blevet 

foretaget interviews med arbejdsgivere, formidlingsbureauer og uddannelsesinstitutioner i både 

Danmark og afsendersamfundene.  
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Vi har indenfor hver branche kommet i kontakt med interviewpersoner på forskellig vis gennem 3F. For 

eksempel har vi indenfor landbrug og gartneri fulgt en 3F-afdeling i deres opsøgende arbejde blandt 

arbejdsmigranter ved at besøge boligområder, hvor migranterne bor. Indenfor byggeri og rengøring har 

to afdelinger formidlet kontakt til migranter, som de har hjulpet i forbindelse med arbejdsudnyttelse 

og –tvang, menneskehandel eller social dumping. Disse forskellige rekrutteringsmetoder har betydet, 

at vi har både fået forskellige og ens fortællinger om arbejdsudnyttelse og tvangsarbejde. I forbindelse 

med feltarbejdet med en af 3F-afdeling indenfor gartneri og landbrug gav det os mulighed til at 

interviewe særlig ukrainere, der arbejder indenfor disse brancher, samt komme i kontakt med 

formidlingsbureauer, der formidler kontakten mellem danske landmænd og gartnerier og ukrainske 

arbejdere. Denne mulighed valgte vi at forfølge og dermed inddrage i projektet. At etablere en lignende 

kontakt til Rumænien var i dette projekt langt sværere.  

 

Kontakten til de interviewede migranter er primært etableret igennem: 

 3Fs opsøgende arbejde, herunder deres kontakter til arbejdsmigranter, som de har rådgivet, 3F’s 

nationale netværk samt de 3F-medarbejdere, hvoraf nogle selv har en baggrund som 

arbejdsmigranter. Indenfor det grønne område er det også denne gruppe af 3F-medarbejdere, der 

har været bedst til at etablere kontakt til relevante interviewpersoner. Det er også disse 3F-

medarbejdere, der spiller en central rolle i lokalafdelingers opsøgende arbejde. Anderledes 

forholder det sig indenfor byggeri og rengøring. Af forskellige årsager havde vi, via 3F-medarbejdere 

indenfor rengøring og butik, svært ved at etablere kontakt til migranter som har oplevet 

arbejdsudnyttelse. Ydermere har vi gennem faglige 3F-seminarer mødt professionelle, der arbejder 

med bekæmpelse af menneskehandel. 

 Kun i et mindre omfang har vi anvendt uformelle netværk (familie, venner og kolleger til de 

interviewede) og sneboldeffekt. Enten hvor arbejdsmigranter har kunnet henvise til andre 

migranter eller hvor interviewer i forvejen havde personlig kontakt til migranter. Således var langt 

fra alle interviewpersoner medlem af 3F.  

 Formelle netværk. Spanger har gennem tidligere studier fulgt bekæmpelsen af menneskehandel i 

Danmark. Gennem hendes viden og tidligere kontakter har vi identificeret relevante 

myndighedspersoner og NGOer, som er blevet interviewet.  

 De sociale medier er ikke blevet brugt til at komme i kontakt med migranter, men i forbindelse med 

kontakten til formidlingsbureauer har vi også anvendt websites og for eksempel Facebook. De 

sociale medier er også i et begrænset omfang blevet brugt til at følge med i migranternes 

interaktioner. For eksempel chatfora, hvor arbejdsmigranter diskuterer og kommenterer på 

arbejdsgivere og formidlingsbureauer. Ydermere er de sociale medier blevet brugt til at identificere 

’events’ om menneskehandel, tvangsarbejde og fagbevægelsen.  
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Kvalitative interviews 

Da denne undersøgelse netop ønsker at forstå komplekse forhold og mekanismer, der gør at migranter 

udsættes for udnyttelse og hvordan de oplever disse forhold, bygger denne rapport primært på 

kvalitative individuelle interviews (Järvinen & Mik-Meyer 2005)3. Formålet med kvalitative interviews 

er at tilegne sig indsigt i og forstå verdenen set fra den interviewedes perspektiv (ibid. 16). For eksempel 

hvordan en ukrainsk migrant oplever det danske arbejdsmarkedet og udlændingesystemet i Danmark. 

Således er formålet med denne rapport ikke at tegne repræsentative og generaliserende 

udnyttelsesmønstre blandt migranter der arbejder på det danske formelle arbejdsmarkedet.  

 

Endvidere bygger interviewene på semi-struktureret interviewguides, hvor der spørges ind til 

migranters arbejdserfaringer og arbejdsforhold, boligsituation, migrationsproces (hvem har været 

involveret i deres migration og hvordan, øvrige netværk og kontakt til familie og venner). Under 

interviews med de øvrige aktører, er der blevet spurgt indtil deres erfaringer med og syn på, 

arbejdsmigranter, udnyttelse og tvangsarbejde, menneskehandel, samt deres samarbejde med andre 

aktører såsom forskellige myndighedsgrupper i bekæmpelsen af tvangsarbejde og menneskehandel. 

Med semistrukturerede interviews har intentionen været at skabe rum for temaer omkring udnyttelse 

af arbejdsmigranter og migranters (im)mobilitet, som på forhånd ikke var planlagt. Ved at bevæge sig i 

spændingsfeltet mellem ”bestræbelsen for på den ene side at producere viden om noget bestemt , og 

på den anden side at forfølge det nye og uventede” giver det mulighed for at undersøge  en kompleks 

virkelighed (Staunæs & Søndergaard 2005: 56). Når nye temaer dukkede op ved de første interviews, 

blev interviewguides justeret. Således er interviewene foretaget med udgangspunkt i projektets 

interviewguide, men også tilpasset de respektive interviewsituationer. Ydermere er interviewguiden 

blevet tilpasset de udvalgte brancher. 

 

Interviewene er enten blevet foretaget på dansk, engelsk eller migranternes modersmål. I sidstnævnte 

tilfælde blev der brugt tolk. Interviewene varede fra en halv time til to timer og blev enten afholdt 

hjemme hos informanterne, hos 3F, på universitetet eller andre offentlige steder som biblioteker eller 

caféer. Særlig ved interviews med arbejdsgivere, formidlingsbureauer, myndighederne og 3F-

medarbejderne fandt interviewene sted på deres arbejdspladser, hvorimod kun et enkelt interview 

med en migrant fandt sted på vedkommendes arbejdsplads. Det var op til informanterne at vælge, hvor 

interviewet skulle afholdes. De interviews, der fandt sted i 3F-lokaliteter, kan have haft indflydelse på 

informanternes fortællinger, som hænger sammen med den generelle påvirkning af den kontekst, hvori 

                                                      
3 Her trækkes der på ’det interaktionistiske interview’, der refererer til den forståelse, at betydningen af handlinger eller 
fænomener, som for eksempel arbejdsudnyttelse skabes ”i interaktionen mellem mennesker eller mellem mennesker og 
ting” (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 10).  
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interviewet finder sted. For eksempel kan informanterne være påvirket af den retorik og tænkning, som 

er etableret indenfor 3F. I sådanne situationer har vi bedt dem uddybe deres svar. 

 

Feltarbejde 

Der er udført feltarbejde i Ukraine, som er et af de større afsendersamfund indenfor den grønne industri 

i Danmark, samt hos fagforeningen 3F. Feltarbejde hos 3F fandt sted i perioden januar 2017 og frem til 

juni 2018. Spanger fulgte det opsøgende arbejde hos 3F og fik derigennem, indblik i sager der 

omhandler tvangsarbejde og udnyttelse af arbejdsmigranter. Feltarbejdet der forløb over ti dage i 

Ukraine omfattede besøg på en række videregående uddannelser (universiteter og tekniske skoler) 

primært indenfor landbruget, store og små formidlingsbureauer, samt besøg hos, og interviews af 

tidligere landsbrugspraktikanter i Danmark. Således knyttede feltarbejdet i Ukraine sig kun til den 

grønne branche. Det betyder, at det kun er indenfor den grønne branche, at formidlingsbureauer og 

uddannelsesinstitutioner i afsendersamfundet inddrages i undersøgelsen.  

 

Da udnyttelse af arbejdsmigranter, tvangsarbejde og menneskehandel er sensitive emner og dermed 

kan det være svære at tale om, har vores eneste krav været, at migranterne skulle have 

arbejdserfaringer indenfor de valgte brancher i Danmark i forbindelse med etableringen af kontakt til 

interviewpersoner. Således har vi søgt bredt, dels gennem 3Fs opsøgende arbejde, og dels gennem de 

erfaringer, som fagforeningen allerede havde kendskab til. Da udnyttelse og arbejdstvang ofte 

involverer frygt for at blive fyret, overtrædelse af lovgivningen og/eller frygt for bagmænd, er tillid 

afgørende for om informanterne ville fortælle om deres arbejds- og migrationserfaringer. I nogle 

tilfælde havde 3F-medarbejderne allerede etableret kontakt til migranterne og vi trak således på denne. 

I andre tilfælde kendte 3F-medarbejderne ikke migranternes historie, som ikke nødvendigvis 

involverede udnyttelse. Således har vi produceret et mangfoldigt empirisk materiale med meget 

forskellige historier. 

 

Selvom vi har etableret kontakt til migranter gennem 3F, har disse forskellige relationer til 

fagforeningen. Ikke alle interviewede migranter er medlemmer af fagforeningen eller har interesse i at 

blive det. Sjældent kommer 3F i kontakt med udokumenterede migranter, der ellers er en relevant 

gruppe, idet denne gruppe af migranter står i en særlig udsat position med hensyn til manglende 

arbejdsrettigheder.  

De tre udokumenterede migranter inkluderet i rapporten, har vi ikke etableret kontakt til gennem 

fagforeningen, men gennem uformelle netværk. Uanset om migranterne har lovlig opholds- og 

arbejdstilladelse i Danmark, så inkluderer rapporten desværre kun få arbejdsmigranter, som ingen 

kontakt har til fagforeningen. Disse arbejdere antages at være særligt udsatte, idet de ikke har fået 

mulighed for at få hjælp eller rådgivning. Til gengæld har 3Fs funktion som ’gatekeeper’ givet adgang 
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til informanter, som vi ellers ville have haft svært ved at komme i kontakt med, hvilket har været en 

stor fordel.  

 

En anden udfordring har været selve udvælgelsen af migranter, der er blevet interviewet, samt 

tilstedeværelsen af 3F-medarbejdere under interviewene. De gange, hvor rekrutteringen af 

informanter har fundet sted gennem 3F, har det været den pågældende 3F-medarbejders subjektive 

vurdering af, hvorvidt migrantens arbejds- og migrationserfaringer har været relevante for projektet. 

Vores kriterier for udvælgelse af migranter har som sagt været brede. Vi har bedt 3F-

samarbejdspartnere om at etablere kontakt til arbejdere, der synes, at de er blevet udnyttet af 

arbejdsgiver eller de formidlingsbureauer, som har skaffet dem arbejde i Danmark. Heri kan der være 

vinkler, der er blevet overset i forhold til udnyttelse eller tvang. Ved rekruttering af interviewpersoner 

har det været nødvendigt at være opmærksom på på, hvorvidt 3Fs tilstedeværelse ville påvirke eller 

har påvirket informanternes svar, og om de har følt sig begrænset i deres fortælling, eller det modsatte, 

om de har følt sig trygge ved at fortælle deres historie, når den pågældende 3F-medarbejder har sagt 

god for os. Dette forhold har vi taget højde for på følgende måde; Ved flere interviews oplevede vi, at 

der blandt 3F-medarbejderen og migranten var etableret et tillidsforhold. Netop denne tillid lukrerede 

vi på, idet 3F-medarbejderen sagde god for os overfor migranten, således at vedkommende fortalte 

deres historie. Andre gange oplevede, hvor vi fulgte 3F-medarbejdere rundt i deres opsøgende arbejde, 

at migranterne gerne ville give et interview, men ikke havde lyst til at tale med 3F repræsentanten. I 

disse tilfælde foretog forskeren blot et interview med den pågældende migrant. Således spiller de 

sociale relationer og den tillid, der etableres under et forskningsinterview, en afgørende rolle for 

produktionen af det empiriske materiale (Hammersley & Atkinson 1995, Labaree 2002); i dette tilfælde 

tilliden mellem informanten, den pågældende 3F-medarbejder og forskeren.  

 

Etiske overvejelser 

Med undtagelse af to interviews er interviewene blevet optaget og efterfølgende transskriberet. Ved 

de to interviews, der ikke er blevet optaget, er der blevet taget udførlige noter. Samtlige 

interviewpersoner er blevet orienteret om formålet med undersøgelsen og undersøgelsens metode. 

Endvidere stillede de frivilligt op til et interview. Samtlige interviewpersoner og andre personer som 

indgår i feltarbejdet er blevet anonymiseret, således at de ikke kan identificeres. Ligeledes er ansatte i 

3F, ukrainske uddannelsesinstitutioner, formidlingsbureauer, arbejdsgivere og andre personer, som er 

blevet interviewet eller indgår i feltarbejdet blevet anonymiseret. 
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3. Menneskehandel, tvangsarbejde, udnyttelse og prekarisering  
 
 
 
 
Menneskehandel og tvangsarbejde er både politiske og juridiske begreber, som er relevante i 

forbindelse med migranters arbejdsvilkår. Menneskehandel til tvangsarbejde er blevet anvendt i 

forbindelse med statens bekæmpelse af udnyttelse af migranter, som koordineres af Center mod 

Menneskehandel.4 Prekarisering er ligeledes et begreb, der både bliver brugt i forsknings- og politiske 

sammenhænge (Risager 2015). Begrebet bliver brugt til at forstå og identificere usikre 

udnyttelsesforhold for arbejdere, heriblandt migranter.  

 

Set fra et forskningsperspektiv er menneskehandel, tvangsarbejde og prekarisering et politiseret 

forskningsfelt, hvor både politiske dagsordner og politiske begreber adopteres og anvendes i 

forskningssammenhænge. I dette kapitel introducerer vi kort til de to internationale konventioner om 

menneskehandel og tvangsarbejde, der danner grundlag for dansk lovgivning på områderne. Til sidst i 

kapitlet introduceres der til begrebet prekarisering  

 

Menneskehandel  
 

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, 
of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 
of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 
slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; 

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in 
subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in 
subparagraph (a) have been used; 

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of 
exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the 
means set forth in subparagraph (a) of this article; 

(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age. 

                                                      
4 Se Center Mod Menneskehandels web site: https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer (tilgået den 
5.10.2021). 

https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer
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UN, Palermo Protocol, Human trafficking, Article 35  

 
I 2000 vedtog FN konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, 

som indeholder to tillægsprotokoller om menneskehandel og menneskesmugling.  

Danmark ratificerede konventionen og protokollen den 30. september 2003. Den trådte i kraft 25. 

december 2003. (Efter at Folketinget vedtog lov nr. 380, 6. juni 2002). . Palermo-protokollens definition 

af menneskehandel er således struktureret i tre led: 1) handling (eksempelvis rekruttere eller 

transportere), 2) midler (eksempelvis tvang eller trusler) og 3) formål (eksempelvis udnyttelse til 

tvangsarbejde, seksuel udnyttelse eller slaveri). Denne læsning af protokollen går igen i brugen af den 

danske straffelov om menneskehandel, der er baseret på den internationale konvention.  

 

I 2005 offentliggjorde Europarådet6 sin konvention om bekæmpelse af menneskehandel, som Danmark 

ratificerede i 2007, som trækker på FNs definition af menneskehandel. Til forskel fra FNs konvention, 

forpligter Europarådets konvention nationalstaterne til at behandle ofrene i overensstemmelse med 

det internationale regelsæt (CMM 2020), hvor Palermoprotokollen har fokus på retsforfølgelse (Institut 

for Menneskerettigheder 2015). Anderledes har Europarådets konvention til formål at forebygge og 

bekæmpe menneskehandel samt at beskytte ofrenes menneskerettigheder.  

 

I 2011 vedtog Europaparlamentet og Europarådet et direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel. Direktivet overtog EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel. På 

grund af det danske EU-retsforbehold er Danmark ikke bundet af dette direktiv. Direktivet omhandler 

en række initiativer vedrørende beskyttelse af ofre, heriblandt retten til sikker indkvartering og læge– 

og psykolog bistand. Til trods for, at Danmark ikke er bundet af direktivet, blev dansk straffelovgivning 

i 2012 harmoniseret med dette direktiv, således at definitionen på menneskehandel blev udvidet til 

også at inkludere udnyttelse til strafbare handlinger, samt at strafferammen blev hævet fra otte til ti år 

(CMM, 2019). 

 

Sideløbende med de nævnte specifikke juridiske rammer for menneskehandel, indeholder den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 4, stk. 2, et forbud mod slaveri, trældom samt 

tvangs- eller pligtarbejde. Artikel 4 indeholder ikke en egentlig definition, men den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol tager udgangspunkt i International Labour Organisations (ILO) konvention 

nr. 29 om tvangsarbejde (CMM 2019).      

                                                      
5 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx (tilgået 17.01.2021) 
6 Europarådet er en selvstændig international organisation, der arbejder for at fremme tre kerneområder hos deres 
medlemsstater: Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Ét af Europarådets hovedorganer er bl.a. den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.  

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx


 

15 
 

 

Tvangsarbejde 
I 1930 fremsatte ILO (International Labour Organisation) konvention nr. 29, som indeholder et forbud 

mod tvangsarbejde. Danmark ratificerede konventionen i 1932, og senest har Danmark i 2017 

ratificeret ILOs protokol om tvangsarbejde fra 2014. Udnyttelse til tvangsarbejde fortolkes i dansk ret i 

relation til ILOs to konventioner, nemlig konvention nr. 29 af 28 juni 1930 vedrørende tvangsarbejde 

og konvention nr. 105 af 5 juni 1957 vedrørende afskaffelse af tvangsarbejde. Konvention nr. 29 

indeholder en definition af tvangsarbejde under artikel 2, stk. 1, som lyder følgende:  

 

….the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any 

person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself 

voluntarily.  (ILO 1930).    

 

Tvangsarbejde findes ikke defineret i dansk straffelov. I stedet henvises der til ILOs definition fra 

konvention nr. 29. At kræve tvangsarbejde af en person i Danmark kan straffes under straffelovens 

§260 om ulovlig tvang, §261 om frihedsberøvelse og §266 om trusler. Disse tre paragraffer indgår også 

som en del af det nationale forbud mod menneskehandel, hvilket fremgår af straffelovens paragraf 

262a. Hvis man i Danmark vil straffe en person for menneskehandel til tvangsarbejde, trækkes der 

derfor på en kombination af lovgivning fra en international retslig ramme samt en national. Således er 

menneskehandel og tvangsarbejde kædet sammen rent juridisk  (Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

2018, Rigsadvokaten 2019: 16-17, Institut for Menneskerettigheder 2015, CMM 2010: 23pp). 

 

ILOs konvention nr. 29 om tvangsarbejde og Palermokonventionen om menneskehandel fra 2000, 

danner grundlag for myndighedernes arbejde med bekæmpelse af menneskehandel til tvangsarbejde, 

som blandt andet afspejler sig i CMMs arbejde. Således betragter regeringen tvangsarbejde, som en af 

de udnyttelsesformer relateret til menneskehandel.7 Blandt andet har CMM, på baggrund af ILO, 

opstillet en række indikatorer, som virksomheder og arbejdsgivere kan gøre brug af ved identifikation 

af tvangsarbejde.8 Således er ’tvangsarbejde’ både en international og national politisk og juridisk 

kategori, der har til formål at sikre ordentlige arbejdsforhold og social retfærdighed for arbejdstagere. 

I en dansk kontekst anvendes tvangsarbejde oftest i forbindelse med arbejdsmigration i Danmark. Den 

politiske definition på tvangsarbejde går også igen i forskningen, som nedenstående citat er et 

eksempel på: 

 

                                                      
7 CMM, udnyttelsesformer: https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer   
8 CMM, tvangsarbejde: https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer/tvangsarbejde   

https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer
https://www.cmm.dk/om-menneskehandel/udnyttelsesformer/tvangsarbejde
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…there is a continuum of experiences ranging from decent work through minor and major labour 
law violations, to extreme exploitation in the form of forced labour 

(Skrivankova, 2010: 4). 
 

Således er idéen med kontinuum-tænkningen, at arbejdsudnyttelse ikke er statisk, og at tvangsarbejde 

blot er én form på skalaen. For Skrivankova (2010) handler det om forhandlingspositionen den enkelte 

migrant står i, som afgør hvornår acceptabelt arbejde slutter og hvor tvangsarbejde begynder, og som 

for eksempel kan involvere menneskehandel. Også Marks og Olsen (2015) forstår tvangsarbejde som 

en del af et kontinuum. Ifølge dem er ’arbejdsudnyttelse’ placeret yderst til venstre, som den mildeste 

form for udnyttelse, ’tvangsarbejde’ i midten og ’menneskehandel’ yderst til højre, som den groveste 

form for udnyttelse. Denne kontinuum-model har blandt andet været anvendt som redskab i 

forbindelse med identifikationsarbejdet af ofre for menneskehandel i Finland.  

 

Lewis et al. (2015) forbinder tvangsarbejde og arbejdsudnyttelse med prekaritet. De betragter: “…. 

severe labour exploitation as an ‘extreme end’ of precarity, wherein normalized, widespread practices 

of low pay and insecure work create the environment that allows forced labour to flourish” (Lewis et 

al. 2015: ). 

 

I denne rapport anvendes tvangsarbejde ikke som et analytisk greb, men i stedet prekarisering, idet 

rapporten undersøger, hvordan arbejdsmigranternes sårbarhed kan medføre en øget risiko for at blive 

udsat for forskellige former for udnyttelse herunder tvangsarbejde og  menneskehandel.9   

 
 

Prekarisering  
For at forstå hvordan migranter udnyttes på det danske arbejdsmarkedet, er litteraturen om 

‘prekaritet’ relevant, idet denne sætter særlig fokus på, hvordan arbejdsvilkår spiller en rolle i 

udnyttelse af arbejdsmigranter. ‘Prekær’ er blevet brugt til at beskrive fleksible, midlertidige og 

udliciterede ansættelser i den neoliberale markedsøkonomi (Lewis et al. 2015). Neoliberalisme forstås 

som en række politiske ændringer, der tager udgangspunkt i frihandel, markedsliberalisering og en 

minimering af statens rolle i reguleringen af virksomheder til fordel for mere konkurrence. En neoliberal 

markedsøkonomi har introduceret et krav om mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Prekære 

arbejdsforhold kan ses som et produkt af disse processer, fordi konkurrence på arbejdsmarkedet 

resulterer i en svækkelse af jobsikkerhed, i form af fuldtidsstillinger, til fordel for midlertidig og billigere 

                                                      
9 Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at der i Danmark skelnes mellem på den ene side personer, som er vurderet 
som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde, og på den anden side retssager om menneskehandel til tvangsarbejde, idet 
antallet af identificerede ofre for menneskehandel til tvangsarbejde er langt højere, end retssager hvor bagmænd er dømt 
efter Straffelovens paragraf om menneskehandel. 
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arbejdskraft (Dwyer et al. 2015: 9). ‘Prekært arbejde’ involverer ustabilitet, mangel af sikkerhed i 

ansættelsen, usikkerhed og social og økonomisk sårbarhed (Rodgers & Rodgers 1989: 5).  

 

De fleste af arbejdsmigranterne i vores empiriske materiale befinder sig i et arbejdsforhold, som både 

Paret og Gleeson (2016) og Anderson (2013) vil betegne som ’prekært’. Prekarisering dækker over 

arbejdere, uanset køn, medborgerskab, etnicitet, nationalitet, klasse, uddannelsesbaggrund og alder, 

der mangler fundamental sikkerhed i form af garanteret ansættelse, mulighed for oplæring, 

opkvalificering og karrieremuligheder på arbejdspladsen, indkomstsikkerhed og sikkerhed i forbindelse 

med afskedigelse (Paret & Gleeson 2016: 278-279). Denne gruppe betegnes af andre som ’sårbare 

arbejdere’ (Anderson 2010: 303). Svaghederne ved begrebet ’prekære arbejdsforhold’ er, at der 

refereres til en meget bred gruppe af arbejdere, der arbejder under dårlige arbejdsforhold med 

manglende arbejdsrettigheder. Dermed udvandes begrebet ’prekaritet’ (Anderson 2010: 303). På den 

anden siden argumenterer Paret og Gleeson (2016) for, at styrkerne ved begrebet ’prekaritet’ er, at det 

kan demonstrere, hvordan sårbare og usikre liv er situeret i bestemte historiske og geografiske 

kontekster betinget af politiske og økonomiske skift, der genskaber forholdet mellem individer og 

grupper på den ene side, og kapital og staten på den anden side. Således vægter Paret og Gleeson at 

sætte fokus på forholdet mellem mikro- og makroniveau. Ligesom Anderson (2010) argumenterer de 

endvidere for, at netop ’prekaritet’ er et oplagt greb indenfor studier af lavtlønnede arbejdsmigranter, 

idet immigrationspolitik ofte skaber prekær legal status, der går hånd i hånd med prekære ansættelser 

i modtagersamfundet (ibid.: 281). Således er arbejdsmigranter en gruppe af mennesker, der ofte 

oplever mange forskellige former for sårbarhed (Paret & Gleeson 2016: 280). Med afsæt i Paret og 

Gleeson argumenterer vi for, at arbejdsmigranter i sårbare positioner, netop kan blive potentielle ofre 

for menneskehandel.  

 

Inspireret af Anderson (2010: 303-304) argumenterer vi for, at ’det prekære’, er et analytisk greb både 

kan indfange det uforudsigelige, det fleksible og det usikre i et arbejdsforhold. For eksempel kaotiske 

og uforudsigelige arbejdstider, der kan underminere fritid/-arbejde-balancen, dårlige lønforhold og 

kontrakter, der afspejler atypiske eller usikre ansættelser. Således er formålet med at anvende 

prekaritetsbegrebet at vise, hvorledes arbejdsmigranter kan blive udnyttet i arbejdsøjemed, men også 

hvordan de fastholdes i prekære arbejdsforhold, uanset om de har et EU- eller ikke EU-statsborgerskab 

eller arbejder som registreret eller uregistreret arbejdstager i Danmark.  

 

Prekære arbejdsforhold er et resultat af samspillet mellem efterspørgslen af billig, fleksibel arbejdskraft 

og en streng grænsekontrol i et neoliberalt arbejdsmarked (Anderson 2010, Lewis et al. 2015, Scheirup 

& Jørgensen 2016, Herzfeld et al. 2012, Likic-Brboric et al. 2013, Woolfson et al. 2012). Ligesom 

Andrijasevic og Sacchetto (2017) viser i deres undersøgelse om arbejdsmigration, afspejler denne 

undersøgelse, at formidlingsindustriens rolle i rekruttering af arbejdsmigration også er afgørende i 
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dannelsen af prekære arbejdsforhold for arbejdsmigranter i ufaglærte ansættelser. Således er der tale 

om en deregulering af nationale arbejdsmarkeder samtidig med en øget regulering af den 

transnationale migration gennem statens grænsekontrol (se også Spanger & Hvalkof 2020).  
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4. Analysedel I:  Det danske arbejdsmarked - med udsyn til det globale 
arbejdsmarked  
 

 

 

Det danske arbejdsmarked bliver ofte karakteriseret som ’den danske model’, der refererer til et 

arbejdsmarked, som er reguleret gennem kollektive aftaler og samarbejder mellem lønmodtagere og 

arbejdsgivere som er repræsenteret ved henholdsvis arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne. Det 

betyder, at de kollektive overenskomster og aftaler regulerer rettigheder og pligter i ansættelses-

forholdet. Aftalerne er ’områdeoverenskomster’, som betyder at overenskomsterne og aftalerne 

brancherne imellem er forskellige. Det betyder, ”at de gælder for alle arbejdende indenfor et givet 

område –  uanfægtet af fagforeningstilhørsforhold” såfremt virksomheden er omfattet af 

overenskomsten (Høgedahl og Jørgensen 2017: 18-19). Ifølge fagforeningen 3F er de kollektive aftaler 

fra branche til branche forskellige, hvor det for eksempel indenfor rengøring og platformsarbejde er 

svært at lave kollektive aftaler (Ilsøe et al. 2020).  

Med den øgede arbejdsmigration på tværs af nationalstaterne er det en udvikling, som særlig kommer 

arbejdsgiverne til gode på grund af adgangen til billig arbejdskraft (Høgedahl og Jørgensen 2017). Her 

er det ikke kun de kollektive aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstagerrepræsentanterne som får 

indflydelse på migranternes arbejdsvilkår, men også staten. For eksempel har de forskellige nationale 

ordninger (for eksempel praktikantordningen indenfor landbrug og gartneri, fodermesterordningen og 

beløbsordningen, der henvender sig til ikke EU borgere der søger arbejde i Danmark), der er en del af 

det formelle arbejdsmarked, skabt forskellige arbejdsrettigheder og -pligter, som kan udfordre 

arbejdsmigranternes arbejdsforhold, hvad angår forholdet til deres arbejdsgiver, når der indgås aftaler 

om løn, arbejdsopgaver og arbejdstimer. Eller den måde som det er muligt at oprette og drive 

virksomheder på i Danmark, samt muligheden for at udstationere udenlandsk arbejdskraft på i 

Danmark. Disse forhold er med til at udfordre mulighederne for at sikre migranters arbejdsrettigheder 

på et dansk nationalstatsligt territorium. Dette vil vi komme med empiriske eksempler på i dette og det 

efterfølgende kapitel. Således er det danske arbejdsmarked en del af det globale arbejdsmarked, hvor 

det ikke kun er varer og virksomheder, der bevæger sig på tværs af nationalstaternes grænser, men 

også arbejdskraften.  

 

 

Veje til det danske arbejdsmarked indenfor byggeri, landbrug, gartneri og service 
Når migranter søger midlertidigt ufaglært arbejde i Danmark bliver de enten ansat i danske firmaer, 

gennem udenlandske firmaer, som skal udføre opgaver på dansk territorium, eller datterselskaber i 
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Danmark. Hvis de ikke har et EU-medborgerskab kan de få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark 

gennem en række ordninger (praktikantordningen, fodermesterordningen, beløbsordningen, særlige 

individuelle kvalifikationer, au pair ordningen10 etc.). Disse ordninger er nævnt, fordi der netop indenfor 

disse ordninger har fundet en udnyttelse af arbejdsmigranter sted (Spanger & Hvalkof 2020). Således 

er der tale om migranter, der har lovligt opholds- og arbejdstilladelse. Ingen af de migranter vi har talt 

med, har på egen hånd fundet frem til arbejdsgiver. I stedet er kontakten ofte etableret gennem 

formidlingsbureauer, som for mange migranter er et uigennemskueligt marked og hvor nogle migranter 

erfarer at have købt en dyr og dårlig kontrakt. Andre migranter finder en ansættelse gennem uformelle 

netværk, som omfatter familie, venner og bekendte og/eller online netværk etableret gennem de 

sociale medier. Flere af de migranter vi har talt med er medlem af chatforum på de sociale medier som 

for eksempel rumænske migranter i Danmark. Gennem disse netværk udveksles gode og dårlige 

erfaringer om arbejdsgivere, formidlingsbureauer og ledige stillinger (Spanger & Hvalkof 2020).  

 

Byggebranchen 
Indenfor byggebranchen har en række udenlandske virksomheder og arbejdsmigranter fra de 

østeuropæiske lande fundet vej til det danske marked. Enten som ‘udstationeret arbejdskraft’, 

individuelle arbejdstagere via deres EU-statsborgerskab eller gennem ansættelse i, eller oprettelse af 

danske virksomheder som entreprenører eller underleverandører. ‘Udstationeret arbejdskraft’ er en 

medarbejder, som sædvanligvis arbejder i et andet sted end Danmark, og som midlertidigt arbejder i 

Danmark i forbindelse med levering af en tjenesteydelse(lov om udstationering af lønmodtagere m.v.). 

Det kan for eksempel være polske statsborgere, der er ansat i en polsk virksomhed, som udfører 

tidsbegrænsede arbejdsopgaver I Danmark. Udenlandske virksomheder kan udstationere arbejdere på 

forskellig vis. Via et udenlandsk moderselskab, der udstationerer ansatte til et dansk datterselskab 

uden, at de formelt set bliver ansat i datterselskabet, eller et udenlandsk selskab, der udstationerer 

arbejdere i forbindelse med udførelsen af en bestemt opgave, for eksempel hvis virksomheden er hyret 

som en underentreprise. Sådanne former for ansættelse eksisterer ikke kun indenfor byggebranchen, 

men ses også indenfor gartneri (Malchow-Møller et al. 2009). Stigningen i antallet af arbejdsmigranter 

gennem udstationering eller som underleverandører har skabt debat om underbetaling og unfair 

konkurrence specifikt indenfor byggeriet (Arnholtz & Andersen 2016: 72). Spørgsmålet her er om hvilke 

konsekvenser det får for arbejdsmigranternes ansættelsesforhold, idet brugen af underleverandører i 

bygge-, gartneri- og servicebranchen kan gøre det svært for myndighederne og fagforeninger at 

gennemskue og sikre arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdsmigranter på danske vilkår.  

 

                                                      
10 Au pair-ordningen nævnes her til trods for, at denne ordning ikke er en arbejdsordning, men fordi den bruges som en 
arbejdsordning af både værtsfamilierne og au pairen (Stenum 2010). I nogle tilfælde er der tale om udnyttelse af sårbare 
migranter (Korsby 2010). 
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En udenlandsk virksomhed, som leverer en tjenesteydelse i Danmark har pligt til at registrere den 

benyttede udenlandske virksomhed i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). RUT skal blandt 

andet sikre, at en række myndigheder, heriblandt Arbejdstilsynet og skatteforvaltningen), har mulighed 

for at føre tilsyn med ansættelses- og arbejdsvilkår hos udenlandske virksomheder, der udfører arbejde 

i Danmark. Ifølge 3F undlader udenlandske virksomheder eller arbejdsgivere, der benytter en 

udenlandsk virksomhed, i nogle tilfælde at registrere sig i RUT. Det gør det sværere for myndigheder at 

lokalisere virksomhederne og føre kontrol (interview med 3F-ansat). For eksempel nævner en 3F-ansat, 

at der indenfor byggebranchen er eksempler på, at udenlandske virksomheder vælger at oprette en 

dansk filial for derved at undgå at skulle registrere sig i RUT. Dette fordi der ikke eksisterer registrer 

over danske virksomheder, der ansætter arbejdsmigranter.  

 

Baseret på vores empiriske materiale, er det nødvendigt at stille sig kritisk overfor den lette adgang til 

oprettelse af og lukning af enkeltmandsvirksomheder, fordi det kan blive misbrugt af arbejdsgivere til 

udnyttelse af ansatte arbejdsmigranter via identitetstyveri, samt myndighedernes begrænsede tilsyn 

med disse mindre virksomheder. Ved enkeltmandsvirksomheder er det ejeren der hæfter personligt for 

virksomheden. Ydermere kræves det ikke en startkapital for at oprette enkeltmandsvirksomheder 

(Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 2019). Hvis enkeltmandsvirksomhederne er 

underentreprenører og deres forhold til entreprenøren minder om et lønmodtagerforhold, med det 

formål at omgå lønmodtagerens arbejdsmarkedsrettigheder, er der tale om misbrug af 

enkeltmandsvirksomhedsmodellen. Disse virksomheder bliver også kaldt ‘arme/ben-virksomheder’ 

(Kragh 2007, Bjerring 2015). Falske enmandsvirksomheder kan være svære for myndighederne at 

kontrollere (Hatfield 2015: 32).  

 

For migranter der godt vil ind på det formelle arbejdsmarked i modtagersamfundet, som for 

eksempelvis Danmark, kan enkeltmandsvirksomhedsmodellen være en farbar vej. Selvom 

enkeltmandsvirksomheder kan betyde frihed og fleksibilitet for virksomhedsejeren, er der også 

udfordringer forbundet til denne model, som uforudsigelighed og usikre løn- og arbejdsforhold. De 

arbejdere der står registreret som selvstændige har derved ingen arbejdsmarkedsrettigheder som 

ansatte, og således er de udsat for en større økonomisk ustabilitet. Ydermere betaler de ofte heller ikke 

ind på en privat pensionsordning samtidig med, at arbejdsopgaverne er usikre (Hatfield 2015: 4). På 

europæisk plan er lønningerne for enkeltmandsvirksomheder faldende og svarer til ansattes lønninger 

(ibid.). Således kan arbejdsmigranters enkeltmandsvirksomheder sætte dem i prekære 

arbejdssituationer. Disse konstruktioner ses både indenfor rengørings-, bygge- og anlægsbrancherne. 

Lad os vende blikket mod rengøring. 
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Rengøring   

Rengøring er også en af de brancher, hvor mange arbejdsmigranter er ansat, idet der ingen krav er til 

uddannelse eller sprogkundskaber. Ifølge en 3F ansat, er det overvejende arbejdsmigranter, som gør 

rent, idet danskere fravælger dette arbejde, da det er fysisk hårdt og ansættelserne overvejende er 

deltidsansættelser. Ifølge Dansk Industri (2017) har hver anden ansat, inklusive personale, ejere, 

managers og administrativt personale, ikke statsborgerskab i Danmark eller er efterkommere af 

migranter. Ifølge de migranter og 3F-ansatte vi har talt med, er arbejdsbetingelserne og lønforholdene 

dårlige. Ifølge 3F er rengøring endnu et eksempel på en branche, der fungerer som det ”vilde vesten” 

(interview med 3F-ansat), idet der ingen regler eller reguleringer af løn og arbejdsvilkår samtidig med 

at markedet for rengøringsopgaver er presset. Ydermere har fagforeningen svært ved at foretage 

kontrolbesøg indenfor rengøring, da de ansatte ofte arbejder på skæve tider af døgnet i for eksempel 

private institutioner. Disse forhold skaber mulighed for prekære arbejdsforhold for migranter, med 

ustabile arbejdstider – i det hele taget usikre ansættelser, der kræver fleksible arbejdstagere.  

 

Ifølge 3F-ansat er rengøringsindustrien et marked, der primært er styret af markedsmekanismerne, som 

betyder, at rengøringsfirmaerne underbyder hinanden, hvilket resulterer i, at rengøringspersonalet er 

tidspresset; at de ansatte ikke kan nå deres opgaver indenfor den afsatte tidsramme, som er skrevet 

ind i kontrakten. Særligt indenfor offentlig rengøring er det de store rengøringsvirksomheder, som 

vinder udbuddet og som efterfølgende udliciterer opgaverne til mindre rengøringsvirksomheder 

(Sharar 2018). Omkring 80% af den danske rengøringsindustri består af små enmandsfirmaer (DI 2017). 

Økonomisk set er det billigere for de større rengøringsfirmaer at få underleverandører (som for 

eksempel enmandsfirmaer eller mindre firmaer) til at udføre opgaverne, idet de undgår at betale 

forsikring, pension, feriepenge mv., samtidig med, at de store firmaer ikke er ansvarlige for de firmaer, 

som de udliciterer til, og deres udførsel af opgaven uanset om det indbefatter bedrag. For eksempel 

hvis de mindre firmaer snyder med skat, lønudbetaling og/eller timeregnskabet. 

 

Landbrug og gartneri  

Landbrug og gartneri er brancher som er skrumpet, samtidig med at de i højere grad er domineret af 

sæsonbetonet lavtlønnet og ufaglært arbejdskraft varetaget af migranter ansat i midlertidige stillinger 

(Andersen & Felbo-Kolding 2013, Felbo-Kolding 2019: 7-8, Refslund 2016: 611). Ét af de større 

gartnerier i Danmark understreger, at en af grundene til manglen på ufaglært arbejdskraft indenfor 

gartnerier er, at det er svært at få danskerne til at arbejde i drivhusene. For eksempel er 

gartneriuddannelsen ikke længere attraktiv blandt danske potentielle elever (Interview med 3F-ansat) 

og der er stadigvæk i dag en stor efterspørgsel på elever indenfor landbrug og gartneri (Travel to farm 

2019). Aktører indenfor landbrug og gartneri understreger, at ordninger, som 
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landbrugspraktikantordningen og fodermesterordningen11, er afgørende for dansk landbrugsindustris 

konkurrencedygtighed på det globale marked (Andersen 2017).12  

 

Foruden praktikantordningen og fodermesterordningen ansættes arbejdsmigranter fra EU-

medlemslandene enten gennem vikarbureauer og andre formidlingsbureauer på en midlertidig 

ansættelseskontrakt lige fra tre måneder til et års tid, eller gennem entreprisen. Entrepriseselskaberne 

kan være udenlandske virksomheder, som polske og litauiske virksomheder, der ansætter polske eller 

litauiske arbejdere til at udføre en bunden tidsbegrænset opgave for et dansk gartneri på dansk 

territorium; for eksempel pakning af et antal potteplanter i tre måneder. I entreprisen indenfor den 

grønne branche er der udelukkende ansat migranter (Interview med 3F-ansat). Mangel på faglig 

organisering og overenskomstaftaler kendetegner gartneri og landbrug. Ligesom inde for 

byggebranchen, er entrepriseansættelserne et godt eksempel herpå, idet gartnerierne ansætter billig 

tidsbegrænset arbejdskraft, hvor arbejdsbetingelserne ikke er overenskomstreguleret (Andersen & 

Felbo-Kolding 2013, Refslund 2016). Ifølge 3F er entrepriseansættelser en form for løndumping 

(Interview med ansat i 3F), når firmaer, som for eksempel gartnerier, ansætter udenlandske firmaer, 

der følger deres landes overenskomster og arbejdsforhold, selvom arbejdet udføres på dansk 

territorium.  

 

”[Det] er dem, der kommer ind som vikarer, de skal som udgangspunkt have den 

samme løn som de andre på gartneriet får. Altså fagets mindsteløn som minimum. 

Enterprise, det er ligesom, hvis du har en elektriker, som kommer og skal lave noget 

strøm hjemme ved dig og skifte nogle ledninger, så får han en bunden opgave, og 

det er i det og det rum, han skal skifte ledninger, og så skal han ellers ikke sørge for 

resten. Det er det, man forstår ved entreprisen.”  

(Interview med 3F-ansat) 

 

Entrepriseansatte har ikke noget at gøre med de øvrige ansatte på gartneriet, som ovenstående citat 

demonstrerer. De udfører deres opgaver i et andet rum end de øvrige ansatte på det pågældende 

gartneri. De må ikke tale, samarbejde eller tage imod ordrer fra de øvrige ansatte og de må heller ikke 

                                                      
11 Praktikantordningen henvender sig kun til unge mellem 18 og 35 år, som er under uddannelse eller som er nyuddannede 
. Ideen med ordningen er, at praktikopholdet ”skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har 
afsluttet” (Ny i Danmark 2019a). Oprindelig var praktikantordningen indenfor landbruget tænkt, som en kulturel og faglig 
udveksling for unge landmænd, der senere skulle overtage familiegården. Meget tyder på, at praktikantordningen i dag har 
en anden funktion; at den også misbruges, idet den også kan blive brugt til at levere billig arbejdskraft. For eksempler har 
der været flere eksempler på at ukrainske migranter ikke har fået løn for overarbejde (Spanger & Hvalkof 2020) 
Praktikperioden kan maksimum vare op til 18 måneder afhængig af den siddende regerings politik indenfor 
erhvervspraktikantordningen og arbejdsmigration for ikke-EU-statsborgere (ibid.). 
12 GLS-A, Landbrug & Fødevarer. 
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holde pauser på samme tid som de øvrige ansatte. Entrepriseansatte får ofte en anden løn end de 

øvrige ansatte. Ifølge 3F får de omkring 40-60 kr. i timen eller 85 kroner i timen, hvis de har en 

lederfunktion. Lønnen, hvordan opgaven skal udføres, pauser, arbejdstid, arbejdsulykker og sygdom er 

entreprenørens ansvar (Interview med 3F-ansat). Entrepriseansættelser indenfor EU reguleres 

udelukkende af markedsmekanismer som udbud/efterspørgsel og profit. Således er 

entrepriseansættelser en ansættelsesform, der er yderst relevant at nævne, idet den illustrerer 

udbytning af udenlandsk arbejdskraft. 

 

Selvom byggebranchen, rengøring, gartneri og landbrug kan betragtes som selvstændige brancher, så 

kan det konkluderes, at der indenfor ufaglært arbejde er skabt nogle ordninger og ansættelser, som går 

på tværs af brancherne. Som for eksempel erhvervsordninger, ansættelser gennem udenlandske 

virksomheder på udenlandske vilkår, men hvor arbejdet udføres på dansk territorium eller 

enmandsvirksomheder, hvor arbejdstageren reelt udfører arbejde som ansat, blot på ringere vilkår end 

ansatte. Disse ansættelser og ordninger er i dag en del af de strukturer, som ikke er undtagelser på det 

danske arbejdsmarked, men som snarere udfordrer ’den danske model’, idet migranter i midlertidige 

stillinger oftest ikke er omfattet af den danske model, men i stedet er ansat i ufaglærte stillinger, der 

kan beskrives som prekære arbejdsforhold. Lad os vende blikket mod migranternes arbejdserfaringer i 

Danmark. 
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5. Analysedel II: Arbejdsudnyttelsesformer 

 

 

 

Udnyttelse af migranters arbejdskraft finder sted på tværs af samtlige brancher lige fra rengøring, til 

ansættelser i butikker, indenfor transport, byggeri over landbrug, fiskeri og gartneri. Fælles for den 

heterogene gruppe af migranter er, at de arbejder i ufaglærte og midlertidige stillinger. Disse stillinger 

kan sagtens være overenskomstreguleret, men ansættelser kan også ikke være registreret. Det 

afgørende er, hvad der finder sted i praksis, idet nogle migranter har tegnet en overenskomstreguleret 

kontrakt, som ikke stemmer overens med det praktiske arbejde. I dette kapitel belyses forskellige 

udnyttelsesformer og hvordan de kan finde sted indenfor den enkelte branche. 

 

 

Identitetstyveri 

Arbejdskraftens frie mobilitet indenfor EU’s grænser muliggør, som Lena Näre (2007) beskriver det, 

fleksible arbejdstagere, der kan bevæge sig mellem lande i EU og tage arbejde samtidig med, at 

arbejdsmigranterne kan bibeholde en tæt relation til deres familie og hjemland. Fri mobilitet for EU-

borgere muliggør også, at danske virksomheder kan ansætte arbejdsmigranter, der ikke har tidligere 

erfaring med det danske arbejdsmarked og som ikke nødvendigvis er i kontakt med myndighederne, 

før de er registreret via Skattestyrelsen eller SIRI. Dermed bliver arbejdsgiveren i dette tilfælde 

informations-gatekeeper og kan derved blive en afgørende aktør for migrantens arbejdsliv, da 

arbejdsgiveren bliver kilde til information om, hvad der er lovligt og ikke lovligt som arbejdstager i 

Danmark, både hvad angår grænsekontrol, arbejdstagers forpligtelser og rettigheder. 

 

Med digital selvbetjening og digitaliseringen af statens overvågning, regulering og interaktion med 

borgere og virksomheder skabes der en effektivisering og en lettere interaktion mellem myndigheder 

og borgere/virksomheder. På den anden side har digitaliseringen også åbnet op for muligheder for nye 

former for økonomisk misbrug og udnyttelse af sårbare borgere og arbejdstagere, heriblandt 

arbejdsmigranter. Dette er Stefans historie et eksempel på.  

 

Stefan kommer fra Rumænien, og rejste til Danmark for at finde arbejde ligesom mange andre mænd 

fra hans landsby. Efter at have været ansat i en kort periode hos et rengøringsfirma, fik Stefan et job i 

en kiosk gennem en bekendt. Efter at Stefan har arbejdet i en måned i kiosken, bliver en medarbejder 

fyret og Stefan får derefter ansvaret for at styre hele kiosken. Stefan går på arbejde hver dag, og er som 

regel i kiosken fra den åbner klokken syv til den lukker klokken ti om aftenen. I begyndelsen bliver en 
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del af Stefans løn indbetalt på hans bankkonto, men efter et stykke tid får han at vide af sin arbejdsgiver, 

at de vil begynde at betale al hans løn kontant. I løbet af sin ansættelse i kiosken bor Stefan på et 

loftsrum sammen med ti andre personer, der alle arbejder for den samme arbejdsgiver, men i andre 

kiosker og spillehaller. En kæreste til en af Stefans venner er bekymret for Stefan, da hun synes, at han 

arbejder alt for meget og aldrig får lov til at tage fri. Da hun kender det danske system bedre end ham, 

tilbyder hun at hjælpe ham. Hun foreslår, at de sammen skal kontakte kommunen og få tjekket, at hans 

papirer er i orden, samt få et nyt nem-ID til ham. Da Stefan får tjekket sine papirer, finder han ud af, at 

hans nye arbejdsgiver i kiosken har oprettet et firma i hans navn:  

 

Stefan:  Vi har prøvet [et] gammelt ID [...] Det duer ikke. Jeg har prøvet, jeg har været en dag efter 
til bibliotek, jeg har fået et nyt ID. Nem-ID. Og jeg har gået igen kl. 9 en dag efter til [navn] 
og [navn], de har tjekket og de har sagt til mig, du har firma, du har dit dat dit. Jeg siger 
nej, jeg bliver chokeret, ’nej, det er ikke rigtigt.’ Jo, det er rigtigt. 

Interviewer:  Du har et firma? 
Stefan:  Ja, de har lavet et firma og alt muligt. 
Interviewer:  I dit navn? 
Stefan:  Ja, det ved jeg ikke, hvordan de har gjort.  
3F-ansat:  Det gjorde de, da de lavede opholdstilladelsen. 
Interviewer:  Ja, så har de også oprettet sådan et cvr-nr. 
Stefan:  Ja, ja. 
3F-ansat:  Nej, de har fået en kopi af alle Stefans personlige papirer. 
 

Stefan finder ud af, at hans nye arbejdsgiver har oprettet et firma i hans navn. Arbejdsgiveren har fået 

adgang til Stefans personlige oplysninger, da de søgte om opholdstilladelse til ham gennem 

virksomheden. Herved har de fået tilsendt hans papirer og personoplysninger ved at registrere hans 

bopælsadresse hos arbejdsgiveren, og dermed har arbejdsgiver fået adgang til hans post både virtuelt 

og fysisk. Firmaet, som er oprettet i Stefans navn, er forbundet til en lagerhal i Køge:  

 

3F-ansat:  Jeg ved ikke, om du for nyligt hørte om det lager i Køge, hvor at man fandt to meget unge 
mennesker, der gik og pakkede slik om?  

Stefan:  Ja, og præcis, og de siger, det er mig, der er chefen deroppe. Der sagde de, at det var 
[Stefans] ... og de mennesker, de siger, de har arbejdet for mig, bare jeg kender ikke det 
sted. 

3F-ansat:  Det var sådan, at [ejers navn] har en anden stråmand, som hedder [navn], som ejede 
lokalerne på det sted, hvor man fandt de her to unge mennesker, som ikke havde adgang 
til noget som helst, hverken mad, vand, toilet eller noget. Og der sagde [navn], at det var 
Stefans lager, de sad inde på. 

Stefan:  Det giver ingen mening... 
3f-ansat:  Og de to unge mennesker, de havde opholdt sig derinde ret længe.  
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Interviewer:  Men når de kommer… hvordan… jeg tænker, kender du de to unge mennesker eller? 
Stefan:  Nej, de to jeg kender ikke. 
 

De to personer, der opholder sig i lagerhallen, er ansat til at sætte nye datomærker på slik, der har 

overskredet salgsdato. Stefan kender ikke de to personer og han har aldrig været i lagerhallen. Efter et 

kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen meddeles det til myndighederne, at Stefan er ejeren af lageret. Som 

registreret ejer, hæfter Stefan for virksomheden.  

 

For at oprette en enkeltmandsvirksomhed, skal man bruge navn og personnummer samt et Nem-ID 

med nøglekort. Hvis en person har disse oplysninger, kan denne form for virksomhed oprettes uden, at 

personen møder op og bekræfter sin identitet. Den hurtige oprettelse af enkeltmandsvirksomheder er 

til gavn for nystartede entreprenører og iværksættere, men skaber også en risiko for misbrug af 

personoplysninger, da oprettelsen udelukkende sker digitalt. En 3F-ansat pointerer, at: “vi stoler på 

virksomheder, men vi stoler ikke på borgere. De undersøger ikke mindre, altså små og mindre, 

selskaber.” I Stefans fortælling er hans personoplysninger blevet misbrugt af hans arbejdsgiver til at 

oprette en virksomhed. Arbejdsmigranter har erfaret, at arbejdsgiveren, under ansættelsen og inden 

arbejdsmigranten er kommet til landet, kan få oprettet et skatte-cpr.nr. med en tilknyttet adresse, fordi 

dette kan gøres digitalt uden fysisk fremmøde hos myndigheder. En arbejdsgiver kan derved udnytte 

en arbejdsmigrant gennem registrering hos Skattestyrelsen ved at undlade at fortælle ham/hende, at 

de er blevet registreret. Som en 3F-ansat fortæller:  

 

 ”… der, hvor arbejdsgiveren har en interesse i, at de går ned og registrerer sig, så har du 
ofte arbejdsgivers adresse som bopælsadresse i dine papirer og det vil sige, at så får 
arbejdsgiver en kopi fra både Statsforvaltningen og fra Skattestyrelsen […] de får en kopi 
af alle de ting, du søger om og alle dine personlige oplysninger og dem får du måske aldrig 
selv som udenlandsk medarbejder, og så er det lige meget, om det er indenfor eller udenfor 
EU, arbejdsgiver ligger inde med alle dine personlige oplysninger.”13 

(3F-medarbejder, i Spanger & Hvalkof 2020) 
 

Arbejdsgiveren kan vælge ikke at oplyse arbejdsmigranten om, at vedkommende har fået oprettet et 

skatte-cpr.nr. Hvis migranten ikke har kendskab til dette krav om registrering i Danmark; hvordan 

han/hun skal registrere sig, når de får arbejde i Danmark, kan arbejdsgiver misbruge disse oplysninger 

ved, at have skaffet sig adgang til den ansattes personoplysninger uden, at de ved det. I 2019 blev det 

offentliggjort, at iværksætterselskaber (IVS) vil blive afskaffet, da denne selskabsform ifølge 

Erhvervsstyrelsen har ført til en højere risiko for svig med skatte- og afgiftsrestancer, samtidig med at 

identitetstyveri kan finde (Sloth & Hein 2016). Som vi netop så det i Stefans tilfælde. Således er Stefan, 

                                                      
13 Statsforvaltningen blev nedlagt den 1. april 2019, hvor EU-opgaven blev tildelt SIRI. 
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ifølge myndighedernes krav, korrekt registreret som arbejdsmigrant og opholder sig således også lovligt 

i Danmark, men i praksis bliver han udnyttet og misbrugt af arbejdsgiver. Netop EU-borgere som 

opholder sig lovligt i Danmark, fordi de har en ansættelseskontrakt, bliver ofte mindre synlige for 

myndighederne, hvilket kan udnyttes af danske arbejdsgivere. Følgende afsnit demonstrerer ligeledes, 

hvordan David fra Rumænien, der er ansat på en falsk kontrakt og dermed, ligesom Stefan, opholder 

sig lovligt i Danmark, bliver udnyttet af arbejdsgiver indenfor byggebranchen. Ligesom i Stefans tilfælde 

er det gennem arbejdsgivernes muligheder for at oprette og svindle med selskaber, som muliggør 

udnyttelsen af hans arbejdskraft.  

 

Falske kontrakter og udnyttelse gennem underentrepriser 
Brugen af underleverandører i bygge- og servicebranchen kan gøre det svært for myndighederne og 

fagforeninger at gennemskue og sikre arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdsmigranter på danske 

vilkår. Især kan det være en udfordring for myndigheder og fagforeninger at føre tilsyn med 

arbejdsmigranters ansættelses- og arbejdsvilkår, når de udfører arbejde for private husstande. Dels er 

det svært at lokalisere dem, og dels har fagforeningen ikke adgang til private ejendomme. Davids 

fortælling er et eksempel på, hvorledes en arbejdsmigrant, der lovligt opholder sig i Danmark, kan 

udnyttes i byggebranchen ved at arbejdsgiveren, i stedet for at registrere medarbejderne i forhold til 

de opgaver, de i praksis udfører, vælger at registrere dem på falske præmisser. 

 

David kommer fra Rumænien og ankom til Danmark i 2015, efter et kort ophold i Italien, da han blev 

tilbudt et job i Jylland gennem en rumænsk bekendt, der allerede arbejdede i Danmark. Efter knap en 

måned blev arbejdsgiveren arresteret grundet tyverianklager og David blev aldrig betalt for sit arbejde. 

Herefter tog han til Aalborg for at finde nyt arbejde og blev efter kort tid ansat i et dansk byggefirma, 

hvor han arbejdede i omkring et år. Ved ansættelsen sagde arbejdsgiveren, at de ville stå for den 

nødvendige registrering, blandt andet oprettelsen af en bankkonto til udbetaling af løn. Firmaet 

sørgede også for logi til David i en lejlighed sammen med tre andre rumænere. David arbejdede elleve 

timer om dagen fra mandag til lørdag. Da David indså, at han ikke blev betalt nok for de timer, han 

arbejdede og klagede over dette til chefen, blev han og tre andre rumænere afskediget og smidt ud af 

deres bolig, som firmaet havde indlogeret dem i.  

 

Gennem en Facebook-gruppe for rumænske migranter i Danmark, kom han i kontakt med en ny 

arbejdsgiver, der tilbød ham og hans rumænske kollegaer et job på Sjælland. Efter ankomsten til 

Sjælland blev han indlogeret i et hus, hvor de i alt boede fjorten personer, alle migranter. Huset var i 

meget dårlig stand, der var intet varmt vand og de brugte derfor en pejs til både at lave mad og varme 

vand til at tage bad i. Som forrige gang lovede den nye arbejdsgiver, at firmaet ville stå for diverse 
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registreringer. Firmaet havde et projekt på en nærliggende byggeplads. En dag på byggepladsen blev 

de ansatte fortalt, at myndighederne ville komme på besøg:  

 

“Så blev vi kaldt foran skuret … Og så fik vi afleveret en ansættelseskontrakt ... Og da jeg 
så min ansættelseskontrakt, kunne jeg se, der står 125 streg 140 kr. i timen. Alt var falskt. 
For alle rumænerne. Efter kontrollen gik, så fik vi frataget kontrakterne igen.” 

 
David havde aldrig set den pågældende ansættelseskontrakt før og han nåede blot at se, at lønnen var 

sat til meget mere end, hvad de i realiteten blev betalt. David blev betalt kontant for sit arbejde i firmaet 

og fik aldrig udbetalt løn via en personlig bankkonto. Underentreprenøren havde oprettet bankkonto 

for en række af de andre ansatte og han fortalte David, at han ville hjælpe med at oprette en bankkonto 

til ham også, men dette blev aldrig gjort. Lønnen som David fik udbetalt kontant, blev i stedet hævet 

via en anden ansats bankkonto. Firmaet sendte David rundt til korte opgaver forskellige steder i 

Danmark ofte på private adresser. Hans opgaver varierede og bestod i alt fra at male til totalrenovering 

af huse. Ofte boede David sammen med sine kollegaer i de huse, som de skulle renovere for at spare 

tid og penge. Under en af totalrenovationerne på et privat hus tilbød ejeren David og de andre 

arbejdsmigranter mad og drikke, samt gav dem en radiator, så de kunne holde sig varme om natten i 

huset. På et tidspunkt nævnte ejeren, at David skulle kontakte politiet, hvis han ikke blev betalt af sin 

chef for det arbejde, han udførte for dem. David blev stort set ikke betalt for det arbejde han udførte i 

huset.  

 

Når han renoverede private huse, blev David ofte betalt meget mindre end, hvad der svarede til en 

fuldtids månedsløn for håndværkere. Andre gange blev David slet ikke betalt. I stedet forsikrede 

arbejdsgiver ham om, at han nok skulle blive betalt senere. På trods af, at David blev opmærksom på, 

at hans arbejdsforhold ikke var i orden, og at hans arbejdsgiver ikke fortalte ham sandheden, blev han 

i arbejdet, da hans eneste alternativ var at leve på gaden igen, hvor han samlede flasker. Når David og 

hans kollegaer pressede på for at få udbetalt deres lovede løn, blev de hver gang afvist af cheferne, der 

gentagende gange lovede, at de snart vil få udbetalt deres løn. Da David på et tidspunkt nævner, at han 

vil kontakte Skattestyrelsen for at få oplysninger om sin løn, bliver han truet af den ene af arbejdsgi-

verne. Firmaet ender med at skylde David og hans ven for mange måneders løn og de bliver til sidst 

opsagt med øjeblikkeligt varsel, samt bedt om at forlade det hus de bor i uden at få lønnen udbetalt. 

 

I Davids fortælling bliver han ansat hos en underentreprenør, der er tilknyttet et større byggeri på en 

byggeplads, men som sideløbende udfører opgaver for private. Han bliver sendt rundt mellem de 

forskellige kunder for at udføre opgaver på primært private adresser. Disse arbejdsopgaver bliver ikke 

registreret. ifølge David er virksomhederne drevet af ansættelsen af billig arbejdskraft uanset 

overenskomster. 
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At migranter bliver ansat på arbejdskontrakter, der ikke stemmer overens med det arbejde de i praksis 

udfører, eller den løn som de får eller ikke får udbetalt, finder ikke blot sted indenfor byggebranchen, 

men ses indenfor en række brancher, der både tæller landbrug, gartneri, fiskeri, rengøring, 

restaurationsbranchen, transport etc. (Junker et al. 2019 og 2019a, Eriksen & Halskov 2020, Halskov & 

Eriksen & 2021). I de efterfølgende afsnit vender vi blikket mod aspekter som lønforhold, overarbejde, 

arbejdsopgaver, trusler, bolig, samt forholdet mellem arbejdsgiver og -tager. Ofte er der tale om en 

kombination og en sammenfletning af disse aspekter, der karakteriserer de interviewede 

arbejdsmigranters oplevelser og de eksempler som 3F har kendskab til.  

 

Lønforhold og overarbejde  
Prekære arbejdsrelationer eksisterer primært indenfor den uorganiserede og mindre organiserede del 

af det private arbejdsmarked i forbindelse med udlicitering af arbejdsopgaver. Denne del af 

arbejdsmarkedet er ofte ikke omfattet af de kollektive overenskomster (Rasmussen, Refslund og 

Sørensen 2015: 22). Ifølge de arbejdsmigranter, der indgår i denne undersøgelse, begynder lønsatsen 

for eksempel indenfor landbrug og gartneri for sæsonarbejdere ansat gennem vikarbureau på omkring 

60 kr. i timen og efter nogle måneder kan de stige til omkring 80 kr. i timen. Fastansatte får 130 kr. i 

timen. Således afhænger lønsatsen af, hvem de er ansat af; som for eksempel vikarbureau eller direkte 

af gartneriet/landmanden, og om de er ansat som ufaglært arbejdskraft eller i en stilling som praktikant, 

elev eller fodermester, hvor lønnen er en overenskomstreguleret løn, eller i en faglært stilling som 

gartner. Ligeledes er lønnen til de migranter, der er ansat fuldtid via beløbsordningen, som for eksempel 

kokke, overenskomstreguleret idet den årlige løn er 445.000 kr. (Ny i Danmark 2021).   

 

Indenfor byggeri fortæller flere interviewpersoner, at lønnen svinger fra ca. 123-140 kr. i timen, men 

dette afhænger af størrelsen på den virksomhed, de er ansat hos, samt størrelsen på det byggeri eller 

den opgave, de er tilknyttet. I en række tilfælde bliver nogle af interviewpersonerne betalt mindre en 

123 kr. i timen, hvis de er ansat i en mindre virksomhed, der ikke er tilknyttet et større byggeri. 

 

Uanset om arbejdsmigranterne er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der er forhandlet gennem 

arbejdsmarkedets parter eller bevæger sig indenfor det uorganiserede eller mindre organiserede 

arbejdsmarked (Rasmussen, Refslund og Sørensen 2015: 22), vil vi i de følgende afsnit vise, hvordan 

migranterne på tværs af brancherne erfarer prekære arbejdsrelationer der omfatter: Uvisheden om 

hvorvidt de får udbetalt feriepenge og/eller løn, der svarer til deres arbejdstimer, eller usikkerheden 

om, hvorvidt de bliver fyret, hvis de beder om flere pauser eller beder om at få udbetalt deres løn etc. 

Set fra migranternes perspektiv er det afgørende for dem, hvilke aftaler de laver med arbejdsgiveren 

om deres arbejdsopgaver og hvordan de navigerer i dagligdagen, så de ikke bliver fyret samtidig med, 
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at de sikrer at arbejdsgiver overholder deres del af aftalen. For ikke EU-borgere er frygten for at blive 

fyret særlig stor, idet de samtidig mister deres opholdstilladelse i Danmark, hvis de har fået deres 

opholdstilladelse gennem en af erhvervsordningerne. 

  

Alex, der kommer fra Ukraine, og er ansat som landbrugspraktikant, bliver af landmanden bedt om i 

kontanter at tilbagebetale 2000 kr. af sin løn hver måned. Tilbagebetalingen skal være i kontanter, 

således at de ikke kan spores på landmandens bankkonto. Samtidig får Alex ikke betaling for sine 

overarbejdstimer. Ligesom David, bliver han sat til at udføre arbejdsopgaver, der ikke står beskrevet i 

kontrakten. Et andet eksempel er parret Lukas og Maria, der kommer fra Rumænien og som blev ansat 

som ekspedienter i en sæbebutik. Deres indtryk af det danske arbejdsmarked var gode lønninger og 

arbejdsforhold. Ligesom mange af de andre interviewede arbejdsmigranter, der ikke kommer via 

offentlige regulerede ordninger, som beløbsordningen, praktikant eller fodermesterordningen, har de 

haft svært ved at finde et arbejde, der omfattede arbejdskontrakter og mindstelønninger. I deres 

stillinger som salgsassistenter erfarede de, at arbejdsgiver ikke ville tegne nogen arbejdskontrakter, 

som Lukas fortæller:  

 

”The main problem was the company we worked for, they didn’t want to make us a 

contract. We ask for the contracts every day, but they say ’okay, we will print it, we will 

make it, don’t bother - maybe next month!”  

 

Samtidig med at arbejdsgiver blev ved med at udskyde at tegne deres kontrakt, rådede han dem også 

til at arbejde som uregistrerede arbejdstagere, så de kunne undgå at betale skat og dermed få mere 

udbetalt. Dette var de ikke interesseret i, og samtidig havde de brug for pengene. Maria og Lukas 

arbejdede 13-14 timer om dagen, seks dage om ugen og blev betalt i provision. Tilsammen blev de 

betalt 2000 kr. for en måned og da bestyreren ikke synes, at de solgte nok sæbe, sendte han dem videre 

til en butik i Stockholm. Togbilletten betalte de selv for. I Sverige oplevede de samme problemer og 

vendte tilbage til Danmark for at lede efter nyt arbejde - denne gang søgte de mod rengøringsbranchen. 

 

Burian som er fra Ukraine og ansat på en gård som fodermester, oplevede ikke at få betaling for sit 

overarbejde. Da Burian kom til Danmark havde han endnu ikke fået sine opholds- og arbejdstilladelser 

fra den danske udlændingestyrelse - de var på vej. Landmanden sagde til Burian, at de ikke kunne vente 

på, at han fik sine papirer, så derfor arbejdede han uden kontrakt i tre måneder fra april til juli. Dette 

satte Burian i en prekær arbejdsrelation til landmanden. Som nyansat følte han ikke, at han kunne sige 

nej og samtidig ville han heller ikke miste sit nye arbejde. Burian fortæller, at landmanden bad ham om 

at arbejde 200 timer om måneden, som han blev lovet at få overarbejdsbetaling for. Han fik aldrig 

betaling for sit overarbejde. Ligesom Lukas og Maria oplevede han, at arbejdsgiver prøvede at udskyde 

lønudbetalingen. Da landmanden endelig udbetalte Burian, hans løn, havde landmanden fratrukket 
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5.600 kr. Landmanden påstod, at Burian var skyld i, at mælkeproduktionen var gået ned, da han mente, 

at Burian havde givet køerne den forkerte foderblanding. Ved næste lønudbetaling trak landmanden 

igen en del af Burians løn. Nu påstod landmanden, at han havde ødelagt traktoren og efterfølgende 

havde landmanden fratrukket for tre bøtter maling, idet han påstod, at Burian skulle betale for 

istandsættelse af boligen, som han lejede af landmanden. Sådan blev landmanden ved med at finde på 

undskyldninger for at reducere hans løn i det næste halve år. I sidste ende fremlagde landmanden et 

regnestykke, hvor Burian skyldte landmanden 64.000 kr. Samtidig tvang landmanden ham til at 

underskrive, at han havde arbejdet 160 timer om måneden, selvom han, som minimum, arbejdede 200 

timer om måneden. I følge Burian var han ikke den eneste ansatte, der skulle skrive under på, at han 

arbejdede 160 timer om måneden. Samtlige ansatte arbejdsmigranter skrev ligeledes under.  

 

Selvom der er indgået en aftale om overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter om praktikanters 

og fodermestres lønsatser, kan disse lønsatser omgås, som i Burians og Alexs fortællinger. Ligeledes har 

flere praktikanter oplevet manglende udbetaling af feriepenge og overarbejdsbetaling. For eksempel 

fremgår det af praktikanttilsynets kontrolbesøg, at nogle praktikanter manglede at få udbetalt 

feriepenge i 2018 (3F, interne dokumenter).  

 

Burians tilfælde er et godt eksempel på, hvordan uvished og ustabilitet kan kendetegne migranters 

prekære arbejdsforhold. Ukrainere, der ikke har samme adgang til EUs arbejdsmarked og som er ansat 

gennem midlertidige erhvervsordninger, er, som i Burians tilfælde, bange for at miste ansættelsen og 

dermed opholds- og arbejdstilladelsen i Danmark, idet tilladelsen er stedfæstet til arbejdsgiveren. Dette 

er årsagen til, at Burian indvilliger i at begynde før den formelle kontrakt er godkendt hos SIRI. ”At 

undgå” at sige fra overfor arbejdsgiver i frygt for at miste deres arbejde og dermed retten til arbejds- 

og opholdstilladelse i Danmark afspejles i flere interviews med arbejdsmigranterne. Dertil har stort set 

samtlige af de interviewede ukrainere allerede udgifter i forbindelse med køb af ansættelseskontrakten 

blandt andet hos formidlingsbureauerne. Disse udgifter skal også indtjenes før jobbet i Danmark er 

rentabelt. Således begynder Burians ansættelse tre måneder tidligere på uformelle vilkår end den 

formelle aftale. Med udsigten til at tjene penge er han fleksibel og villig til at arbejde mere end 37 timer 

om ugen. Både den uformelle aftale og den formelle fodermesterordning gør det muligt for arbejdsgiver 

at udskyde lønudbetaling, reducere lønnen og i sidste ende kræve penge af Burian. Denne uvished og 

ustabilitet i arbejdsforholdet muliggøres netop af det skæve magtforhold mellem arbejdsgiver og –

tager, afstedkommet af, at opholdstilladelsen for ikke-EU-migranter er bundet op på den specifikke 

arbejdsgivers ansættelse af migranten. 

 

Indenfor rengøringsbranchen er der også eksempler på, hvordan arbejdsgiver tilbageholder 

arbejdsmigranters løn, som derefter har været nødt til at betale en ophobet gæld af til arbejdsgiveren. 
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I en af 3Fs sager har en arbejdsgiver ikke udbetalt løn til to nyansatte arbejdsmigranter fra Rumænien, 

men i stedet givet dem et lån. Først ved deres ankomst til Danmark og efter, at de påbegyndte arbejdet, 

fik de at vide, at de første tre måneder var en prøveperiode. Som en 3F-ansat fortæller:  

 

“Men mange af dem [arbejdsmigranterne] er blevet så stavnsbundet af den gæld, 

de har oprettet de første tre måneder, fordi virksomheden lige pludselig ikke betaler 

dem løn, så de kan ikke bare komme ud af de her ansættelsesforhold.”  

 

Ved tilbageholdelse af løn kan arbejdsgiveren fastholde migranterne i et ansættelsesforhold, da 

de både skylder arbejdsgiver penge, samtidig med at de ikke har råd til at finde et nyt arbejde. 

Forholdet mellem migranter og arbejdsgiver vender vi tilbage til, men først et fokus på 

organisering af arbejdsopgaver og den tvang og trusler om fyring, som tegner arbejdsvilkårene 

for nogle af de migranter vi har interviewet.  

 

Forholdet mellem aflønning og omfanget af arbejde - To for en pris 

Som allerede nævnt afspejler kontrakterne og ordningerne ikke altid de arbejdsopgaver, som 

migranterne udfører og arbejdspræmisserne som de arbejder under. På den ene side kan migranterne 

have en lovlig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvor de kollektive overenskomster overholdes 

på papiret. På den anden side kan det lovlige ophold og denne offentlige registrering netop fungere 

som skalkeskjul for en systematisk udnyttelse af migranters arbejdskraft, som ikke kun finder sted 

indenfor landbrug, gartneri, butik og byggeri, men også indenfor rengørings- og restaurationsbranchen.  

 

Indenfor beløbsordningen er der flere eksempler på, at kinesiske migranter, der arbejder på 

restaurationer og take aways i Danmark som kokke er blevet udnyttet af deres arbejdsgiver. Migranter, 

der ikke er EU-statsborgere, har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse gennem 

beløbsordningen i restaurationsbranchen. Reglerne her foreskriver, at den udenlandske arbejdstager 

skal have lavet en aftale med en konkret arbejdsgiver i Danmark, og at denne skal udbetale en løn over 

36.000 kr. om måneden for en fultidsstilling (37 timer om ugen). Lønnen er inklusive 

arbejdsmarkedspension og feriepenge, men må ikke inkludere kost og logi. Endvidere har 

vedkommende ret til at medbringe eventuel ægtefælle (Østergaard & Junker 2020). I praksis har der 

været eksempler på, at det foregår anderledes, idet begge ægtefæller arbejder på den pågældende 

restauration/take away, men hvor det kun er den ene ægtefælle, der er registret som arbejdstager, 

samtidig med at de skal tilbagebetale en stor del af lønnen til arbejdsgiver eller mellemmand, som har 

solgt dem kontrakten til arbejdet i Danmark (Junker et al. 2019). I praksis arbejdede de kinesiske kokke 

80 timer om ugen for cirka 20 kr. i timen (Østergaard & Junker 2020). Af frygt for at blive fyret tør 
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migranterne ikke at sige deres job op, idet de ofte har gældsat sig fordi arbejdskontrakten har været 

dyr og kan koste mellem 100.000 – 300.000 kr.  (Østergaard, Hansen & Junker 2019). 

 

Lignende forhold ses indenfor rengøringsbranchen, hvor ansatte splitter lønnen. En formelt ansat 

rengøringsassistent deler sin løn med andre arbejdstagere, som betales sort. Dette for at kunne 

færdiggøre en opgave indenfor det timeantal, der er aftalt.  Som en medarbejder fra Arbejdstilsynet 

beskriver:  

“Det, vi ser [i rengøringsbranchen], er…, at der bliver givet, om jeg så må sige, nogle tilbud 
om at, ’vi kan klare den her rengøring og give en kontrakt’, at ’det kan vi klare at gøre rent 
på to timer eller 3 timer til den officielle betaling’! Man kan faktisk ikke nå det, altså man 
underbyder markedet. Man kan faktisk ikke nå at løse den opgave, man har sat til den her 
betaling og så kan man jo invitere andre med ind og så, i princippet, dele noget af 
fortjenesten, ikke.” 

 

Ifølge 3F er rengøringsbranchen et fuldstændig ureguleret arbejdsmarked, hvad angår løn- og 

arbejdsvilkår. Nedenstående er et eksempel herpå.  

 

3F-ansat 1: Så har de [ansatte] en time i Høje Taastrup, så skal de til Helsingør og de betaler selv tiden 
[transporttiden mellem de steder, hvor de skal gøre rent]... og så skal de til Amager 
bagefter... 

Interviewer: Er det mindre firmaer, som ansætter rengøringsfolk, der tager rundt til de forskellige 
private hjem? 

3F-ansat 1: Ja, ja, ja…. fuldstændig ureguleret.  
Interviewer: Får de stillet en bil til rådighed? 
3F-ansat 2: Det gør de som regel, men transporttiden, det er ikke arbejdstid. Og nogle får at vide: ’Du 

er ansat fuld tid’ og så, deres arbejdstid, den er fra klokken otte eller ni om morgenen til 
klokken 23 om aftenen. De skal bare være... i virkeligheden står de til rådighed i hele 
perioden [fra kl. 8-9 til 23]. 

 

Således er disse forhold i rengøringsbranchen et eksempel på hvordan det formelle og uformelle 

arbejdsmarked nogle gange fletter sig sammen i ustabile og usikre arbejdsforhold for migranterne. Når 

markedet underbydes bliver de ansatte presset ud i et ansættelsesforhold, hvor de ikke kan leve op til 

opgaverne. De splitter lønnen for at udføre den pålagte opgave, og de er fleksible og står til rådighed 

15 timer i træk for at nå så mange opgaver som muligt, men timerne, de bliver betalt for, er kun de 

timer de gør rent.   
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Trusler og vold  

Flere af de migranter vi har interviewet nævner trusler om at blive fyret eller trusler om vold i 

forbindelse med deres arbejde. Lignende erfaringer har 3F også kendskab til. For eksempel i sagen om 

de kinesiske kokke, der har fået arbejde gennem beløbsordningen. De kinesiske migranter tør ikke at 

stå frem og fortælle hvad de har af gæld, og hvordan de er blevet udnyttet af frygt for, at der sker deres 

familie noget, idet de bureauer de har købt kontrakterne af har kontakt til deres familie i Kina 

(Østergaard, Hansen & Junker 2019).  

Anderledes fortæller Yaros, der kommer fra Ukraine og som blev ansat via fodermesterordningen, på 

en gård i Danmark, hvordan han oplevede et pres fra arbejdsgiver om, at han skulle tage overarbejde, 

ikke havde mulighed for at tage sygedage, samtidig med at han ikke fik udbetalt løn for overarbejde 

eller fik mulighed for at holde pauser under arbejdet. Yaros fortæller: 

 
Sometimes at six, but normally half past six, we start, and, eeeh, we work about 8, 9 or 10 
hours in daytime. Is it after 8 o’clock in the evening, we should go and feed [the pigs]. … in 
December I had about 195 hours, but of course I get salary only for 160 [hours], because 
it was like the deal, you know… Farmer said, ‘if you want to stay here you should work 220-
250 hours…’ Before I came to Denmark I hear about that in Denmark there is some coffee 
breaks … that Danish people like coffee breaks and they think it’s very… If you drink some 
coffee, for example at 9 or 10 o’clock in the morning. Here, I can go sometimes 9-10 hours 
without any break… Normally, I have everyday pause 1 hour, but, eeeh, sometimes just 9-
10 hour without… I can’t take break [when] we are totally busy.  

 
Efter at have snydt Yaros for en del af sin løn, prøvede gårdejeren med fysisk tvang at få ham til at 

underskrive en kontrakt om, at han kun havde arbejdet 160 timer på en måned:  

 
“... they hold me like this [Yaros viser Marlene, hvordan han blev holdt fysisk fast], two 
men, manager and, ehh... the farmer, and they say hold me… I was totally not aggressive, 
I just say I don’t want to sign because it’s not legal.”  

 
Meget mod gårdejerens vilje meldte Yaros sig ind i fagforeningen, hvor han fik oplyst, hvilke 

arbejdsrettigheder han havde i Danmark. Endvidere valgte fagforeningen at rejse en sag mod 

gårdejeren. Ikke desto mindre valgte SIRI at ophæve hans visum, idet gårdejeren fyrede ham. Temmelig 

desillusioneret vendte Yaros tilbage til Ukraine.  

 

Lignende erfaringer havde Vanka med den landmand han arbejdede for. Vanka er 21 år og ansat som 

praktikant på en gård. Han har ikke fået sin løn udbetalt. Han bor i et af de mindre huse der ligger på 

landmandens ejendom - det vil sige tæt på, hvor landmanden selv bor. Ligesom Yaros og Burian er han 

også blevet snydt af arbejdsgiver, idet han ikke har fået betaling for sit overarbejde. Da Marlene 
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Spanger sammen med en 3F-ansat besøger ham, fortæller han hvordan landmanden har truet ham med 

vold, og nu er han bange for at være alene i det lille hus, hvor han bor, idet landmanden tidligere er 

kommet uanmeldt sammen med forvalteren på gården. Vanka ved ikke hvad han skal gøre.  

 

Indenfor byggeri observerede fagforeningen, hvordan nogle migranter fra Polen, Litauen og Rumænien 

på byggepladser og arbejdssteder i Danmark oplever: ”….indespærring og indskrænkning af 

personernes bevægelsesfrihed til arbejdspladsen eller et begrænset område” ofte i forbindelse med 

urimelig underbetaling eller manglende udbetaling af løn, og i nogle tilfælde arbejdsgivers opbevaring 

af migranternes ”pas og identitetsdokumenter så personen ikke kan forlade stedet eller dokumentere 

sin identitet og status” (3F 2017).  

 

På tværs af brancherne ses eksempler på, at nogle migranter oplever, hvordan de bliver truet til at 

skrive under på kontrakter eller arbejde til en løn eller under vilkår, som de ikke havde aftalt med 

arbejdsgiver før de påbegyndte arbejdet. Truslerne knytter sig til vold eller fyringer. Særlig ikke EU-

statsborgere bliver sat i en sårbar position, da en fyring betyder at de også mister deres arbejds- og 

opholdstilladelse i Danmark.  

 

Boligforhold 
Ofte er det arbejdsgiver som også sørger for bolig til de migranter, som de ansætter. Dette eksisterer 

indenfor samtlige brancher, som rapporten sætter fokus på. Når arbejdsgiver også sørger for bolig 

sætter det migranterne i en sårbar position, idet det ikke kun er deres indkomstgrundlag der ryger, hvis 

de bliver fyret, men også deres bolig. Som tidligere nævnt erfarer nogle migranter, at arbejdsgiver 

modregner huslejen ved lønudbetaling. Kvaliteten af deres bolig svinger lige fra manglende varmt vand 

og elektricitet, til hvor de skal dele værelse, medens andre oplever gode boligforhold til en fair pris.  

 

I interviewene er der eksempler på, at migrantarbejdere indenfor landbrug og gartneri betaler mellem 

2000 og 3000 kr. pr. person uanset, om de deler værelse med en anden (eventuel partner eller kollega) 

eller har eget værelse med adgang til fælles toilet- og badefaciliteter, køkken og opholdsstue. Indenfor 

gartneri bor der ofte fire til ti personer i et hus. Husene ligger ofte tæt på gartnerierne. Nogle gange i 

gåafstand og andre gange lidt længere væk. Fadey, som arbejder på et gartneri, fortæller, hvordan han 

og tre andre ukrainske praktikanter klagede over, at de lige pludselig ikke havde vand i en måned. De 

gik blandt andet til 3F. Efter at problemet var blevet løst, satte landmanden huslejeprisen op.  

 

Interviewene viser, at for migranter, der er ansat på gårde, er boligforholdene ofte anderledes, sam-

menlignet med migranter på for eksempel gartnerier og i byggebranchen. De lever ofte i et mindre hus 

på samme grund som gården, hvor landmanden bor. Således bor de meget tæt på deres arbejdsgiver. 
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Flere migranter fortæller, at det kan være svært for arbejdsgiver (landmanden) at respektere deres 

privatliv. Nogle af de migranter, som arbejder på en gård, har oplevet, at arbejdsgiver dukker op ved 

deres bolig, udenfor den aftalte arbejdstid, for at bede dem om at komme på arbejde eller hente dem 

på arbejde, selvom de har meldt sig syge. Migranterne har svært ved at sige nej i frygt for at miste deres 

arbejde. For eksempel forventer den landmand, der har ansat Burian som fodermester, at han er 

fleksibel og står til rådighed døgnet rundt alle ugens dage på gården. Når Burian bor på samme sted, 

hvor han arbejder kan arbejdsgiver kontrollere hans tid fuldstændig, idet landmanden har adgang til 

Burians privatsfære døgnet rundt. Således er grænserne mellem fritids- og arbejdsliv udvisket. Igen; 

dette skæve magtforhold kan arbejdsgiver opretholde, idet Burians opholds- og arbejdstilladelse er 

bundet til den pågældende ansættelse hos den specifikke arbejdsgiver. 

 

Når den samme person både er arbejdsgiver og boligudlejer, er det ikke kun arbejdet, migranterne 

frygter at miste, men også deres bolig. Det samme var tilfældet med det unge rumænske par Lukas og 

Maria, som frygtede, at de ville miste deres bolig efter, at de var blevet fyret fra gartneriet, idet 

udlejning af bolig gik gennem arbejdsgiver. Arbejdsmigranter bor også i nogle tilfælde flere sammen i 

en lejlighed eller hus, som ikke er stort nok til at huse dem. Dette er for eksempel tilfældet for David, 

der som sagt arbejder indenfor byggebranchen. Han bor i et hus, der er ejet af arbejdsgiveren, sammen 

med en gruppe andre arbejdsmigranter. I Davids tilfælde er risikoen for at miste sit hjem også forbundet 

med at reagere på dårlige arbejdsvilkår eller manglende løn.  

 

Hvis vi vender blikket mod rengøringsbranchen, ser vi eksempler på den samme problematik i 

forbindelse med den bolig, arbejdsmigranter får stillet til rådighed. Det er især ved ankomsten til 

Danmark, at arbejdsmigranterne enten gennem arbejdsgiveren eller formidlingsbureauet siger ja til at 

leje en bolig i forbindelse med ansættelse, hvilket stiller dem i en prekær position. I to eksempler fra 

rengøringsbranchen bliver arbejdsmigranter tilbudt arbejde i Danmark og får i den forbindelse en bolig 

gennem det nye arbejde. En polsk arbejdsmigrant får tilbudt en bolig, som han skal dele sammen med 

seksten andre arbejdsmigranter, der er ansat i samme firma. I et andet eksempel bliver et ægtepar 

ansat i en virksomhed og får en bolig stillet til rådighed af arbejdsgiver. Men som en 3F-ansat fortæller:  

 

”De bor to ægtepar i den her lillebitte lejlighed og betaler, to ægtepar, med fradrag fra deres 
løn, husleje til den her lejlighed. Der står i kontrakten, at huslejen måske er 8000 og de her 
par betaler sammenlagt 6000 plus omkostninger for el, vand og varme, øhm, men det bliver 
fradraget af deres løn. Så hver måned… øh... så i stedet for at få lønnen på deres bankkonto, 
for den er ikke oprettet endnu, de har ikke fået opholds- og arbejdstilladelser i Danmark 
endnu...”  
 



 

38 
 

Nogle arbejdsmigranter frygter at blive sat på gaden eller ende i en situation, hvor de hverken har et 

sted at bo eller et arbejde, hvis de klager over dårlige boligforhold eller de føler sig nødsaget til at 

blive i ansættelsen. 

 

Forholdet mellem arbejdsgiver og -tager 

På tværs af brancherne oplever nogle migranter, hvordan deres relationer til arbejdsgiveren er betinget 

af udnyttelse. Nogle har oplevet et hårdt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, som Leysa fra Ukraine der er 

ansat som praktikant i et gartneri. Hun fortæller, hvordan landmanden og hans søn dagligt talte 

nedsættende til hende. 

 

Sasha:  And he was so horrible, I don’t know... he... he, he was really crazy. The family was totally 

crazy. .... The son, eh, when he comes to milk the cows, every day he told me that I am 

dumb, I am stupid, ’you are from the garbage, you don’t know nothing, you come here, 

you are slave, you need just work here with the cows’ and so on.  

Interviewer: Did you ever tell your employer? 

Sasha:  He does not speak English, this be the problem. The one who speak, it’s, eh, Marianne, it’s 
the wife, but she also be some, eh... I think she also have a horrible life with him. But, yeah... 
He was pressing me when we come, I live in, eh, so horrible room, so horrible place. When 
we come in house, we stand in so dirty shoes with the shit, and then they stand in some, 
eh, oven where need to make it cook. The children from this boss be so horrible, like we are 
from some, eh, I don’t know, from Africa or you know this, ehh… So, they just don’t know 
our country, it’s also we are people, we also have a fridge, we have a TV, we have everything. 

Viola:  Yeah, they ask us sometimes, ’do you have fridge in Ukraine? Do you have cars in Ukraine?’ 
They think that we come from stone age.  

Sasha:  It’s been so hard and... the relationship between, eh, boss and, eh... me, you know, it’s 
been… […] They just tell us what need to do and not write the hours and... I just, when I 
come here, I just would like to know, see how its outside of my country, because I have 
never been [in the] EU and you know […]. And of course, when we come to Denmark, we 
would like to see the better life, you know, have some money because some of [the migrant 
workers] … would like to help parents, some of them would like to come and buy some 
apartment or room or whatever, [that is] why we come here. And... then year after year 
they start to understand how it’s, eh, for the workers, it’s be really hard. 

 

Det er ikke kun et psykisk hårdt arbejdsmiljø, som arbejdsmigranter i den grønne branche har erfaringer 

med. Særlig nogle af de mandlige arbejdsmigranter, der er ansat i landbruget, har oplevet fysiske 

overgreb kombineret med trusler om at blive fyret og dermed sendt hjem, som i Yaros’ historie. Således 

er det ikke kun de forskellige konstellationer mellem usikre, uforudsigelige og ustabile arbejdsforhold 
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på både det formelle og uformelle arbejdsmarked, der tegner det prekære arbejdsforhold, men også 

dimensioner som psykisk overfusning og/eller fysiske trusler, samt den tætte sammenhæng mellem 

bolig og ansættelse.  

 

Opsamling: Tvang og udnyttelsesformer på tværs af brancher 
Prekære arbejdsforhold forstås i lyset af de skæve magtforhold, der betinger de forskellige former for 

udnyttelse. For eksempel er de konkrete afhængighedsrelationer for arbejdsmigranten til 

arbejdsgiveren, skabt på baggrund af konstellationer mellem dansk migrationspolitik, branchernes 

efterspørgsel på arbejdskraft, samt nationale og supranationale regler for virksomhedskonstruktioner. 

På baggrund af det empiriske materiale har vi identificeret forskellige udnyttelsesformer, hvor de 

forskellige udnyttelsesformer afhænger i høj grad af arbejdsmigranternes opholdsstatus i Danmark, 

som (1) EU-migrant, (2) ikke-EU-migrant med arbejds- og opholdstilladelse via erhvervsordningerne 

eller (3) ikke-EU-migrant uden opholds- og/eller arbejdstilladelse. På baggrund af disse former for 

opholdsstatus i Danmark har arbejdsmigranterne forskellige erfaringer fra ansættelser, hvor 

arbejdsgivere udnytter deres prekære arbejdssituation. Dog går disse udnyttelsesformer på tværs af 

brancherne.  

Nogle EU-borgere mangler viden om deres arbejdsrettigheder, medens andre accepterer manglende 

kontrakter eller underskriver kontrakter, hvor de ikke kender indholdet mv. Dette forhold åbner op for 

ustabile og usikre arbejdsforhold, hvor arbejdsgiver omgår de kollektive overenskomster, hvad angår 

løn, ferie og arbejdsforhold. Andre prekære arbejdsforhold for ikke-EU-statsborgere, der har arbejde i 

Danmark via erhvervsordningerne, er, når arbejdsgiveren også fungerer som boligudlejer eller når 

arbejdsmigrantens opholds- og arbejdstilladelse er bundet op på arbejdskontrakten hos den 

pågældende arbejdsgiver. Udsigten til at miste bolig eller opholds- og arbejdstilladelse, hvis man bliver 

fyret, sætter disse migranter i en prekær situation, idet de kan føle sig tvunget til for eksempel at 

acceptere en anden løn end den formelle, få eller ingen pauser, uforudsigelige arbejdstider etc. Således 

er her ikke kun tale om et prekært arbejdsliv, men et prekært hverdagsliv, hvor arbejdsmigranter 

desuden oplever sociale barrierer på grund af for eksempel fordomme om deres hjemland, der kan 

have indflydelse på deres muligheder for bolig og for, hvilke personer de knytter relationer til.  

 

Ikke-EU-migranter, der ikke har nogen formel arbejdskontrakt, idet de har ulovligt arbejdsophold i 

Danmark, har på ingen måde nogen arbejdsrettigheder. For denne gruppe af migranter er både løn- og 

arbejdsforhold udelukkende på arbejdsgivers præmisser og kan, for eksempel indenfor rengøring, 

karakteriseres som fuldstændig uforudsigelige, ustabile og uvisse. 
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6. Konklusion  
 

 

 

Vi ser udnyttelse af migranters arbejdskraft i Danmark både indenfor restauration, rengøring, transport 

og byggeri. Dertil er den nationale indsats mod menneskehandel siden 2010 i højere grad begyndt at 

rette fokus på menneskehandel indenfor arbejdsmarkedet i form af tvangsarbejde.  

  

På baggrund af det empiriske materiale har vi i denne rapport identificeret tre grupper af migranter, 

der på forskelligvis oplever udnyttelse og prekære arbejdsforhold indenfor ufaglærte ansættelser i 

Danmark: 1) Ikke-EU-migranter, der har en dokumenteret arbejdstilladelse gennem en 

erhvervsordning, 2) Migranter, der gennem deres EU-statsborgerskab har ret til at arbejde i Danmark, 

og 3) Ikke-EU-migranter, som ikke har en dokumenteret arbejdstilladelse i Danmark. Gennem 

migranters fortællinger, har vi sat fokus på hvilke former for udnyttelse arbejdsmigranterne oplever på 

det danske arbejdsmarked. Det er arbejdsforhold som migranterne kan have svært ved at klage over 

eller nægte at indgå i, idet de frygter at blive fyret og dermed være i risiko for at miste deres arbejds- 

og opholdstilladelse i Danmark. Dog skal det understreges, at det empiriske materiale ikke skal ses som 

repræsentativt for arbejdsmigranter i Danmark og konklusionerne skal derfor ses i det lys og tolkes med 

forsigtighed. 

 

Yaros fra Ukraine, der er ansat som fodermestre i landbruget, er ét eksempel på, hvordan ikke-EU-

migranter kan opnå opholds- og arbejdstilladelse gennem fodermesterordningen. Selvom han har 

tegnet en kontrakt, der følger overenskomster for fodermestre, kan hans arbejdsforhold beskrives som 

prekære, idet opholds- og arbejdstilladelse er bundet til den enkelte ansættelse hos den pågældende 

arbejdsgiver. Yaros oplevede at blive snydt for løn, truet og presset af landmanden til at arbejde mere 

end, hvad han fik betaling for. Ydermere var grænserne for fritid og arbejde ikke altid klare, når 

arbejdsgiver på uforudsigelige tidspunkter, som sent om aften/natten eller ved sygdom, bad ham om 

at arbejde. 

 

For Yaros og mange af praktikanterne er det svært at afvise arbejdsgivers krav, fordi ansættelsen i 

Danmark har været dyr og samtidig er en investering i fremtiden. Stort set alle interviewpersoner 

indenfor den grønne branche, har ikke taget direkte kontakt til arbejdsgiver, men har købt 

arbejdskontakter hos formidlings- eller vikarbureauer. Således har en række aktører været med til at 

etablere kontakten mellem arbejdstager og arbejdsgiver.  
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Migrationsindustrien er kendetegnet ved forskellige former for vikarbureauer og formidlingsbureauer, 

uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der tjener penge på efterspørgslen efter og udbuddet 

af billig ufaglært arbejdskraft i EU, i dette tilfælde Danmark.  

 

Køb af en arbejdskontrakt hos et formidlingsbureau kan beskrives som en form for lotteri. For eksempel 

sælger flere ukrainske formidlingsbureauer forskellige former for midlertidige arbejdskontrakter i EU-

lande. For migranterne kan migrationsindustrien være et uigennemskueligt marked med hensyn til 

arbejdskontrakternes indhold, pris og den hjælp, de kan få fra bureauet, hvis arbejdsforholdet ikke lever 

op til kontrakten. Nogle migranter bliver snydt, medens andre har været tilfredse med de kontrakter 

de har købt af formidlingsbureauerne.  

 

Migrationen til Danmark er ofte en bekostelig affære for migranterne og for nogle bliver det en succes, 

økonomisk og karrieremæssigt, medens det for andre bliver en dyr erfaring, ikke kun økonomisk, men 

også helbreds- og følelsesmæssigt. Ofte er kontrakterne så dyre, at migranterne ikke bare kan sige 

deres ansættelse op, hvis de er utilfredse med deres løn- og arbejdsvilkår, idet de igen skal betale for 

en ny arbejdskontrakt, og hvis de er ikke-EU-statsborgere, er de nødt til at tage tilbage til deres 

hjemlande og begynde forfra.  

 

Prekære arbejdsforhold og udnyttelse af EU-statsborgere  

Forskellige konstellationer af lovlige nationale og transnationale virksomhedsmodeller på dansk 

territorium (f.eks. brugen af underleverandører), arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU og den 

danske stats digitalisering af offentlige tjenester muliggør forskellige former for prekære arbejdshold 

og udnyttelse af arbejdsmigranter. EU-statsborgere, der kan bevæge sig frit indenfor EUs grænser og 

som er ansat i ufaglærte ansættelser, kan på anden vis, sammenlignet med ikke-EU-migranter, opleve 

prekære arbejdsforhold. Som EU-borgere er deres mobilitet på det danske arbejdsmarked mindre synlig 

for myndighederne, hvilket kan udnyttes af danske arbejdsgivere. Eksempler på dette ser vi blandt 

andet i fortællingerne fra to Rumænske migranter, David og Stefan, som har arbejdet i henholdsvis 

bygge- og servicebranchen.  

 

David fra Rumænien fortæller hvordan, han og hans kollegaer er ansat på en falsk kontrakt, som kan 

fremvises ved myndighedskontrol, men som på ingen måde afspejler hans lønudbetaling eller 

arbejdsforhold. Han rykkes rundt til private byggeprojekter, hvor han bliver betalt sort. Således er der 

en diskrepans mellem den formelle kontrakt, der overholder de kollektive overenskomster omkring løn 

og arbejdsforhold, og så de faktiske arbejdsopgaver, han udfører, hans arbejdsforhold og løn. 
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Stefans fortælling er også et eksempel på, hvorledes konstellationen af danske virksomhedsmodeller, 

digitalisering af offentlige tjenester og EU-statsborgeres mobilitet og manglende viden om det danske 

system kan føre til udnyttelse af arbejdsmigranter. Stefan er uvidende blevet registreret som 

virksomhedsejer i Danmark af sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren udnytter hans cpr-registrering i det 

danske system, idet hans arbejdsgiver, i hans navn, har oprettet en enkeltmandsvirksomhed, der bruges 

som underleverandør og til momssvindel. I Stefans tilfælde behøvede han ikke at møde fysisk op hos 

myndighederne og bekræfte sin identitet ved udlevering af nem-ID og CPR-nummer. I andre tilfælde 

kan migranterne også møde op sammen med arbejdsgiver der fungerer som tolk og ’assistent’ for 

migranten.  

 

Specifikt udnyttes især den lette adgang til oprettelsen af enkeltmandsvirksomheder, hvor 

arbejdsmigranten som den officielle ejer kan ende med at hæfte for virksomheden, hvis den for 

eksempel går konkurs. Den nemme adgang til oprettelse af enkeltmandsvirksomheder, via statens 

digitalisering af offentlige tjenester, er til gavn for nystartede entreprenører og iværksættere, men 

skaber samtidig rum for misbrug af personoplysninger, idet oprettelsen udelukkende foregår digitalt.  

 

Denne digitale infrastruktur kombineret med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU kan betyde, at 

arbejdsmigranten kan ende i et udnyttelses- og afhængighedsforhold til arbejdsgiver. For eksempel, 

hvis arbejdsgiver er ’det første møde’ med det danske arbejdsmarked for arbejdsmigranten, samtidig 

med at migranten ikke har kendskab til det danske system (Skattestyrelsen, oprettelse af cpr.nr og 

bankkonto), kan arbejdsgiver meget let komme til at fungere som gatekeeper til arbejdsmigranters 

rettigheder og forpligtelser. Ligeledes har vi i denne rapport belyst hvordan, at arbejdsgiver har fået 

adgang til at modtage migrantens post med personlige oplysninger, når arbejdsgiver for eksempel har 

registreret arbejdsmigrantens bopælsadresse på sin egen/firmaets adresse. Med adgang til migrantens 

post fra myndigheder, kan arbejdsgiver således kontrollere migranten.  

 

Tilsammen afspejler de empiriske eksempler, hvordan forskellige konstellationer af statsborgerskab, 

virksomhedsmodeller og erhvervsordninger, registrerede og ikke-registrerede ansættelser, leder til 

forskellige former for prekære arbejdsforhold og udnyttelse af migranters arbejdskraft. Forhold som er 

karakteriseret ved ustabilitet (tidsbegrænsede stillinger, der ofte ikke fører til en opkvalificering), 

usikkerhed (få eller ingen rettigheder samt manglende viden om rettigheder på arbejdsmarkedet), og 

uforudsigelighed (manglende strukturering af arbejdstiden).  
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