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Litteraturgennemgang om migrantarbejderes arbejdsmiljø 

 
 

Kære udvalgsmedlemmer 

Indsatsen mod social dumping har høj prioritet for regeringen og er central, for at 

vi kan sikre et sundt og sikkert arbejdsmarked i Danmark med fair konkurrence, og 

hvor arbejdet foregår efter danske regler. Derfor har vi også sammen med Radikale 

Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet med finanslovsaftalen for 2020 sikret, at 

bevillingen til den fælles myndighedsindsats nu er på det højeste niveau nogen-

sinde.  

Det er et fokusområde i Beskæftigelsesministeriet at få mere viden om social dum-

ping, og som en del af dette er der udarbejdet en ekstern litteraturgennemgang af 

international litteratur om migrantarbejderes arbejdsmiljø og metoder til overvåg-

ning og regulering heraf. Litteraturgennemgangen er udarbejdet af professor emeri-

tus Helge Hvid og forskningsleder Anders Buch.  

Forfatterne har i deres udførelse af denne opgave valgt en tilgang, der betyder, at 

litteraturgennemgangen adskiller sig fra mere traditionelle litteraturreviews. Re-

viewet er således ikke gennemført som et strengt systematisk review på baggrund 

af få velafgrænsede og klart definerede søgeord. Forfatterne tager i deres tilgang til 

problemstillingen udgangspunkt i den forståelse, at internationalisering af arbejds-

markedet i nogle tilfælde kan medføre social dumping og arbejdsmiljøproblemer. 

Det er på den baggrund, at forfatterne gennemfører deres analyse og foretager de-

res vurderinger i litteraturgennemgangen.   

Litteraturgennemgangen viser, at der er begrænset viden om området, men den 

gennemgåede internationale litteratur peger overordnet set på, at migrantarbejdere 

på internationalt plan er beskæftigede i mere belastende arbejdsmiljøer end ikke-

migrantarbejdere. Det fremgår af den gennemgåede internationale litteratur, at mi-

grantarbejdere i vid udstrækning finder beskæftigelse i sektorer og i jobs, hvor ar-

bejdsmiljøet er mere udfordret end på arbejdsmarkedet som helhed. Litteraturgen-

nemgangen gennemgår den internationale litteratur på området, og resultaterne kan 

derfor ikke uden videre overføres til en dansk kontekst.  
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Litteraturgennemgangen peger på, at der er behov for at skabe et bedre datagrund-

lag på området. Det gælder både i forhold til omfanget og karakteren af problem-

stillingerne omkring social dumping samt i forhold til myndighedernes indsats.     

Jeg kan oplyse, at Beskæftigelsesministeriet arbejder videre med at få mere viden 

om området.  

Litteraturgennemgangen kan til jeres orientering findes på dette link: 

https://at.dk/media/6899/migrantarbejderes-arbejdsmiljoe.pdf 

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 
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