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Indledning

Formålet med denne analyse er at skabe et solidt og faktabaseret 
grundlag til at målrette fremtidige tiltrækningsinitiativer for digitale 
talenter og til at fastholde talenterne i Danmark.

Der er behov for at arbejde med tiltrækning og fastholdelse af digitale 
talenter i Danmark, da arbejdsmarkedet for digitale talenter i 
stigende grad er karakteriseret ved mangel på arbejdskraft. Allerede i 
dag har virksomheder og myndigheder udfordringer: En fjerdedel af 
alle organisationer kan ikke få dækket deres digitale 
kompetencebehov (Digital Dogme, 2020).  Fremadrettet forventes 
behovet at blive endnu større. Manglen på digitale talenter kan blive 
en barriere for den digitale transformation og risikere at begrænse 
virksomhedernes muligheder for vækst, udvikling og innovation.

Analysen er tredelt. I delanalyse 1 kortlægger vi antallet og typen af 
digitalt talent i Danmark. Herunder ser vi på, hvordan talentmassen 
har udviklet sig i de seneste år, og hvor stor en del af talentmassen 
der udgøres af udenlandske talenter. I delanalyse 2 analyserer vi 
talent-pools i udlandet, som danske virksomheder kan målrette deres 
rekrutteringsindsatser mod. Endelig analyserer vi i delanalyse 3 
Danmarks positionering over for digitalt talent, og hvilke muligheder 
der er for at gøre Danmark mere attraktiv over for digitale talenter fra 
udlandet.
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Definition af digitalt talent
KORTLÆGNING AF DIGITALT TALENT I DANMARK

I denne første del af analysen kortlægger vi den digitale talentmasse i Danmark. 
Analysen belyser udviklingen i talentmassen i Danmark og beskriver de talentprofiler, 
som udgør den danske talentmasse. Kortlægningen giver dermed et godt 
udgangspunkt for at diskutere digitale talenter i Danmark samt manglen på disse.

Digitalt talent udgøres af både digitale integratorer og digitale specialister, jf. boksen 
til højre. Integratorer er avancerede brugere af digital teknologi, som kan integrere 
digital teknologi med udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsudvikling. 
For specialister er det digitale kernen i deres job, og specialister omfatter personer, 
som kan afdække, designe samt udvikle digitale løsninger. Analysen belyser ikke 
digitale generalister: det vil sige dem, der skal have grundlæggende teknologiforståelse 
og kunne bruge basale og generiske værktøjer. Begreberne digitale integratorer, 
specialister og generalister er udviklet i forbindelse med et tidligere projekt (Digital 
Dogme, 2020).

I vores kortlægning har vi identificeret 167.200 digitale talenter i Danmark i 2019 –
heraf 75.850 digitale specialister og 91.350 digitale integratorer. Disse talenter kan 
opdeles på følgende 9 talentprofiler: 

DE DIGITALE SPECIALISTPROFILER

• IT-chefen
• IT-udvikleren
• IT-administratoren
• IT-supporteren

DE DIGITALE INTEGRATORPROFILER

• Den digitale forretningsudvikler
• Den digitale ingeniør
• Den digitale designer
• Den digitale analytiker
• Den digitale industritekniker
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Kategorisering af digitalt talent

DIGITALE SPECIALISTER

Digitale specialister er højt specialiserede 

medarbejdere, der varetager jobfunktioner, hvor 

digitale kompetencer står i centrum. Det omfatter 

blandet andet arbejdsfunktioner som udvikling af 

og rådgivning om software, planlægning og 

design af computersystemer og -løsninger, der 

integrerer hardware, software og 

kommunikationsteknologi, styring og drift af 

computersystemer samt ledelse, styring og 

udvikling af organisationers IT-infrastruktur.

DIGITALE INTEGRATORER

Digitale integratorer binder ny digital teknologi 

sammen med udvikling af nye produkter, 

koncepter og forretningsudvikling. Digitale 

integratorer omfatter de digitale hybridjobs, hvor 

en faglig områdeviden kombineres med digitale 

kompetencer og avanceret anvendelse af digitale 

redskaber, metoder og koncepter. Digitale 

integratorer kan fx anvende digitale redskaber, 

metoder og koncepter i opgaveløsningen på 

skiftende platforme, og de kan skabe, analysere og 

vedligeholde digitalt indhold. 



HBS ECONOMICS

167.200 digitale talenter i Danmark i 2019 opdelt på talentprofil 

Den digitale talentmasse i Danmark
KORTLÆGNING AF DIGITALT TALENT I DANMARK

De digitale specialister udgør 45% af den digitale talentmasse i Danmark, mens de 
digitale integratorer udgør 55%. I figuren til højre ses talentmassen opdelt på 9 
talentprofiler. IT-udvikleren er den af de 9 talentprofiler, der fylder mest i 
talentmassen med en andel på 31%. På de kommende sider går vi i dybden med hver 
af de 9 talentprofiler. For den digitale talentmasse gælder det at: 

ANTALLET AF DIGITALE TALENTER ER STEGET MED 12% PÅ TRE ÅR

Der var 167.200 digitale talenter beskæftiget på det danske arbejdsmarked i 2019, 
hvilket er 12% flere end i 2016. Over samme periode er den samlede beskæftigelse i 
Danmark steget med 5%. Dermed fylder de digitale talenter mere på 
arbejdsmarkedet i 2019 end tidligere. Digitalisering medfører, at virksomheder og 
myndigheders kompetencebehov ændrer sig, og digitale talenter er derfor blevet 
mere efterspurgt. 

Antallet af digitale specialister er steget med 14 % og antallet af digitale integratorer 
er steget med 10 % fra 2016 til 2019. Det er særligt beskæftigelsen for profilerne den 
digitale designer (18%), IT-udvikleren (17%) og den digitale analytiker (16%), der er 
steget. 

29% AF DE DIGITALE TALENTER ER KVINDER

Den digitale talentmasse udgøres af 29% kvinder og 71% mænd. Denne fordeling 
har været omtrent uændret de seneste tre år. Kvinder udgør 48% af beskæftigelsen 
på det samlede arbejdsmarked. Der ses således en stor underrepræsentation af 
kvinder blandt de digitale talenter. 34 % af de udenlandske digitale talenter kvinder, 
dermed er underrepræsentationen lidt mindre for digitale talenter fra udlandet. 

Der er stor variation i kønsfordelingen på tværs af de 9 talentprofiler. Generelt er 
andelen af kvinder lavere for specialistprofilerne end for integratorprofilerne. For 
profilen IT-chef er kun 15% kvinder. For profilen den digitale designer derimod er 
hele 52% kvinder. Andelen af kvinder for de enkelte profiler er stort set uændret 
over de seneste tre år.

Note: Specialistprofiler er markeret med ikon. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel. 
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Udviklingen i nettoindstrømningen af digitale talenter 

Digitale talenter fra udlandet
KORTLÆGNING AF DIGITALT TALENT I DANMARK

11% AF TALENTMASSEN BESTÅR AF UDENLANDSKE TALENTER

Manglen på digitale talenter i Danmark kan blive en barriere for den digitale 
transformation, og derfor er tiltrækning af udenlandske talenter vigtig. I 2019 
bestod 11% af den digitale talentmasse i Danmark af udenlandske talenter. I 2016 
var denne andel 8%. Profilerne IT-udvikleren (14%), den digitale designer (14%) 
og den digitale ingeniør (13%) har de største andele af udenlandsk talent.

NETTOINFLOW AF TALENTER ER STEGET MED 18% PÅ TRE ÅR

Siden 2014 har der været et positivt inflow af digitalt talent til Danmark, jf. figuren 
øverst til højre. Den markante stigning i nettoinflow fra 2013-2015 skal ses i lyset 
af reformen af international rekruttering (af 26. juni 2014), der fra 2015 indførte 
en række initiativer og regelforenklinger målrettet nemmere rekruttering af 
udenlandsk arbejdskraft. I 2018 rejste 2.135 digitale talenter ind i Danmark, mens 
1.613 digitale talenter rejste ud. Der var således en nettostigning i den digitale 
talentmasse fra udenlandsk mobilitet på 522 digitale talenter i 2018. 

De digitale talenter, der rejser ind og ud af landet, består både af specialister og 
integratorer samt danske og udenlandske talenter. Nettoinflowet på 522 digitale 
talenter i 2018 kan særligt tilskrives udenlandske specialister, der kommer til 
Danmark. 

Opdelt på herkomst kan vi se, at de udenlandske talenter bidrager til et positivt 
inflow, idet flere udenlandske digitale talenter rejser ind i landet end ud. Et 
positivt inflow af udenlandsk arbejdskraft er naturligt i et konjunkturopsving –
inflowet af udenlandske digitale talenter er dog steget 2,5 gange mere end inflowet 
af udenlandsk arbejdskraft generelt siden 2011. Blandt danske talenter er billedet 
et andet – flere danske digitale talenter rejser ud af landet end ind. 

Både integratorer og specialister bidrager positivt til nettoinflowet, da både flere 
integratorer og specialister rejser ind i end ud af Danmark i 2018. Bidraget er 
størst for specialisterne. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel. 
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Opdeling af mobiliteten i 2018 på herkomst og kategori 

Note: Tallene summer pga. afrundinger ikke til det samlede antal, der kommer til DK eller forlader DK.
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel. 
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IT-chefen
DIGITALE SPECIALISTER
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BESKRIVELSE
IT-chefen leder IT-afdelinger og -teams i virksomheder. Profilen 

leder andre digitale specialister, eksempelvis IT-udviklere, og 

kan blandt andet have ansvaret for udvikling af IT-produkter og 

drift af IT internt i virksomheden. 

I 2019 var der 3.119 IT-chefer i Danmark. Det er 3% flere, end 

der var tre år tidligere. 9% af IT-cheferne kommer fra udlandet 

– for tre år siden var denne andel 8%. 15% af IT-cheferne er 

kvinder. Denne andel er uændret over de sidste tre år. 

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o IT-chef

o CTO

o Manager

o Product Owner

o Team Lead

o IT-ansvarlig

o Teknisk projektleder

o Forretningsarkitekt

o Acquisition Manager

o Specialist

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Agil

Data

Scrum

Software

Digital

Cloud

ITIL

CRM

Analytics

Computer Science

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indien (46)

Storbritannien (25)

Tyskland (18)

Sverige (13)

Nederlandene (11)

Pakistan (11)

USA (11)

Frankrig (9)

Rumænien (9)

Polen (8)

o Datamatiker

o Datalog

o Cand.merc.

o Civilingeniør

o EDB-assistent

o Kontoruddannet

9%

15% 85%

2016

2019

+3% 3.119

: stærkt stigende
*Antal talenter i parentes. 
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IT-udvikleren
DIGITALE SPECIALISTER
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BESKRIVELSE
Profilen IT-udvikler beskæftiger sig ofte med udvikling af 

software og IT-systemer. Opgaveporteføljen spænder over en 

bred vifte af specialiserede jobfunktioner inden for 

planlægning, design og udvikling af IT-løsninger og 

computersystemer.

I 2019 var der 51.520 IT-udviklere i Danmark. Det er 17% flere, 

end der var tre år tidligere. 14% af IT-udviklerne kommer fra 

udlandet – for tre år siden var denne andel 11%. 23% af IT-

udviklerne er kvinder. Denne andel var 22% for tre år siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Developer

o Software Engineer

o Software Developer

o Softwareudvikler

o Data Scientist

o Backend Developer

o Full Stack Developer

o Frontend Developer

o Programmør

o Webudvikler

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Data

Java

SQL

Agil

C#

HTML

CSS

Cloud

Python

Azure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indien (1.324)

Rumænien (378)

Storbritannien (331)

Tyskland (322)

Polen (296)

Kina (263)

Iran (259)

Sverige (226)

USA (215)

Norge (187)

14%

23% 77%

o Datamatiker

o Datalog

o Cand.merc.

o Civilingeniør

o EDB-assistent

o Kontoruddannet

2016

2019

+17%
51.119

*Antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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IT-administratoren
DIGITALE SPECIALISTER
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BESKRIVELSE
IT-administratorer drifter og administrerer IT-infrastrukturen i 

virksomheder og organisationer. Arbejdsopgaverne er blandt 

andet brugeradministration, systemadministration, herunder drift 

og vedligeholdelse af databaser, netværk samt opgaver relateret til 

IT-sikkerhed mv.

I 2019 var der 9.009 IT-administratorer i Danmark. Det er 7% flere, 

end der var tre år tidligere. 10% af IT-administratorerne kommer 

fra udlandet – for tre år siden var denne andel 8%. 18% af IT-

administratorerne er kvinder. Denne andel er uændret over de 

sidste tre år. 

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Systemadministrator

o Data Engineer

o IT-specialist

o Datatekniker

o IT-administrator

o Netværksspecialist

o IT-koordinator

o Databaseadministrator

o Systemkonsulent

o Driftskonsulent

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Data

Windows

Cloud

SQL

Server

Linux

Azure

Automatisering

Mware

It-sikkerhed

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indien (92)

Iran (52)

Tyskland (49)

Rumænien (41)

Polen (37)

Storbritannien (37)

Pakistan (36)

Sverige (36)

USA (34)

Vietnam (24)

o Datamatiker

o IT-supporter

o Datatekniker

o Elektroniktekniker

o EDB-assistent

o Kontoruddannet

10%

18% 82%

2016

2019

+7%
9.009

*Antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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IT-supporteren
DIGITALE SPECIALISTER
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BESKRIVELSE
Profilen IT-supporter tilbyder teknisk support til kunder og 

medarbejdere. Profilen installerer, konfigurerer og 

vedligeholder softwareløsninger og løser tekniske problemer 

med både software og hardware. 

I 2019 var der 12.202 IT-supportere i Danmark. Det er 11% flere, 

end der var tre år tidligere. 8% af IT-supportere kommer fra 

udlandet – for tre år siden var denne andel 7%. 20% af IT-

supporterne er kvinder. Denne andel var 19% for tre år siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o IT-supporter

o IT-medarbejder

o Teknisk assistent

o Tekniker

o Support Consultant

o Driftskoordinator

o Business Supporter

o Supportmedarbejder

o Driftstekniker

o Specialist

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Windows

Software

Hardware

ITIL

IT-support

Server

Cloud

IT-systemer

Active Directory

SQL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tyskland (82)

Indien (76)

Sverige (55)

Polen (55)

Norge (49)

Rumænien (43)

Storbritannien (39)

Bosnien-Hercegovina (35)

Iran (32)

Pakistan (25)

o Datamatiker

o IT-supporter

o Datatekniker

o Elektroniktekniker

o EDB-assistent

o Kontoruddannet

8%

80%20%

2016

2019

+11% 12.202

*Antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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Den digitale forretningsudvikler
DIGITALE INTEGRATORER
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BESKRIVELSE
Digitale forretningsudviklere er ledere med ansvar for at styre, lede 

og udvikle digitalisering i virksomheder. En kerneopgave er at 

udvikle og implementere digitale strategier, der understøtter 

forretningsmæssige og administrative processer i virksomheden.

I 2019 var der 11.307 digitale forretningsudviklere i Danmark. Det er 

2% flere, end der var tre år tidligere. 5% af de digitale 

forretningsudviklere kommer fra udlandet – for tre år siden var 

denne andel 4%. 33% af de digitale forretningsudviklere er kvinder. 

Denne andel var 32% for tre år siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Project Manager

o Key Account Manager

o Afdelingsleder

o Sales Executive

o Finance Manager

o Økonomichef

o Regnskabschef

o Kontorchef

o Salgschef

o Administrationschef

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

SAP

Data

Software

CRM

Navision

Excel

Agil

ERP

Digitalisering

Sociale Medier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tyskland (67)

Storbritannien (58)

Sverige (37)

Norge (33)

Frankrig (30)

Nederlandene (29)

USA (26)

Polen (26)

Italien (17)

Indien (15)

o Cand.merc.

o HA Almen

o Jura

o Økonomi

o Statskundskab

o HD

33% 67%

5%

2016

2019

+2% 11.307

*Skøn for antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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Den digitale ingeniør
DIGITALE INTEGRATORER
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BESKRIVELSE
Profilen den digitale ingeniør anvender digitale værktøjer på højt 

niveau til at løse opgaver inden for beregning, konstruktion og 

produktion i eksempelvis industrien og byggeriet. Den digitale 

ingeniør kan også have ansvaret for, at mekaniske løsninger, fx 

robotter, fungerer sammen med software.

I 2019 var der 21.401 digitale ingeniører i Danmark. Det er 14% 

flere, end der var tre år tidligere. 13% af de digitale ingeniører 

kommer fra udlandet – for tre år siden var denne andel 11%. 18% 

af de digitale ingeniører er kvinder. Denne andel var 16% for tre år 

siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Mechanical Engineer

o Bygningsingeniør

o Maskiningeniør

o Konstruktionsingeniør

o El-ingeniør

o Lead-ingeniør

o Produktionsingeniør

o Hardware Engineer

o Structural Engineer

o Projektleder

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Revit

3D

Auto CAD

Data

Excel

GIS

Inventor

BIM

Solid works

Python

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tyskland (194)

Indien (169)

Storbritannien (158)

Iran (147)

Polen (135)

Italien (126)

Spanien (122)

Kina (114)

Rumænien (107)

Frankrig (104)

o Civilingeniør

o Maskiningeniør

o Ph.d.

o Teknikumingeniør

o Bygningsingeniør

o Elektroingeniør

18% 82%

13%

2016

2019

+14% 21.401

*Skøn for antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende



HBS ECONOMICS

Den digitale designer
DIGITALE INTEGRATORER
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BESKRIVELSE
Profilen den digitale designer omfatter personer, der arbejder med 

design og benytter avancerede digitale værktøjer i 

designprocessen, fx arkitekter, produktdesignere og 

multimediedesignere. Multimediedesignere udgør ca. ¼ af de 

digitale designere.

I 2019 var der 6.655 digitale designere i Danmark. Det er 18% flere, 

end der var tre år tidligere. 14% af de digitale designere kommer 

fra udlandet – for tre år siden var denne andel 11%. 52% af de 

digitale designere er kvinder. Denne andel var 51% for tre år siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Designer

o Graphic Designer

o Arkitekt

o Product Designer

o Mediegrafiker

o Produktudvikler

o Art Director

o Frontend Designer

o Industrial Designer

o Design Manager

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Photoshop

Adobe Illustrator

InDesign

3D

Auto CAD

Revit

UX

Azure

Software

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sverige (86)

Norge (80)

Tyskland (78)

Storbritannien (64)

Polen (50)

Italien (49)

Spanien (42)

USA (37)

Frankrig (31)

Island (27)

o Mediegrafiker

o Arkitekt

o Designteknolog

o Multimediedesigner

o Design og innovation

o Produktudvikler

14%

52% 48%

2016

2019

+18% 6.655

*Skøn for antal talenter i parentes.
: stærkt stigende
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Den digitale analytiker
DIGITALE INTEGRATORER
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BESKRIVELSE
Profilen den digitale analytiker arbejder med data i forskellige 

afskygninger. Den digitale analytiker kan eksempelvis udnytte de 

data, der skabes i virksomheden, til at forbedre den eksisterende 

forretning eller danne grundlag for nye forretningsstrategier.

I 2019 var der 35.469 digitale analytikere i Danmark. Det er 16% 

flere, end der var tre år tidligere. 9% af de digitale analytikere 

kommer fra udlandet – for tre år siden var denne andel 6%. 48% 

af de digitale analytikere er kvinder. Denne andel var 47% for tre år 

siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Analytiker

o Financial Analyst

o Business Controller

o Marketing Manager

o Konsulent

o Specialist

o HR-konsulent

o Strategikonsulent

o Økonom

o Projektmedarbejder

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

Excel

Data

Business Intelligence

Analytics

SEO

SAP

ERP

Navision

SQL

PowerBI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tyskland (245)

Storbritannien (213)

Sverige (191)

Norge (155)

USA (133)

Indien (133)

Polen (116)

Kina (113)

Italien (97)

Frankrig (96)

o Cand.merc.

o Økonomi

o Statskundskab

o Kontoruddannet

o Finansøkonom

o HD

9%

49% 51%

2016

2019

+16% 35.469

*Skøn for antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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Den digitale industritekniker
DIGITALE INTEGRATORER
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BESKRIVELSE
Profilen den digitale industritekniker udvikler og betjener anlæg 

til automatiserede produktionsprocesser i industrien. Det kan fx 

være implementering af robotløsninger i en produktionsproces 

i en virksomhed, herunder pakkeri, sortering, dossering mv. 

I 2019 var der 16.518 digitale industriteknikere i Danmark. Det er 

uændret i forhold til tre år tidligere. 7% af de digitale 

industriteknikere kommer fra udlandet – for tre år siden var 

denne andel 6%. 21% af de digitale industriteknikere er kvinder. 

Denne andel var 22% for tre år siden.

BESKÆFTIGELSE
Antal personer med denne profil i beskæftigelse i 

Danmark i 2019:

UDENLANDSKE TALENTER
Andel personer med profilen, 

der kommer fra udlandet:

JOBTITLER
Hyppige jobtitler i jobopslag 

rettet mod profilen:

o Industritekniker

o Teknisk tegner

o CNC-tekniker

o CNC-operatør

o Maskinarbejder

o CNC-programmør

o Elektroniktekniker

o Kalibreringstekniker

o El-tekniker

o Stærkstrømstekniker

KOMPETENCER
Hyppige kompetenceord i 

jobopslag rettet mod 

profilen:

UDDANNELSE
Hyppige uddannelser for personer med profilen:

Top-10: Oprindelsesland

KØNSFORDELING

CNC

Programmering

Mazak

3D

Auto CAD

Revit

Inventor

Solid Works

PLC

Robot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Polen (136)

Bosnien-Hercegovina (96)

Tyskland (75)

Vietnam (68)

Rumænien (65)

Sri Lanka (49)

Iran (48)

Storbritannien (39)

Syrien (33)

Island (32)

o Maskinarbejder

o Teknisk tegner

o Elektriker

o Industritekniker

o Produktionsteknolog

o EL-installatør

7%

21% 79%

2016

2019

+0% 16.518

*Skøn for antal talenter i parentes. 
: stærkt stigende
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Digitale specialister opdelt på økosystemer
KORTLÆGNING AF DIGITALT TALENT I DANMARK

Den danske tech-industri består af forskellige økosystemer. De digitale 
specialister arbejder i virksomheder på tværs af disse økosystemer. 
Figuren til højre viser, hvordan de digitale specialister fordeler sig i og 
uden for seks udvalgte økosystemer. 

Næsten halvdelen af alle specialister arbejder i virksomheder inden for 
Tværgående Tech. Virksomheder i Tværgående Tech udspringer af 
IKT-branchen, hvor kernen i virksomheden er IKT generelt og ikke 
nødvendigvis områdespecifik. Virksomheder i denne kategori kan 
dermed beskæftige sig med digitale løsninger inden for alle de seks 
økosystemer eller med andre former for tech, fx Proptech eller 
Legaltech.

26% af specialisterne kan placeres i ét af de seks økosystemer. Fintech
har den største andel, idet 13% af specialisterne arbejder her. At 
Fintech-andelen er størst, betyder ikke, at flest specialister arbejder 
med Fintech. Årsagen til den store andel kan være strukturel – nemlig 
at der er en større tendens til, at finansielle institutioner som fx banker 
udvikler deres egen tech, hvorimod eksempelvis Foodtech i højere grad 
udvikles i generelle IKT-virksomheder under Tværgående Tech og ikke 
i områdespecifikke fødevarevirksomheder. 

28% af specialisterne arbejder uden for tech-industrien. Disse 
specialister arbejder eksempelvis inden for transport eller i detail- og 
engrosvirksomheder.

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Økosystemerne er i denne opdeling defineret ud fra Danmarks 

Statistiks branchekoder (DB07). Foodtech udgøres af branchekoder 

tilhørende fødevareindustrien, Fintech udgøres af branchekoder 

tilhørende den finansielle sektor osv., mens Tværgående Tech 

udgøres af branchekoder inden for informations- og 

kommunikationsteknologi. 

DIGITALE SPECIALISTER
Personer i alt

75.850

Createch Fintech Foodtech Govtech Healthtech Robotics

2%
(1.157)

13%
(9.483)

1%
(619)

4%
(3.049)

2%
(1.144)

4%
(2.768)

Tværgående Tech 48% (36.442)

Ansat i 

andre 

erhverv

28%

72 % i Tech-brancher
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Top-100: Tech-klynger i verden baseret på aktivitet inden for innovation (patenter) og videnskabelig produktion (publikationer)

Det globale perspektiv
TALENT-POOLS I UDLANDET

Kilde: WIPO (2019) Global Innovation Index.
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For at skabe et systematisk 
og sammenligneligt 
grundlag for kortlægningen 
af de udenlandske talent-
pools på tværs af lande, er 
det nødvendig at inddrage 
kvantitative datakilder. 

På de følgende sider vil vi 
gennemgå forskellige 
indikatorer for byer eller 
regioners koncentration af 
digitalt talent. Fokus i 
analyserne er på digitale 
specialister, da der ikke 
findes gode indikatorer for 
koncentrationen af digitale 
integratorer. 

Kortet til højre giver et 
overblik over de vigtigste 
tech-klynger globalt set, 
målt på antal patenter og 
publikationer. Vi har bl.a. 
valgt at se på denne 
statistik, da statistikken er 
geografisk detaljeret og 
dermed giver mulighed for 
at målrette rekrutteringen 
til specifikke byer eller 
regioner.
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De vigtigste tech-klynger i verden: Top-25 og København

De vigtigste tech-klynger i verden
TALENT-POOLS I UDLANDET

Kilde: WIPO (2019) Global Innovation Index.
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USA og Kina dominerer WIPO’s Global Innovation Index over verdens 100 
største tech-klynger med henholdsvis 26 og 18 klynger hver. Derefter følger 
Tyskland med 10 klynger, Frankrig med 5 klynger og Storbritannien og Canada 
med hver 4 klynger. 

Danmark indgår på listen med København som tech-klynge. København er 
rangeret som nummer 55 ud af 100 tech-klynger. En del af årsagen til, at 
København ikke ligger højere på listen, er, at innovationsoutputtet er naturligt 
lavere i København, da befolkningen og virksomhedspopulationen er 
væsentligt mindre end mange af de andre geografiske klynger på listen.

Global Innovation Index opgør de 100 største tech-klynger, ud fra hvor mange 
patentansøgninger og akademiske publikationer inden for naturvidenskab 
(science) klyngerne producerer. Indekset ser med andre ord på et samlet mål 
for innovation og produktion af ny teknologi og viden. De klynger, som har en 
stor innovationsaktivitet og produktion af viden, vil også have en stor mængde 
digitale talenter, som kunne være interessante for danske tech-virksomheder.

Tech-klyngerne i figuren til højre er dermed ledende inden for tech bredt set. 
Der kan dog være andre områder, som er ledende, hvis man ser mere specifikt 
på enkelte teknologiområder. Fx findes der studier af Fintech og Robotics & 
Automation, hvor Danmark og København ligger noget højere placeret end på 
Global Innovation Index (Findexable, 2020; Iris Group, 2019). Det kan være
relevant at se på denne type analyser, hvis man vil målrette sin rekruttering
mod mere specifikke typer tech-klynger.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

København

München

Nanjing

Tel Aviv-Jerusalem

Daejeon

Guangzhou

Cologne

Chicago

Amsterdam-Rotterdam

Seattle

Houston

London

Los Angeles

Washington

Nagoya

Shanghai

San Diego

Paris

New York City

Boston-Cambridge

Osaka-Kobe-Kyoto

San Jose-San Francisco

Beijing

Seoul

Shenzhen-Hong Kong

Tokyo-Yokohama

Andel af alle patentansøgninger, % Andel af alle publikationer, %



HBS ECONOMICS

Top-50: Talent-pools i EU baseret på erhvervsspecialisering inden for IKT-sektoren og specialiserede 

videnmiljøer inden for datalogi (computer science)

Talent-pools i EU
TALENT-POOLS I UDLANDET

ERHVERVSSPECIALISERING

Internationalt set er beskæftigelsen særlig 
koncentreret i IKT-sektoren i Skandinavien, 
Storbritannien og i enkelte østeuropæiske lande. Det 
vil sige, at en særlig stor del af arbejdskraften i disse 
områder beskæftiger sig med tech. 
Erhvervsspecialisering inden for IKT-sektoren finder 
hovedsageligt sted i hovedstæder. 

Udover de områder i Østeuropa, der er markeret på 
kortet, har også områderne omkring Bukarest i 
Rumænien, Bratislava i Slovakiet og Sofia i Bulgarien 
en meget stor beskæftigelse inden for IKT-sektoren. 
Disse områder fremgår ikke af kortet, da vi ikke har 
data for specialiserede videnmiljøer i områderne.

SPECIALISERING INDEN FOR VIDENMILJØER

Der publiceres flest artikler af høj kvalitet inden for 
matematik og datalogi i byer som Paris, Zürich og 
London. Også flere af de skandinaviske hovedstæder 
er godt med. Disse områder producerer dermed en 
stor mængde akademisk viden inden for tech.

Note: Boblens størrelse angiver erhvervsspecialisering inden for IKT-sektoren, målt som andelen af den samlede beskæftigelse i regionen, der er i IKT-
sektoren i 2019. Boblens farve angiver specialisering i videnmiljøer målt som antal publikationer inden for matematik og datalogi, der er publiceret i de 
10 pct. mest citerede tidsskrifter i 2014-2017 – mørkere bobler angiver mere specialisering.
Kilde: Egne beregninger på data fra Eurostat og CWTS Leiden Ranking.
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Top-20: Oprindelseslande for digitale specialister

Hvor tiltrækker DK digitale specialister fra?
TALENT-POOLS I UDLANDET

Udenlandske talenter udgør en stigende andel af de digitale specialister i 
Danmark. Hvor antallet af digitale specialister i Danmark samlet set er steget 
med 14% i perioden 2016-2019, er antallet af udenlandske digitale specialister i 
samme periode steget med hele 48%.

Der er særligt kommet flere digitale specialister fra Indien, og personer med 
indisk oprindelse udgør hele 16% af de udenlandske digitale specialister i 2019. 
Antallet af digitale specialister fra østeuropæiske lande som Rumænien, 
Litauen og Bulgarien er også steget markant de seneste år. 

Digitale specialister, der kommer fra udlandet.

Udenlandske specialister i Danmark

Note: Det samlede antal digitale specialister i Danmark er steget med 14% i samme periode.
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel. Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel.
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2016

6.457

2019

9.549
+ 48%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Rusland

Spanien

Ukraine

Island

Bulgarien

Italien

Frankrig

Bosnien-Hercegovina

Litauen

Pakistan

Norge

USA

Kina

Sverige

Iran

Polen

Storbritannien

Rumænien

Tyskland

Indien

Antal i 2019 Antal i 2016
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Talent-pools med stort potentiale i forhold til tiltrækning af talent til Danmark

Talent-pools med stort potentiale
TALENT-POOLS I UDLANDET

Det kan være attraktivt for danske virksomheder at 
målrette deres rekrutteringsindsats mod områder i 
udlandet med en stor mængde digitalt talent. 

Områder med stor innovationsaktivitet og 
vidensproduktion inden for tech vil have en stor mængde 
digitalt talent, som bidrager til denne aktivitet. Disse 
områder er fremhævet på side 19-21. Desuden vil områder 
med høj beskæftigelse inden for tech være steder med flere 
digitale talenter, som fremhævet på slide 21. Endeligt kan 
Danmarks nuværende succes med at tiltrække talent fra 
området være en indikator for talent-poolens potentiale, 
dette er analyseret på slide 22.

På baggrund af disse kriterier har vi til højre fremhævet en 
række talent-pools, som vi vurderer har stort potentiale ift. 
at kunne bidrage med digitalt talent til danske 
virksomheder, idet de nævnte indikatorer viser at der i 
disse områder er en stor mængde digitalt talent.

Attraktive talent-pools for danske virksomheder, skal dog 
ikke kun have store mængder af digitalt talent. Det skal 
være muligt at få talenterne fra de udenlandske talent-
pools til at migrere til Danmark. Dvs. der skal være de rette 
push- og pull-faktorer i området. Udfordringen med at 
tiltrække talent fra Silicon Valley er, jf. vores 
ekspertinterviews, at Danmark og danske virksomheder 
ikke kan konkurrere med de attraktive løn- og 
arbejdsforhold tech-virksomhederne i Silicon Valley 
tilbyder. Med andre ord, er der stærke pull-faktorer i 
Silicon Valley som gør det svært at tiltrække talent derfra. 
Danske virksomheder bør vurdere push- og pull-faktorer i 
et område, inden de starter en rekrutteringsindsats.
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Kina, særligt Beijing og 

Shanghai

• Stor og stigende 

innovationsaktivitet – storbyerne 

er i de seneste år rykket op på 

internationale tech-ranglister

• Stor mængde veluddannet

arbejdskraft – DK har allerede 

mange digitale talenter fra Kina

USA, særligt Silicon Valley og store 

universitetsbyer (fx Boston og New York)

• Stor innovationsaktivitet og stor 

koncentration af store tech-virksomheder

• DK har allerede mange digitale talenter 

fra USA – dog peger vores 

ekspertinterviews på, at det kan være 

svært at tiltrække digitalt talent fra Silicon

Valley

Indien, særligt Bangalore og Delhi

• Mange digitale specialister i DK kommer fra Indien – der er allerede succes med at 

tiltrække indere til DK

• Bangalore og Delhi har stor innovationsaktivitet
U

d
e
n
fo

r 
E
U

London og Oxford

• Meget stor innovationsaktivitet og 

vidensspecialisering

• Meget høj erhvervsspecialisering med stor 

mængde digital arbejdskraft

E
U

Paris og omegn

• Meget stor innovationsaktivitet og 

vidensspecialisering

• Høj erhvervsspecialisering med stor 

mængde digital arbejdskraft

Stockholm og omegn

• Meget høj erhvervsspecialisering og 

allerede mange digitale talenter fra 

Sverige i DK

• Stor innovationsaktivitet og 

vidensspecialisering

Berlin

• Høj erhvervsspecialisering og 

allerede mange digitale talenter fra 

Tyskland i DK

• Stor innovationsaktivitet og 

vidensspecialisering
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Hvordan kan Danmark positionere sig i forhold til digitalt talent?

Hvad er vigtigt for at tiltrække og fastholde 
digitalt talent?

TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF DIGITALT TALENT I DANMARK

Kilde: 2020 GTCI Study.

Adskiller digitale talenters præferencer for job- og 
arbejdsvilkår sig fra andre faggruppers? Kræver digitale 
talenter en særskilt strategi for tiltrækning og fastholdelse?

Digitale talenter er en særligt efterspurgt faggruppe globalt, og konkurrencen om 
deres arbejdskraft er stor. Derfor er det altafgørende at kende de digitale talenters 
jobpræferencer, så man som land bedst muligt kan tilpasse sin 
tiltrækningsstrategi til deres præferencer.

Decoding Digital Talent bidrager til dette vha. et survey, hvor 27.000 digitale 
talenter i 180 lande er blevet sp urgt til deres mobilitet og jobpræferencer. Disse 
er en undergruppe af den fulde population af 366.000 adspurgte.

Herunder ses gruppernes top-5-job-præferencer ud af 26 mulige job-faktorer:

Overordnet set er digitale talenter ifølge undersøgelsen i højere grad villige til at 
flytte efter et job, de foretrækker i højere grad store virksomheder frem for 
startups, og så er flere digitale talenter ikke nødvendigvis interesseret i at gå 
leder-vejen, men søger i stedet faglig karriereudvikling og gode arbejdsvilkår, som 
vist ovenfor.
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Kilde: The Network og Boston Consulting Group (2019). 

For at belyse, hvad der bliver gjort for at tiltrække og fastholde digitalt talent i 
Danmark, anvender denne analyse talentpositioneringssystemet fra The Global 
Talent Competitive Index til at kategorisere forskellige tiltrækningsinitiativer.

Nedenfor beskriver vi kort de fire dimensioner i talentpositioneringssystemet:

• Enable omhandler erhvervsmiljø og rammebetingelser for virksomheder 
ift. at tiltrække og fastholde internationale talenter. Herunder eksistensen 
af infrastruktur som internationale skoler og integrationsforhold som 
mulighed for hjælp ift. job til ægtefæller etc.

• Attract handler om, hvad der bliver gjort for at tiltrække talent til 
Danmark, fx branding af Danmark. Et lands positionering på dette 
parameter måles bl.a. på, om man er i stand til at tiltrække viden og kapital 
fra udlandet, på landets tolerance overfor immigranter etc.

• Grow omhandler mulighederne for videreudvikling både karrieremæssigt 
og uddannelsesmæssigt. Herunder muligheder internt i virksomhederne for 
life-long learning.

• Retain omhandler mere overordnede livsstilsforhold som personlig 
sikkerhed i landet, pensionsmuligheder, social sikkerhed etc. Herunder 
fastholdelsesinitiativer, der har til formål at forhindre, at internationale 
digitale talenter kun opholder sig kort tid i Danmark.

Digitale Talenter Andre

1. God work-life-balance

2. Mulighed for læring/træning

3. Mulighed for karriereudvikling

4. Godt forhold til kollegaer

5. Finansiel kompensation

1. Godt forhold til kollegaer

2. God work-life-balance

3. Godt forhold til manager

4. Mulighed for læring/træning

5. Arbejdsgivers finansielle stabilitet
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Danmarks placeringer på udvalgte ranglister (1 er bedst)

Danmark placeres både i top og bund ift. 
forhold med betydning for digitalt talent

TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF DIGITALT TALENT I DANMARK

Danmark har i flere år været anerkendt som front-runner, når det handler om 
indsatsen for at tiltrække og fastholde internationalt talent. Det viser 
internationale ranglister som IMD World Talent, IMD World Digital 
Competitiveness, Global Talent Competitive Index (GTCI) etc. 

En dybdegående analyse, der sammenligner indsatser i landene omkring 
Østersøen, placerer Danmark i front, når det gælder initiativer for tiltrækning og 
fastholdelse af internationalt talent, der matcher de udfordringer, Danmark står 
over for. Her fremhæves bl.a. Danmarks indsats for at koordinere samarbejdet 
mellem regioner på området, institutioner, der samler information og sikrer en 
blød landing for expats, samt et Consortium for Global Talent, der sikrer 
interessevaretagelsen (Swedish Institute, 2014).

Som det også er konkluderet i 2016 (DI), så tyder rangeringerne på, at Danmark 
besidder et uudnyttet potentiale, eftersom virksomhederne stadig oplever 
rekrutteringsproblemer, rangeringerne til trods. Nettoinflowet af digitalt talent 
fra udlandet er dog steget markant i de seneste år, jf. side 7.

Ifølge InterNations Expat Insider er expats i de nordiske lande, særligt i 
Danmark, udfordrede ift. social integration til trods for favorable levevilkår og 
høje scorer på InterNations Family Life Index. Mange expats oplever social 
isolation og har svært ved at føle sig som en del af det danske samfund og vænne 
sig til den danske kultur. Dette understøttes af en dansk analyse (Oxford 
Research, 2020), der viser at, til trods for en generel høj tilfredshed med at bo og 
arbejde i Danmark, oplever expats at det er svært at falde til, få venner (særligt 
danske) og tale sproget, hvilket besværliggør social integration.

Liste Overordnet Score Sub-kategorier

The IMD World Talent 

Ranking 2019
2/63

Investment & 

Development: 1

Appeal: 11

Readiness: 6

The IMD World Digital 

Competitiveness 

Ranking 2019

4/63

Knowledge: 6

Technology: 11

Future Readiness: 2

GTCI 2020 5/132

Enable: 6

Attract: 14

Grow: 7

Retain: 3

Expat Insider 2019 48/64

Uddrag:

Ease of settling in: 63

Feeling at home: 62

Friendliness: 63

Finding Friends: 64

Language: 53

Kilde: Desk Research.
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Danske rammevilkår, levestandard og talenttiltrækningsindsatser 
sikrer Danmark høje placeringer på internationale ranglister

Men Danmark scorer lavt, når expats vurderer social integration
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Danmarks positionering over for digitalt talent
TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF DIGITALT TALENT I DANMARK

Enable Attract Retain Grow

Vores ekspertinterviews indikerer, at 
mange virksomheder, særligt startups og 
mindre virksomheder, oplever en række 
immigrationsbarrierer ifm. at rekruttere 
talent fra lande uden for EU, bl.a. grundet 
stramninger i immigrationslovgivningen 
de senere år. Desuden fremhæves i 
interviews, at reglerne for immigration af 
familie er særligt problematiske. Tidligere 
analyser af de danske immigrationsregler 
vurderede overordnet, at det danske 
system gav gode muligheder for 
rekruttering af international arbejdskraft.

Bureaukrati forbundet med udstedelse af 
CPR-nummer kan besværliggøre 
ankomsten til Danmark. 

Der findes en række initiativer ift. 
international branding af Danmark som 
et attraktivt land at komme til som 
digitalt talent. Særligt kan fremhæves 
Copenhagen Capacitys kampagner og 
branding.

Vores ekspertinterviews indikerer dog, at 
danske virksomheders kendskab til og 
brug af disse initiativer er begrænset.

Der er oprettet flere regionale centre, som 
arbejder for at hjælpe expats til bedst 
mulig integration, fx International House 
Cph. Herunder indsatser målrettet 
integrationen af ægtefælle/partner.

Danmark scorer højt ift. Retain i GTCI (jf. 
forrige slide). Det hænger dog særligt 
sammen med, at de fleste danske talenter 
bliver i Danmark.

Fokus på opbygning af tech-økosystemer 
med stor koncentration af digitale 
virksomheder og digitalt talent.

Vores eksperter fremhæver dog, at der 
mangler bedre karrieremuligheder i 
Danmark, bl.a. fordi nogle af 
økosystemerne endnu er på et lavt 
udviklingsstadie og dermed er der mange 
startups, som ikke kan tilbyde lige så gode 
arbejdsforhold, som mere veletablerede 
virksomheder kan. Der mangler desuden 
branding af økosystemerne og de 
karrieremuligheder, de har.
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Expats oplever udfordringer med at socialisere med 
danskere, hvilket øger sandsynligheden for at de 
forlader Danmark hurtigere (Oxford Research, 2020)

Danmark er i de seneste år blevet konfronteret med behovet for at tiltrække kvalificeret digital arbejdskraft fra udlandet, 
da efterspørgslen har vist sig at være for stor til at kunne dækkes af arbejdskraft fra Danmark (HBS Economics m.fl., 2016; 
PwC, 2019; m.fl.). Det har resulteret i et øget fokus på området med bl.a. en reform af international rekruttering i 2015, 
oprettelse af tre nye opholdsordninger samt justeringer af eksisterende (Damvad, 2017), fokus på branding af København, 
hvor Copenhagen Capacitys arbejde er blevet internationalt anerkendt, bl.a. af Financial Times i 2018 og City Nation Place 
Awards i 2017, en stor satsning fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 40 mio. kroner til projektet Talent til 
Danmark og en lang række andre initiativer (se bilag).

Vores ekspertinterviews indikerer dog, at der stadig er potentiale for at forbedre Danmarks indsats ift. at tiltrække og 
fastholde digitalt talent. Virksomhederne oplever administrativt besvær og langsommelige bureaukratiske processer ved 
ansættelse af medarbejdere (især fra lande uden for EU), manglende internationalt kendskab til danske tech-økosystemer 
samt udfordringer med tilpasning og trivsel hos den enkelte familie. 

Danmarks nuværende status på talentpositioneringssystemet 
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Muligheder for tiltrækning af talent
TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF DIGITALT TALENT I DANMARK

Enable Attract Retain Grow

• Regelforenklinger og 
afbureaukratisering af 
nuværende ordninger

For at mindske immigrationsbarrierer 
ifm. rekruttering af talent fra lande uden 
for EU, særligt for små virksomheder og 
startups, bør immigrationslovgivningen 
ændres. Herunder bør indføres 
lovgivning, som gør det nemmere at 
rekruttere nyuddannede, der ikke 
naturligt ville få en løn over 
beløbsgrænsen i beløbsordningen.

• National strategi, der samler de 
mange nuværende aktører 

Det er attraktivt for hele Danmark, at 
internationale talenter kommer hertil, 
derfor bør Danmark satse på en national 
strategi for talenttiltrækning frem for 
regionale. En samlet national strategi for 
international talenttiltrækning ses bl.a. i 
Finland (Future of Migration 2020 
Strategy), Irland (Tech/Life Ireland) og 
Frankrig (Welcome to France).

• Øget fokus på fastholdelse af 
internationale dimittender

Der er vækst i digitale internationale 
studerende, men kun omkring 40% af 
dimittenderne bliver i Danmark 
(Københavns Kommune, 2019). Finland er 
nævnt som first-mover inden for 
fastholdelse af internationale studerende 
gennem en række konkrete initiativer og 
branding, der skal gøre det lettere at matche 
virksomheder med internationale 
studerende (Swedish Institute, 2014).

• Virksomhedssamarbejde om 
Talent Mobility

Der bør udvikles indsatser med fokus på 
Talent Mobility. Fx indsatser, der 
muliggør, at virksomheder går sammen 
og ansætter digitale talenter, der har 
mulighed for at rokere internt mellem 
virksomhederne. Dette vil øge 
jobsikkerheden, potentialet for læring 
og karriereudvikling samt de  sociale 
bånd mellem talenterne (ATV, 2019).

• Tech-Visa
Frankrig har haft succes med et ‘Talent 
Passport’, der giver hurtige 
opholdstilladelser, ingen red tape og af 
min. 4 års varighed til talenter og deres 
familie (Business France, 2017). 

• Modernisering af positivlisten
Virksomhederne oplever et stort 
usikkerhedselement i, at opdateringerne 
pludseligt kan vanskeliggøre deres 
mulighed for at ansætte en efterspurgt 
type medarbejder. Desuden opdateres 
stillingsbetegnelserne efter historisk 
mangel, ikke fremtidig mangel (Damvad, 
2017). Man bør derfor overveje, om man 
kan lave ind- og udfasning, som sikrer en 
mere glidende overgange når der sker 
ændringer af listen. Ligeledes bør man 
overveje, hvad der kan gøres for at gøre 
listen mere fremadsynet.

• Fokus på branding af 
karrieremuligheder i 
økosystemer

De interviewede eksperter ser gerne, at 
danske tech-miljøer og deres  
karrieremuligheder promoveres mere 
internationalt. 

• Fokus på velkomst og integration 
af nytilkommende talenter og 
deres familier

Barrierer for social integration af 
nytilkomne er et stort problem for 
fastholdelse af internationale talenter 
(Oxford Research, 2020;  ATV,2019). Til 
trods for organisationer, som søger at 
assistere med praktisk hjælp, etablering af 
sociale netværk, hjælp til at finde jobs til 
ægtefæller etc., så er udfordringen ikke løst. 
Det kan skyldes, at udfordringen er af 
kulturel karakter, og at det kan være svært 
at rokke ved danskernes indadvendthed. 
ATV opfordrer til at udbyde gratis 
sprogskoler, samt at virksomheder i højere 
grad tager ansvar for at tilpasse den sociale 
kultur på arbejdspladsen, da det 
internationale miljø i København er mindre 
end miljøerne i mange andre udenlandske 
metropoler (ATV, 2019). 
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Tabellen nedenfor lister på baggrund af ekspertinterviews og desk-research en række muligheder for at forbedre Danmarks indsats ift. at tiltrække og fastholde 
digitalt talent.
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Kortlægning af digitalt talent i Danmark
METODEN BAG ANALYSEN

Den digitale talentmasse i Danmark er kortlagt på baggrund af registerdata fra 
Danmarks Statistik og jobopslagsdata fra HBS Jobintel. 

REGISTERDATA

Danmarks Statistiks registerdata stammer fra en lang række administrative registre og 
kan samkøres på CPR-nr. (anonymiseret). HBS Economics har adgang til individdata 
via en forskergodkendt adgang til data fra Danmarks Statistik. 

HBS JOBINTEL

HBS Economics har udviklet databasen HBS Jobintel, som indeholder jobopslag i 
Danmark, baseret på data fra Jobindex. Databasen opdateres månedligt og dækker stort 
set alle offentligt tilgængelige online jobopslag i Danmark. Der kan købes adgang til 
databasen gennem HBS Economics.

Ved brug af avancerede statistiske metoder (herunder text mining, netværk-, klynge- og 
prædiktiv-analyse) og AI-metoder (machine learning, NLP/tekstanalyse og deep
learning) trækkes de væsentligste informationer ud af hvert jobopslag. Det drejer sig 
bl.a. om jobtitler og konkrete kompetencekrav til stillingen (fx digitale kompetencer) og 
data om virksomheden (navn mv.). Ud fra virksomhedsnavnet kobles data sammen med 
CVR-registret, så vi får oplysninger om fx virksomhedens branche (DB07) m.m. Hvert 
jobopslag kategoriseres efter Danmarks Statistiks standardiserede klassifikationer, 
herunder branchegrupperingen (DB07) og stillingsbetegnelse (DISCO). 
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METODE

For hvert år er antallet af talenter opgjort på baggrund af befolkningsregistret (BEF), 
som indeholder en fuldtælling af befolkningen pr. 1. januar i i året. Til at identificere de 
digitale talenter anvendes arbejdsmarkedstilknytningen fra arbejdsstyrkestatistikken 
(RAS) opgjort måneden forinden. For at blive defineret som et digitalt talent skal man 
dermed være beskæftiget.

De digitale talenter er afgrænset ud fra deres stillingsbetegnelse (DISCO) i 
arbejdsmarkedsregistret. De digitale specialister er velafgrænsede i Danmarks Statistiks 
stillingsbetegnelserne, og det er derfor ligetil at foretage afgrænsningen af denne gruppe 
og finde antallet af talenter i året samt andelen, der er indvandret fra udlandet og deres 
oprindelsesland. 

De digitale integratorer derimod kan ikke direkte findes i stillingsbetegnelserne. Derfor 
har vi anvendt en kombination af register- og jobopslagsdata til at estimere antallet af 
digitale integratorer. I jobopslagsdata har vi identificeret alle jobopslag, hvori der 
efterspørges integrator-kompetencer. Jobopslagene i HBS Jobintel er klassificeret efter 
Danmarks Statistiks stillingsbetegnelser, og vi har derfor kunnet udregne, hvor stor en 
andel af jobopslagene inden for hver stillingsbetegnelse, som er integrator-jobopslag. 
Disse andele har vi ganget med beskæftigelsen i registerdata, for at estimere antallet af 
integratorer. Når vi beskriver køn, oprindelsesland, mm. for de digitale integratorer har 
vi dermed antaget, at disse karakteristika i gennemsnit fordeler sig ens for digitale 
integratorer og for andre personer med de samme DISCO-koder. Med andre ord er disse 
karakteristika for de digitale integratorer et skøn og forbundet med usikkerhed.

Talenternes uddannelse er fundet ved at sammenkøre befolkningsregistret (BEF) med 
uddannelsesregistret (UDDA). Jobtitler og kompetenceord er hentet fra jobopslagene. 

Inflow og outflow af digitale talenter er udregnet ved at betragte talenterne i 
befolkningsregistret i et givent år og se, om de samme talenter indgår i 
befolkningsregistret året før eller året efter. Er et talent vandret både ind og ud af 
Danmark i samme år, er det ikke talt med i opgørelsen. 

Løbende opdateringer

Kortlægningen af den digitale talentmasse i Danmark kan opdateres løbende, når 

Danmarks Statistik udgiver nye versioner af befolkningsregistret (BEF) og 

arbejdsstyrkestatistikken (RAS). Arbejdsmarkedsregistret udkommer i foråret med knap 

halvandet års lag. HBS Jobintel opdateres månedligt. En opgørelse af talentmassen for 

2020 vil således kunne udarbejdes i foråret 2021.
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Rammebetingelser for immigrationEksempler på initiativer med fokus på markedsføring af Danmark

Uddybende om danske tiltrækningsinitiativer
METODEN BAG ANALYSEN

Kilde: www.nyidanmark.dkKilde: Desk research
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Fast-track ordningen Hurtig jobstart for højtkvalificerede medarbejdere 

hos certificerede virksomheder

Beløbsordningen Løn på mindst 436.000 kr. årligt

Positivlisten Liste over erhverv, der mangler højtkvalificeret 

arbejdskraft

Startup Denmark Tilbud til udenlandske iværksættere

Etableringskort Tilbud efter afsluttet dansk kandidat eller ph.d.

Forskerskatteordningen Bruttoskatteordning for forskere og 

nøglemedarbejdere i op til 7 år

Samlet information om rammevilkår på www.nyidanmark.dk

Pulje fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 40 mio. kr., som skal hjælpe 

virksomheder i hele landet med at tiltrække, modtage og fastholde 

højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og studerende. Fire projekter er støttet:

Talent til Danmark, Go Vest, Future Talent og Moving Global Talent

Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier:

Centeret skal udvikle og understøtte det digitale fagområde via forskning i bl.a. 

kunstig intelligens, Big Data, Internet-of-Things og it-sikkerhed på baggrund af 

FORSK2025-temaet om ”Danmark som et digitalt foregangsland”

Hjælp til at lave virksomhedsspecifikke kampagner til talenttiltrækning fra 

Copenhagen Capacity. 

Gratis markedsføringsmateriale udarbejdet af Talent Attraction (Work Live Stay)

Samlet indsats med hjælp til opstart og netværk/jobsøgning til medfølgende 

ægtefælle i flere regioner: f.eks. International House i København og 

International Community i Aarhus

Jobopslag rettet mod internationale digitale talenter listes på www.state-of-

denmark.com

www.WorkInDenmark.dk samler jobopslag og information om danske arbejds-

og livsstandarder.

Consortium for Global Talent er med til at påvirke dagsordenen og 

rammebetingelserne for højtuddannede udlændinge i Danmark og deres 

familier. 

Health Tech Hub Copenhagen er et projekt, som skal opbygge et økosystem og 

accelerere opbygningen af en stærk Healthtech-industri i Danmark

HEADSTART Career er en karriereportal for jobs i Midtjylland for internationale.

SIRI lister på www.expatviden.dk flere gode initiativer og gode eksempler på 

arbejdet med at rekruttere og fastholde internationale talenter.

http://www.nyidanmark.dk/
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2020-02/tiltraekning_af_kvalificeret_udenlandsk_arbejdskraft_med_erhvervs-_eller_videregaaende_uddannelse.pdf
http://www.state-of-denmark.com/
http://www.workindenmark.dk/
http://www.expatviden.dk/
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