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“I am not one of those people who don’t know where Denmark is,  

who think Denmark is a city in Sweden or that Denmark is in Holland. 

 When I say ‘I am in Denmark’, they say ‘How is Amsterdam?’ 

 I say ‘Amsterdam is in Holland, I am in Denmark’.  

‘Really?’  
               

              (Citat fra udenlandsk medarbejder) 
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                København, den 2. juli 2014 

 

Forord  
	  
Dette speciale er vokset sig fra løse og fragmenterede ideer til en klar ide om, hvad vi ønskede at 

beskæftige os med. Specialet tog endelig form gennem inspirerende samtaler og et godt samarbej-

de. Derfor vil vi gerne starte med at sige tak til vores samarbejdspartnere og bidragsydere.  

 

Vi vil gerne sige tak til vores vejleder, Benedikte Brincker, som har bidraget med inspirerende og 

kyndig vejledning gennem hele processen. Ligeledes vil vi gerne sige stor tak til Lise Thomsen, 

Sekretariatsleder hos Expat in Denmark, Claus Aastrup Seidelin, Arbejdsmarkedskonsulent hos 

Dansk Industri og Merete Sandager, Branding Project Manager hos Copenhagen Capacity, som har 

bidraget med viden og indsigt gennem spændende samtaler. Endnu en tak går til Pia Enemark, Ko-

ordinator for Tilflytterservice hos Esbjerg Kommune.    

 

Endelig vil vi også gerne sige stor tak til de udenlandske medarbejdere, som på trods af travle ka-

lendere fandt projektet interessant og støttede op ved at deltage i interviews, hvorigennem de bi-

drog med deres personlige historier, som netop gør vores speciale unikt.  
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Abstract 
The Danish welfare state is fundamental for the Danish way of living and it provides the Danes 

with social and financial security. However, the Danish welfare state is threatened by the demo-

graphic development with a growing number of elderly people living longer, and fewer people will 

be in the workforce to contribute to the economic development needed for the Danish welfare state. 

Therefore, in order for Denmark to sustain the Danish welfare state, Denmark needs to attract and 

retain foreign talent. This is essential in order to stay competitive internationally and create growth 

and wealth in Denmark.  

 

A large number of national and international surveys show that Denmark has great potential as a 

destination country for foreign talent. In Denmark many initiatives have been launched in order to 

promote Denmark as a destination country and to strengthen Denmark’s ability to attract and retain 

talent. However, surveys also point out that Denmark does not successfully exploit its potential and 

lacks behind in the international war for talent. In the light of this it is relevant to ask whether or 

not it is the right areas Denmark is focusing on its approach to attract and retain foreign talent.  

 

This master thesis seeks to answer the following research question: 

 
 

How do foreign knowledge workers justify their decision to move to Denmark and their consid-

erations on staying and how is this in agreement with the Danish actors’ expectations?  

 

To investigate whether there is agreement between the Danish actors’ and the foreign knowledge 

workers’ expectations to Denmark as a destination country, we have applied Luc Boltanski and 

Laurent Thévenot’s theory on justification. Boltanski and Thévenot have created a model that out-

lines six regimes of justification, which people refer to in their argumentation in order to establish 

worth and settle a dispute. Luc Boltanski and Eve Chiapello have later supplemented the six re-

gimes with a seventh regime. The seven regimes are: the inspired world, the domestic world, the 

world of fame, the civic world, the market world, the industrial world and the projective world.  

  

We have conducted three interviews with interviewees, who represent the Danish actors as well as 

interviews with a group of foreign knowledge workers. Based on our interviews with the Danish 

actors, we formulated eight hypotheses. We have investigated the hypotheses further in the analy-

sis.  
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We concluded that the Danish actors’ and the foreign knowledge workers’ justifications were in 

agreement with each other within four areas: 1) Denmark is in many ways not prepared for foreign 

labor, 2) The Danish work culture is a strength, 3) Denmark does not have a strong brand as a des-

tination country, 4) It’s very difficult for spouses to get a job in Denmark.   

 

The analysis also showed that the Danish actors’ and the foreign knowledge workers’ justifications 

not were in agreement with each other within four areas: 1) The Danish tax level is a barrier for 

attracting and retaining foreign labor, 2) It’s not difficult to build a social network, 3) A profes-

sional network in Denmark is not necessary for foreigners to get a job in Denmark, 4) The Danish 

work-life balance is less important to career nomads than expats with families. 

 

We will highlight two areas that call for action immediately. The first area concerns the perception 

the Danish actors have that the tax level has a negative influence on Denmark’s ability to attract 

foreign talent. However, the foreigners, we interviewed, argued that the high level of tax ensures 

social and financial security – and that it is a motivation factor for staying in Denmark.  

 

The second area concerns the issue with spouses getting a job in Denmark. The Danish actors have 

not paid enough attention to this challenge. The foreigners, we interviewed, strongly emphasized 

the difficulties of being an accompanying spouse and that it is one of the main reasons why many 

expats with families choose to leave Denmark. 

  

We also concluded that it is within these areas that the Danish actors should focus immediately as 

they create the greatest impact in the shortest amount of time. Based on our findings we have creat-

ed a number of strategic recommendations for the Danish actors, which could be incorporated in an 

overall strategy for Denmark with the aim to attract and retain more foreign talent. 
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1.1 Motivation 
     

    Hver femte højtuddannede udlænding vil væk (Berlingske Business) 

    Topchefer: Vi vil have flere udlændinge (Berlingske Business) 

    Ny strategi skal tiltrække værdifulde udlændinge (Berlingske Nyhedsbureau) 

 

Dette er eksempler på talrige avisartikler om udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Fælles for dem 

er, at de handler om, at Danmark står i en situation, hvor vi gerne vil tiltrække og fastholde flere 

højtkvalificerede udlændinge, end vi gør i dag. Mange virksomheder, organisationer og politiske 

aktører råber højt om, at Danmark går glip af et markant vækstpotentiale, fordi de mener, at vi hal-

ter langt efter mange andre vesteuropæiske lande i kampen om de udenlandske talenter.  

 

Artiklerne tegner dog også et billede af, at tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret uden-

landsk arbejdskraft er et komplekst område med mange udfordringer. Det kompliceres yderligere 

af, at der er mange forskellige aktører i Danmark, der beskæftiger sig med emnet, og som har for-

skellige interesser i at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.  

 

De udenlandske medarbejdere har også en række forventninger og krav til Danmark som destinati-

onsland - og hvis Danmark ikke er i stand til at imødekomme disse, forsvinder de igen. Danmark 

står derfor overfor en række centrale udfordringer, som vi er nødt til at forholde os til, for at styrke 

Danmarks position som attraktivt destinationsland og være med i kampen om talent.  

  

Det er vores motivation for at skrive dette speciale. Vores nysgerrighed er vakt i forhold til at un-

dersøge, hvad Danmark kan gøre for at styrke sin position som attraktivt destinationsland. Derfor 

ønsker vi at undersøge, om der er overensstemmelse mellem, hvad de danske aktører og udlændin-

gene oplever som attraktivt ved Danmark. Vores ambition er, at dette speciale skal bidrage til at få 

belyst de indsatsområder, som Danmark bør styrke for i fremtiden at stå stærkt i den internationale 

konkurrence om højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.  
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1.2 Problemfelt  
I Danmark har vi en høj levestandard. Vi har et højt lønniveau, den gennemsnitlige arbejdstid er 

kortere end i mange andre lande, og vi har en kultur med fokus på balance mellem arbejde og fritid. 

Vi har en stor omfordelende velfærdsstat, der giver os høj grad af social og økonomisk tryghed og 

sikkerhed.   

 

Men for at vi kan bevare og udvikle den danske velfærdsstat kræver det, at virksomhederne i Dan-

mark kan klare sig i den internationale konkurrence og kan rekruttere de højtkvalificerede medar-

bejdere, som de har brug for. Et velfungerende erhvervsliv er netop et afgørende fundament for at 

skabe vækst og velfærd i Danmark (Beskæftigelsesministeriet, 2014: 5).  

 

Flere undersøgelser peger imidlertid på, at der ikke er nok højtkvalificeret arbejdskraft til at imøde-

komme virksomhedernes fremtidige behov. Det skyldes den demografiske udvikling i Danmark, 

som betyder, at der i de kommende år vil blive færre personer i arbejdsstyrken samtidig med, at vi 

ikke uddanner nok folk med de specifikke kvalifikationer, som virksomhederne har brug for (Wie-

gand, 2012: 9). 

 

Samtidig peger flere undersøgelser på, at Danmark halter bagud, når det handler om at tiltrække og 

fastholde udenlandsk arbejdskraft. En rangliste, der er baseret på svar fra virksomheder i OECD-

landene viser, at Danmark er placeret på en 19. plads, når det kommer til tiltrækning og fastholdel-

se af udenlandsk arbejdskraft (Beskæftigelsesministeriet, 2014: 5). En undersøgelse viser også, at 

Region Hovedstaden befinder sig i den dårligste gruppe blandt europæiske byer, når man ser på 

tilstrømningen af udenlandske videnarbejdere (REGLAB, 2012: 22). 

 

Og det kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Uden gode muligheder for at rekruttere interna-

tionalt kan virksomhederne være nødt til at flytte produktion og arbejdspladser ud af landet – og 

Danmark risikerer at gå glip af vækst og velfærd (Finansministeriet, 2014: 30).  

 

Danmark har dog et stort potentiale. En omfattende international undersøgelse slår fast, at Danmark 

har alle forudsætninger for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. Ud af 20 lande står kun Schweiz 

og Singapore bedre rustet i konkurrencen om talent. Undersøgelsen viser, at Danmark er i top, når 

det gælder vidensniveau, arbejdskultur samt livskvalitet og tryghed. Til gengæld er vi ikke gode til 

at gøre opmærksomme på mulighederne, og talenterne får derfor ikke øjnene op for Danmark som 

destinationsland  (Anneberg & Lassen, 2013; INSEAD, 2013).  
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Danmark har altså et stort potentiale og burde være et af de mest attraktive lande for udenlandske 

videnarbejdere. Derfor er det afgørende, at Danmark udnytter sine styrker og opruster på de ind-

satsområder, der er nødvendige for, at Danmark i fremtiden kan stå stærkt i den internationale kon-

kurrence om højtkvalificeret arbejdskraft (Hansen, 2014).  

 

De udenlandske medarbejdere er med deres specialiserede kompetencer med til at skabe produkti-

vitet, arbejdspladser og vækst i Danmark. For hver højtkvalificeret udenlandsk medarbejder, der får 

job i Danmark, bliver der skabt flere danske job og vækst. En rapport viser, at en højtuddannet 

udlænding med familie i løbet af et ophold i Danmark i gennemsnit bidrager med ca. 1,9 mio. kr. til 

det danske samfund, og at en højtuddannet udlænding uden familie i løbet af et ophold i Danmark i 

gennemsnit bidrager med ca. 900.000 kr. Penge, der er med til at finansiere den danske velfærdsstat 

(Jacobsen, Junge, & Skaksen, 2011: 4).     

 

Gode vilkår for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft er også en væsentlig faktor for at 

tiltrække udenlandske investeringer. Danske og internationale virksomheder og eksperter peger på, 

at adgang til højtkvalificeret arbejdskraft er en af de vigtigste faktorer i beslutningen om at gøre 

nye investeringer. Det er derfor også med til at understrege, hvorfor det er vigtigt for virksomhe-

derne at være i stand til at rekruttere international arbejdskraft (Beskæftigelsesministeriet, 2014: 5).   

 

Endelig efterspørger virksomhederne udenlandsk arbejdskraft, fordi udlændingene har nogle kom-

petencer og kvalifikationer, som virksomhederne har brug for, men ikke kan finde i Danmark. Det 

er derfor vigtigt, at Danmark skaber gode muligheder for, at virksomhederne kan rekruttere medar-

bejdere med disse kompetencer. Udlændingene bidrager med ny viden til virksomhederne samtidig 

med, at de kan have et særligt kendskab til produkter og markeder, der kan bidrage positivt til virk-

somhedernes konkurrenceevne (Seidelin, 2010: 1-2). 

  

I 2007 satte den daværende regering et særligt fokus på at styrke tiltrækningen til og fastholdelsen 

af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det skete i forbindelse med lanceringen af rege-

ringens rapport: Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Et af de væsentlig-

ste formål med planen var at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så Danmark i 

fremtiden vil stå stærkt i den internationale konkurrence om at tiltrække og fastholde udenlandsk 

arbejdskraft (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007: 4).  

 

Mange initiativer og tiltag er siden blevet sat i værk og implementeret i forbindelse med markeds-

føringen af Danmark som arbejds- og uddannelsesdestination, og det er et område, der fortsat har 
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stor bevågenhed fra politisk side og fra det danske erhvervsliv. Den nuværende regering lancerede i 

maj 2014 en ny vækstpakke. Den indeholder fire indsatsområder, som Danmark bør arbejde på. Et 

af dem omhandler netop styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Målet er, at Danmark skal 

rekruttere flere udenlandske højtkvalificerede medarbejdere, end vi gør i dag.   

 

Der er altså iværksat mange initiativer med det formål at styrke tiltrækningen og fastholdelsen af 

udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Spørgsmålet er, om det er de rigtige indsatsområder, som 

Danmark fokuserer på?  

1.3 Specialets formål  
Det overordnede formål med specialet er at undersøge, om der er en overensstemmelse mellem de 

danske aktørers og udlændingenes forventninger til Danmark som attraktivt destinationsland. Der 

er allerede udarbejdet mange forskellige undersøgelser med det formål at styrke tiltrækning og 

fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. I vores indledende research har vi bemærket, 

at størstedelen af disse undersøgelser er mindre eller større kvantitative studier. Formålet med dette 

speciale er derfor gennem en eksplorativ undersøgelse at søge at få belyst nye områder og problem-

stillinger, som de tidligere studier ikke har været i stand til, og dermed bidrage med ny viden til 

feltet.  

 

Til at repræsentere de danske aktører har vi interviewet Lise Thomsen, Sekretariatsleder hos Expat 

in Denmark, Claus Aastrup Seidelin, Arbejdsmarkedskonsulent hos Dansk Industri og Merete 

Sandager, Branding Project Manager hos Copenhagen Capacity. Til at repræsentere gruppen af 

udenlandske medarbejdere har vi interviewet en række udenlandske medarbejdere, der bor og ar-

bejder i Danmark.  
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1.3.1 Problemformulering 
Vi har formuleret følgende problemformulering:  

 
 

Hvordan retfærdiggør højtuddannede udlændinge deres beslutning om at tage til Danmark for at 

arbejde samt deres overvejelser om at blive i Danmark, og er det i overensstemmelse med de dan-

ske aktørers forventninger?  

 

Arbejdsspørgsmål  

• Hvordan retfærdiggør Lise Thomsen, Claus Aastrup Seidelin og Merete Sandager deres 

forventninger til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft?  

• Hvordan retfærdiggør udlændinge deres forventninger til at arbejde i Danmark samt deres 

overvejelser om at blive i Danmark?  

• Hvilke indsatsområder bør Danmark fremadrettet fokusere på for at styrke tiltrækning og 

fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft?  

1.4 Et eksplorativt studie 
Specialet er bygget op omkring en eksplorativ forskningspraksis. Eksplorative undersøgelser har 

grundlæggende til formål at udforske forhold, som er mindre kendte, og er kendetegnet ved at byg-

ge på en udforskende og opdagende proces (Andersen, 2013: 22). Vi har valgt den eksplorative 

forskningspraksis, fordi det er vores overbevisning, at denne tilgang vil give os mulighed for at 

belyse emner og problemstillinger, som tidligere studier ikke har været i stand til. Vi har valgt den-

ne tilgang, fordi den giver os mulighed for at være åbne, nysgerrige og gå spørgende til undersø-

gelsen. På den måde er det vores mål at undersøge forhold, der tidligere har været mindre kendte, 

eller som vi tidligere slet ikke har været bevidst om. 

 

Formålet med vores eksplorative undersøgelse er at identificere de væsentligste problemstillinger 

på området. I vores undersøgelse handler det derfor om at få en så bred beskrivelse som muligt af 

de forhold og de faktorer, som påvirker tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Gennem interviews med udenlandske medarbejdere, som har valgt at flytte til Danmark, er det 

vores mål at få indsigt i disse faktorer og forhold. Gennem udlændingenes personlige historier vil 

vi søge at få adgang til ny og interessant viden, om de udfordringer og muligheder, som udlændin-

gene beretter om.  
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Eftersom den eksplorative tilgang netop bygger på en udforskende og opdagende tilgang har vi, 

som analytikere, en central rolle igennem hele undersøgelsen. Det indebærer, at vi konstant befin-

der os i en læringsproces, hvor det indsamlede materiale skal undersøges og sammenlignes med 

henblik på at fortolke det og vurdere dets relevans i forhold til at besvare specialets problemformu-

lering. Det er derfor relevant tidligt i processen at tage stilling til vores rolle og dens betydning for 

resultatet af vores undersøgelse. I undersøgelsen skal vi både fungere som observatører med det 

formål at afdække og kortlægge de faktorer, som kan have indflydelse på udlændingenes beslut-

ning om at arbejde og bo i Danmark. Samtidig skal vi indtage en rolle som analytikere, hvor vi skal 

søge at forstå og fortolke materialet med henblik på at kunne konkludere og udarbejde praksisori-

enterede anbefalinger. Vi skal derfor gennem hele undersøgelsen være bevidst om disse roller.  

 

Fordi specialet bygger på en eksplorativ undersøgelse, har vi som det første i processen indsamlet 

specialets empiri. Specialets teoretiske fundament er derfor styret af vores empiri. Vi arbejder der-

for induktivt med undersøgelsen, fordi vi med denne metode tager udgangspunkt i empirien for at 

slutte os til en generel viden om teorien (Andersen, 2013: 35). Gennem processen er det desuden 

vigtigt, at vi husker på, at dette er en lille undersøgelse, og at virkeligheden kan være langt mere 

kompleks (Olsen & Pedersen, 2003: 187). Vi anser derfor vores undersøgelse for at være en forun-

dersøgelse, der kan ligge til grund for større studier.  
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1.5 Specialets struktur 
Følgende figur viser, hvordan specialet er struktureret. Som det er illustreret er strukturen og vores 

arbejdsproces opdelt i tre overordnede faser. Vores valg for denne struktur vil blive uddybet i me-

todekapitlet, afsnit 2.1.2. 

	  
	  
Figur 1: Specialets struktur  
	  

 
  Fase 1: Forforståelse 

 
Kapitel 1: Introduktion 

 
Kapitel 2: Metode 

En eksplorativ undersøgelse 
 

Kapitel 3: Teori 
Retfærdiggørelsesforståelser i det moderne samfund 

 
 

 
 
  Fase 2: Udlægning  
 

Kapitel 4: Analyse 
Analyse af, om der er overensstemmelse mellem 

de danske aktørers og udlændingenes retfærdiggørelsesforståelser 
 
  

 
 
  Fase 3: Anvendelse 
 

Kapitel 5: Diskussion 
 

Kapitel 6: Afslutning 
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KAPITEL 2 

 

METODE 
EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE 
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2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Som specialestuderende er det relevant for os at reflektere over, hvilke metoder og tilgange, vi 

anvender i vores arbejdsproces. Som beskrevet i introduktionen bygger specialets forskningspraksis 

på en eksplorativ undersøgelse. I dette kapitel vil vi redegøre for vores valg af videnskabsteoretisk 

ståsted.  

 

I kapitlets første del vil vi beskrive den forståelsesorienterede tilgang, som vi har valgt skal ligge til 

grund for vores arbejdsproces. Formålet er at tydeliggøre de metoder og tilgange, vi vil anvende til 

at producere ny viden. I kapitlets anden del vil vi redegøre for specialets undersøgelsesdesign. Vi 

vil tage udgangspunkt i bogen Interview – introduktion til et håndværk af Svend Brinkmann og 

Steinar Kvale  (Brinkmann & Kvale, 2009), eftersom de primært har arbejdet med den filosofiske 

hermeneutik på et metodisk grundlag i planlægning og udførelse af interviews (Højberg, 2013: 

318-319).    

 

2.1.1 En forståelsesorienteret undersøgelse 
Gennem vores eksplorative metode er det overordnede formål at undersøge, om de danske aktørers 

og udlændingenes forventninger til tiltrækning og fastholdelse i Danmark er i overensstemmelse 

med hinanden.   

 

For at kunne besvare vores problemformulering har vi behov for nye praktiske erfaringer. Gennem 

vores eksplorative metode vil vi først søge at forstå, hvordan de danske aktører arbejder med til-

trækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Dernæst vil vi anvende metoden til at få ad-

gang til udlændingenes personlige fortællinger om deres beslutning om at tage til Danmark og de-

res overvejelser om at blive. På den baggrund forstår vi, at den eksplorative metode sammen med 

specialets problemformulering lægger op til en forståelses- og fortolkningsorienteret tilgang:  

 

”Inden for de forskningstemaer, hvor man ønsker at forstå sociale aktørers handlinger som me-

ningsfulde fænomener, at forstå hvilke betydninger de sociale aktører tillægger bestemte hand-

lingsformer og sociale sammenhænge, eller hvordan mening og betydning bestemmer aktørernes 

praksis, er en hermeneutisk analyse relevant” (Højberg, 2013: 317). 

 

Den hermeneutisk analytiske tilgang er derfor relevant som dominerende forskningspraksis i speci-

alet. Den forståelsesorienterede praksis spænder over et bredt spektrum af forskellige traditioner. 

Selvom disse traditioner kan være i strid med hinanden, er de fælles om at afvise en metodologisk 
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positivisme i samfundsvidenskaberne, som begrænser sig til målbare metoder (Brinkmann & Kva-

le, 2009: 27). Hermeneutikken er bygget op omkring to grundlæggende principper:  

 

”(…) at forståelse og fortolkning kommer før forklaring, samt at de sociale fænomener og aktører, 

der studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge, og at det derfor er disse, som 

skal fortolkes og udlægges i videnskabelig praksis” (Højberg, 2013: 289)  

 

Heri forstår vi, at vi gennem vores eksplorative tilgang må forstå og fortolke de danske aktørers 

samt udlændingenes udsagn og handlinger. Det er netop deres fortællinger, der er bærere af betyd-

nings- og meningssammenhænge, og derfor er det dem, vi må bringe frem i vores forståelsesorien-

terede praksis. På den baggrund vil vi være i stand til at undersøge, om der er overensstemmelse 

mellem de to gruppers forventninger til Danmark som attraktivt destinationsland.  

  

Højbjerg (2013: 289) beskriver, at man bør gøre sig klart, hvordan man vil udforme sin forsknings-

praksis. Som nævnt spænder den fortolkningsorienterede praksis over forskellige traditioner. Til at 

undersøge vores problemformulering har vi valgt at anvende den filosofiske hermeneutik repræsen-

teret af Hans-Georg Gadamer (Gadamer, 2007). Vi har valgt denne tilgang, fordi den adskiller sig 

ved, at fortolkeren af en problemstilling inddrages som et aktivt led i meningsdannelsen. På den 

måde adskiller den filosofiske hermeneutik sig ved ikke at tillægge sig et epistemologisk princip, 

som de andre tilgange. Det epistemologiske princip betragter fortolkning som en metodeform. Her 

er der et afgrænset forhold mellem subjekt og objekt, og fortolkeren er dermed holdt uden for me-

ningsdannelsesprocessen. Ifølge Gadamer er en sådan adskillelse ikke mulig, og dermed tillægger 

den filosofiske hermeneutik sig et ontologisk princip, hvor fortolkeren altid er en aktiv del af me-

ningsdannelsen (Højberg, 2013: 289-300). En nærmere betydning af dette for vores speciale vil vi 

komme ind på senere i dette kapitel. I de følgende afsnit vil vi redegøre for den filosofiske herme-

neutik, og hvordan vi anvender den i vores arbejdsproces. 

 

2.1.2 Filosofisk hermeneutisk forståelse 
Den filosofiske hermeneutik handler grundlæggende om at fortolke udtryk for menneskelig aktivi-

tet (Holm, 2011: 42). Det betyder, at vi som fortolkere indgår i forståelsen af de sociale handlinger, 

som vi undersøger. Der findes derfor ikke én objektiv forståelse af virkeligheden. Med andre 

ord:”(…) vi må forstå, hvorfor der handles, som der gør” (Højberg, 2013: 289). Det er netop denne 

tilgang, vi ønsker at anvende gennem vores eksplorative undersøgelse.  
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Desuden beskriver Højberg (2013: 290), at mennesker indgår i sociale relationer, og i de relationer 

tales og handles der ikke altid klart og tydeligt. Samtidig er et udsagn eller en handling ikke altid 

direkte forståeligt, oversætteligt eller modtageligt og kan fortolkes på mange forskellige måder. 

Med forståelse er risikoen for misforståelse også til stede. Hermed forstår vi, at fortolkning og for-

ståelse kan være svært og komplekst, hvilket vi må holde os for øje i processen.   

 

Den filosofiske hermeneutik som metode udgøres af tre dele: forståelse, udlægning og anvendelse 

(Højberg, 2013: 291-292, 307). Disse tre dele ser vi som helt centrale for opgavens struktur og 

danner rammen om specialets opbygning.  

 

Figur 1 i introduktionen illustrerer denne struktur. I specialets første fase, forståelse, søger vi gen-

nem vores interviews med både de danske aktører og udenlandske medarbejdere at forstå respon-

denternes udsagn og handlinger. I specialets anden fase, udlægning, vil vi i analysedelen fremlæg-

ge de forskellige udsagn og handlinger med henblik på at undersøge, om der er overensstemmelse 

mellem de to gruppers forståelser. I specialets tredje og sidste fase, anvendelse, vil vi diskutere 

analysens konklusioner og på den baggrund fremlægge praksisorienterede handlingsanbefalinger 

for, hvilke indsatsområder de danske aktører bør fokusere på.  

 

Vi vil dog understrege, at vi ikke opfatter de tre faser som skarpt adskilte, men at der er flydende 

overgange. Ifølge Gadamer er det ikke nok blot at forstå og udlægge en problemstilling – vi skal 

også nå til et vigtigt anvendelsesaspekt. Det betyder, at forståelsesprocessen ikke er afsluttet før, 

den er bragt i anvendelse, og det er først i det øjeblik, at anvendelsen bringes i spil, at forståelsen er 

fuldkommen (Højberg, 2013: 307). De tre faser i den filosofiske hermeneutik lægger derfor op til, 

at vi, som analytikere, i begyndelsen af processen kan være nysgerrige, undersøgende, spørgende 

og åbne, men at vi også skal dykke ned i empirien for til sidst at kunne drage konklusioner, der kan 

bidrage med ny viden.  

 

2.1.3 En cirkulær forståelsesproces 
I det følgende vil vi redegøre for en række principper, der er grundlæggende for den filosofisk 

hermeneutiske tilgang, samt hvordan vi vil anvende dem i vores arbejdsproces. 

 

Den hermeneutiske cirkel er et bærende princip i den filosofiske hermeneutik. Tankegangen i den 

hermeneutiske cirkel er, at al forståelse er kontekstuel og betegnes af den vekselvirkning, der fore-

går mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt. Det er 
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således sammenhængen mellem delene og helheden, der er meningsskabende. Vi bliver ved med at 

fortolke, indtil vi når en meningsgivende udlægning af problemet samtidig med, at forholdet mel-

lem del og helhed ikke er fastlåst (Højberg, 2013: 292). I dette speciale forstår vi del-

helhedsrelationen på den måde, at der foregår en konstant vekselvirkning mellem specialets pro-

blemstilling (helheden) og os som analytikere, respondenterne og specialets materiale (delene). På 

den måde er der flere lag i forståelsesprocessen, og det er her den hermeneutiske vekselvirkning 

foregår. Som beskrevet i afsnit 2.1.1 baserer den filosofiske hermeneutik sig på et ontologisk prin-

cip. Ifølge Gadamer betyder det, at vi ikke kan undslippe eller sætte os uden for den hermeneutiske 

cirkel (Højberg, 2013: 293). Hermed forstår vi, at vi er en del af den hermeneutiske cirkel, og at 

den udgør strukturen for den måde, vi arbejder på. Dermed er vi, som analytikere, en aktiv med-

spiller i meningsdannelsen.  

 

Ifølge Gadamer er principperne forforståelse og fordomme ligeledes centrale. Forforståelse bety-

der, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. Vi går aldrig forud-

sætningsløst til en problemstilling. Vores forståelse og udlægning bygger altid på en allerede given 

forståelse af verden. Fordomme henviser til den bagage, som man tager med i sin forståelsesproces, 

når en problemstillingen skal undersøges. Det skal understreges, at fordomme ikke nødvendigvis 

skal forstås som noget negativt. Hos Gadamer er fordomme noget, der ligger til grund for vores 

forståelse og har sin oprindelse i vores kultur, miljø og historie. For Gadamer er det netop en illusi-

on at tro, at vi kan gå til tingene fordomsfrit (Højberg, 2013: 300-302).  

 

Gadamer anvender også princippet forståelseshorisont, der udgøres af vores forforståelse og for-

domme. Forståelseshorisonten er bestemmende for, hvordan vi orienterer os og handler, og hvor-

dan vi forstår verden. Forståelseshorisonten er på en og samme tid noget, der tilhører det enkelte 

individ og noget, individet deler med flere mennesker. På den måde er forståelseshorisonten foran-

derlig og i konstant bevægelse (Højberg, 2013: 300-304). 

 

I specialet forstår vi, at principperne forforståelse, fordomme og forståelseshorisont både er gæl-

dende for specialets respondenter og os som analytikere. Vi har alle en eller anden form for forfor-

ståelse af emnet samtidig med, at vi bevidst eller ubevidst kan have en række fordomme om emnet, 

som vi ikke kan distancere os fra. Det er vigtigt, at vi som analytikere er bevidste om respondenter-

nes og vores egen forforståelse og fordomme, og hvordan de påvirker vores forståelseshorisont og 

dermed specialets konklusioner.  
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Til sidst er det relevant at inddrage princippet horisontsammensmeltning, eftersom det danner den 

endelige ramme om forståelsesprocessen. Det er i horisontsammensmeltningen, at forståelse og 

mening opstår. Med udgangspunkt i hermeneutikkens tre dele, forstår vi, at den endelige horisont-

sammensmeltning finder sted i den sidste fase, anvendelsesfasen. I horisontsammensmeltningen er 

meningen hverken suverænt tillagt specialets respondenter eller os, som analytikere, men opstår i 

mødet mellem os. Det er dog væsentligt at understrege, at en horisontsammensmeltning ikke nød-

vendigvis indebærer enighed eller konsensus, men blot, at man er i stand til at forstå det, den anden 

part kommunikerer (Højberg, 2013: 303-304).  

 

I kapitlets første del har vi nu redegjort for vores videnskabsteoretiske ståsted. Vi vil i kapitlets 

anden del redegøre for specialets undersøgelsesdesign. 

2.2 Undersøgelsesdesign  
I kapitlets anden del vil vi redegøre for den proces, der ligger bag vores planlægning, dataindsam-

ling og bearbejdning af vores empiri. Som nævnt har vi valgt at tage udgangspunkt i metoder af 

Brinkmann og Kvale (2009), fordi de har arbejdet med den filosofiske hermeneutik på et metodisk 

grundlag i planlægning og udførelse af interviews. I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores 

valg af det kvalitative interview.  

 

2.2.1 Det kvalitative interview 
Til at indsamle vores empiri har vi valgt at udføre kvalitative interviews. Det har vi valgt, fordi det 

kvalitative interview først og fremmest er rettet mod af afdække det unikke, kontekstafhængige 

samt det menings- og forståelsesorienterede (Højberg, 2013: 318):  

 

”Der stilles overordnede spørgsmål som: Hvorfor handler sociale aktører, som de gør? Hvilke 

betydninger tillægger sociale aktører deres praksis?” (Højberg, 2013: 318)   

 

Det er netop disse spørgsmål, som vi gennem vores interviews ønsker at få svar på. Den kvalitative 

metode er derfor relevant for at indsamle vores empiri. Vi har valgt at udføre semistrukturerede 

enkeltpersonsinterviews, da vi har vurderet, at specialets formål bedst støttes op af denne metode. 

Brinkmann og Kvale betegner det semistrukturerede interview som et forskningsinterview, der har 

til formål at forstå dagligdags temaer ud fra den interviewedes perspektiv. Det har derfor til formål 

at indhente informationer fra respondentens verden og fortolke betydningen af det beskrevne. Sam-

tidig giver det semistrukturerede interview mulighed for åbne, nuancerede og uddybende svar, samt 
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mulighed for at fokusere på de emner og problemstillinger, som vi, som analytikere, ønsker belyst i 

interviewet. Desuden giver metoden mulighed for, at vores interviewguide kan rumme forslag til 

konkrete spørgsmål uden at binde os til den  (Brinkmann & Kvale, 2009: 45). Vi vil beskrive form 

og indhold for vores interviewguide nærmere i afsnit 2.2.6.  

 

Brinkmann og Kvale (2009: 50-52) gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man som interviewer er 

bevidst om sin rolle i det kvalitative interview. De mener ikke, at et forskningsinterview er en åben 

og fri samtale mellem to ligeværdige mennesker, da der altid vil være en ubalance i magtforholdet. 

Intervieweren vil oftest være den dominerende part, eftersom det er denne, der styrer samtalen, og 

hvad der skal tales om. Det er derfor nødvendigt, at vi overvejer, hvilke respondenter, der kan være 

i stand til at bidrage med materiale til besvarelse af specialets problemformulering, og at vi som 

interviewere overvejer, hvilken indflydelse magtfordelingen kan have på produktionen af viden 

(Kvale, 2002: 150). Det er ligeledes vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi udarbejder vores interview-

guides, så de hjælper til at mindske spændingen i magtforholdet. Det er derfor i sidste ende os som 

interviewere, der har mulighed for at påvirke interviewets udfald ved at optræde etisk forsvarligt. 

Vores overvejelser om udformning af interviewguide og udførelsen af interviewene vil blive uddy-

bet i de følgende afsnit.  

 

2.2.2 Forberedelser til det kvalitative interview 
Som beskrevet indsamler vi vores empiri gennem kvalitative interviews. Brinkmann & Kvale 

(2009: 119) beskriver, at det er vigtigt for kvaliteten af den viden, der produceres, at man som in-

terviewer er godt forberedt. Dette vil også gøre den efterfølgende bearbejdning af interviewene 

nemmere. Vi vil derfor i det følgende redegøre for vores forberedelse og refleksion over inter-

viewene.  

 

2.2.3 Tematisering 
Tematisering henviser til en afklaring af undersøgelsens: hvorfor, hvad og hvordan  (Brinkmann & 

Kvale, 2009: 125). Tematiseringen af undersøgelsen er med til at sikre, at vi er bevidste om under-

søgelsens formål under hele processen.  

 

Undersøgelsens hvorfor omhandler formålet med specialet. Det overordnede formål er at besvare 

vores problemformulering. Formålet med vores interviews er derfor at indsamle empiri, der gør os i 

stand til at analysere og diskutere, om de to grupper af respondenter har de samme forventninger til 

tiltrækning og fastholdelse i Danmark.  
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Undersøgelsens hvad går ud på, at vi som analytikere skal tilegne os en forhåndsviden om det em-

ne, som vi ønsker at undersøge. Det betyder, at vi skal udvikle en begrebslig forståelse af emnet. 

Samtidig er det afgørende at have forståelse for undersøgelsesemnet for at kunne stille relevante 

spørgsmål i interviewene  (Brinkmann & Kvale, 2009: 127). For at tilegne os en grundlæggende 

viden og forståelse af emnet har vi startet vores arbejdsproces med at læse nationale og internatio-

nale rapporter og analyser, der omhandler vores undersøgelsesemne. Dette har givet os indsigt i de 

udfordringer og muligheder, som Danmark står overfor i tiltrækningen og fastholdelsen af uden-

landsk arbejdskraft. Formålet med vores interviews med de danske aktører er derfor også at få mere 

dybdegående indsigt i, hvordan de danske aktører arbejder med tiltrækning og fastholdelse af uden-

landsk arbejdskraft.     

 

Endeligt omhandler undersøgelsens hvordan, at vi skal tilegne os kendskab til forskellige inter-

view- og bearbejdningsteknikker og træffe en beslutning om, hvilke der er relevante for vores un-

dersøgelse. Specialets hvordan vil vi gennemgå yderligere i de følgende afsnit. 

 

2.2.4 Design af interviewundersøgelsen 
I dette afsnit vil vi redegøre for designet af vores interviewundersøgelse, hvilket omfatter planlæg-

ningen af interviewene. Brinkmann og Kvale (2009: 129) påpeger, at disse forhold har større be-

tydning for store systematiske undersøgelser end for små eksplorative undersøgelser. Vi finder det 

dog relevant at inddrage og overveje, hvordan nogle af disse elementer kan have indflydelse på 

vores undersøgelse og indhentning af viden. 

Det er først og fremmest vigtigt at tage hensyn til interviewets tidsdimension lige fra start til slut af 

processen. Det betyder, at man skal sørge for at have et overblik over alle faserne i processen og 

hele tiden holde undersøgelsens formål for øje. Det er også vigtigt at være opmærksom på de for-

skellige fasers indbyrdes afhængighed. Det betyder, at en beslutning i én fase af processen kan vise 

sig at have stor indflydelse i en anden fase. Vi må derfor forvente at skulle veksle mellem de for-

skellige faser. Det er også i tråd med den forståelsesorienterede tilgang, som lægger til grund for 

specialet, hvor vi som analytikere hele tiden veksler mellem helheden og delene. Vi skal derfor 

være åbne for, at vi under hele processen kan blive klogere og skal være modtagelige overfor ny 

viden, der kan bidrage med noget nyt til besvarelsen af vores problemformulering. Derfor skal vi, 

som analytikere, være åbne for, at samtalerne med respondenterne kan udvide og ændre vores op-

fattelse af emnets problemstillinger  (Brinkmann & Kvale, 2009: 131-133). 
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2.2.5 Udvælgelse af respondenter 
Ifølge Brinkmann og Kvale (2009: 133-134) afhænger antallet af respondenter i en kvalitativ un-

dersøgelse af undersøgelsens emne og formål. Eftersom formålet er at undersøge, om der er over-

ensstemmelse mellem de danske aktørers og udlændinges forventninger til tiltrækning og fasthol-

delse i Danmark, har vi brug for to grupper af respondenter. En gruppe, der repræsenterer de dan-

ske aktører samt en gruppe, der repræsenterer de udenlandske medarbejdere.  

 

Som tidligere beskrevet har vi valgt at anvende den kvalitative interviewform, fordi den giver os 

mulighed for at gå i dybden med de enkelte respondenters historier og fokusere på kvaliteten af den 

viden, der produceres (Kvale, 2002: 79). Den kvalitative metode er en tidskrævende metode, fordi 

man kun kan afholde ét interview ad gangen, og det kræver et stort bearbejdningsarbejde. På bag-

grund af dette og specialets tidsramme og omfang har vi valgt at have et mindre antal af responden-

ter. Specialets respondenter vil blive præsenteret i det følgende afsnit.  

 

Gruppe 1: De danske aktører 

Formålet med interviewene med de danske aktører er at undersøge, hvordan Danmark arbejder med 

tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. På den baggrund søger vi også at få en for-

ståelse for emnet samt dets problemstillinger.  

 

I det følgende vil vi kort præsentere respondenternes baggrund, da det har indflydelse på respon-

denternes forforståelse og fordomme over for emnet.  

 

Lise Thomsen, Sekretariatsleder hos Expat in Denmark. Expat in Denmark er finansieret af 

Erhvervs- og Vækstministeriet og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Expat in Denmark 

arbejder på at udvikle og fastholde nationale, regionale og lokal expat netværk med det formål at 

gøre det attraktivt for udenlandske medarbejdere og deres familie at arbejde og opholde sig i Dan-

mark (Expat in Denmark, 2012). Lise Thomsen arbejder med at gøre Danmark til et attraktiv sted 

at bo og arbejde for udenlandske medarbejdere ved at etablere og opretholde aktiviteter, arrange-

menter og netværk henvendt til de udenlandske medarbejdere både på nationalt og regionalt plan.  

 

Claus Aastrup Seidelin, Arbejdsmarkedskonsulent hos Dansk Industri. Dansk Industri arbej-

der blandt andet med at forbedre mulighederne og vilkårene for medlemsvirksomhederne i forhold 

til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (Dansk Industri, 2014). Claus Aastrup 

Seidelin ser især emnet fra en politisk side og fokuserer på rammevilkår som skat. Derudover ar-

bejder han også på at få sat positivt fokus på udenlandsk arbejdskraft i det danske mediebillede.    
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Merete Sandager, Branding Project Manager hos Copenhagen Capacity. Copenhagen Capaci-

ty er hovedstadsregionens officielle organisation for forretningsudvikling og promovering af inve-

steringsmuligheder samt tiltrækning af talent (Copenhagen Capacity, 2014). Merete Sandager ar-

bejder på et nationalt projekt, der har til formål at styrke Danmarks brand som destinationsland i 

udlandet.  

 

Forud for vores udvælgelse af respondenter undersøgte vi, hvem der kunne være relevante at inter-

viewe for at give os indsigt i, hvordan man i Danmark arbejder med tiltrækning og fastholdelse af 

udenlandsk arbejdskraft. Vi har derfor valgt de tre respondenter på baggrund af deres beskæftigelse 

og viden på området. Desuden har vi udvalgt respondenterne, fordi de alle har et forskelligt fokus 

på området og repræsenterer forskellige interesser. Det har vi valgt for at få en så bred indsigt som 

muligt i den måde Danmark arbejder med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. I 

specialet vil de repræsentere de danske aktører.  

 

Gruppe 2: De udenlandske medarbejdere 

Formålet med interviewene med de udenlandske medarbejdere er at få en forståelse for, hvilke 

faktorer, der havde indflydelse på deres beslutning om at flytte til Danmark og hvilke faktorer, der 

indgår i deres overvejelser om at blive i Danmark.  

 

I det følgende vil vi kort redegøre for, hvordan vi kom i kontakt med de udenlandske medarbejdere 

samt vores udvælgelseskriterier.  

 

Der er i alt otte udenlandske medarbejdere, som har bidraget til vores empiri i specialet. Vi kom i 

kontakt med fem ud af de otte respondenter igennem Expat in Denmark. Expat in Denmark gav os 

adgang til deres online platform Wybra, en social media platform primært henvendt til udlændinge, 

men også danskere som ønsker at udvide deres sociale netværk i Danmark. På Wybra fandt vi frem 

til en række potentielle respondenter, som vi kontaktede gennem Wybra eller LinkedIn. De fem 

respondenter, som vi udvalgte, er alle bosiddende og arbejder i Region Hovedstaden.  

 

Herudover ønskede vi en geografisk spredning, så det ikke kun var respondenter fra Region Ho-

vedstaden, der var repræsenteret. Det skyldes, at der kan være andre faktorer i spil i forhold til til-

trækning og fastholdelse udenfor hovedstadsregionen, fordi København adskiller sig ved at have 

eksempelvis et større kulturelt udbud, gode flyforbindelser til resten verden og et brand, der er 

kendt udenfor Danmark. Gennem Lise Thomsen fik vi kontakt til Pia Enemark, som er koordinator 
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for Tilflytterservice i Esbjerg Kommune. Hun hjalp os til at komme i kontakt med tre udenlandske 

medarbejdere, som bor og arbejder i Esbjerg.  

 

Vi havde en række krav til udvælgelsen af de udenlandske respondenter. De måtte ikke være udsta-

tionerede i Danmark. Det skulle altså være deres egen beslutning at flytte til Danmark, og det var 

derfor underordnet, om de var motiverede af et job, en partner eller et studie. Desuden skulle vores 

respondenter som minimum have en bacheloruddannelse. Vi ønskede også, at vores respondenter 

havde forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og stillinger. Desuden ønskede vi at have et lige 

antal af mænd og kvinder, så begge køn var repræsenterede i vores undersøgelse. Ligeledes ville vi 

gerne have respondenter med forskellige familieforhold. Endeligt søgte vi at få respondenter fra 

forskellige verdensdele og med forskellige kulturelle baggrunde. 

 

De udenlandske respondenter deltager alle anonymt, og vil fremgå som respondent 1-8 i specialet. 

De nedenstående skemaer har til formål at give læseren et overblik over respondenterne og deres 

baggrund. En samlet oversigt over de udenlandske respondenter og faktuelle oplysninger kan fin-

des i bilag 14.    
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Skema 1: Oversigt over de udenlandske respondenter fordelt på køn, civil status, alder og børn 
	  

Kategorier Antal 
Køn     
Kvinder 4 
Mænd 4 
Civil status 
Single 5 
Dansk partner 2 
Ikke dansk partner 1 
Alder 
20-25 år 1 
25-30 år 3 
30-35 år 1 
35-40 år 3 
Børn  
Har børn 2 
Har ikke børn 6 

	  
 
Skema 2: Oversigt over de udenlandske respondenter fordelt på nationalitet, opholdslængde i Dan-
mark, årsag for at komme til Danmark, sektor og region. 
 

Kategorier Antal 
Nationalitet 
Europa 3 
Asien 3 
USA/Australien 2 
Opholdslængde i Danmark 
0-2 år 2 
2-4 år 3 
4-6 år 1 
6-8 år 1 
8-10 år 1 
Årsag for at tage til Danmark 
Studie 2 
Job 2 
Kæreste/medfølgende ægtefælle 3 
Greencard-ordning 1 
Sektor 
Ingeniør 3 
Forskning og undervisning 2 
HR og kommunikation 2 
IT 1 
Region  
Region Hovedstaden 5 
Region Syddanmark 3 
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2.2.6 Interviewguide 
Som nævnt har vi valgt at anvende en semistruktureret tilgang til vores interviews. Denne tilgang 

lægger op til, at man udformer en interviewguide med en oversigt over interviewets emner samt 

forslag til spørgsmål. Det betyder, at man ikke er bundet til spørgsmål formuleret på forhånd, men 

at man som interviewer kan støtte sig til guiden gennem interviewet. På den måde er der mere fri-

hed i interviewsituationen og bedre mulighed for at følge op på respondenternes udtalelser (Kvale, 

2002: 133-134). 

  

Ifølge Brinkmann og Kvale (2009: 151) skal interviews struktureres forskelligt i henhold til, hvor 

åbne man ønsker, de skal være omkring interviewets formål. Der er to tilgange til dette: interviewe-

ren kan være åben og forklare formålet og stille direkte spørgsmål fra starten af, eller intervieweren 

kan være indirekte og først afsløre interviewets formål ved slutningen af interviewet, hvilket kaldes 

et tragtformet interview.  

 

I vores interviews med de danske aktører har vi valgt at anlægge den direkte tilgang. Formålet med 

interviewene var at få en generel forståelse for emnet samt undersøge, hvordan Danmark arbejder 

med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. I disse interviews har vi derfor ikke 

umiddelbart grund til at tro, at respondenterne ikke vil svare åbent.  

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere har vi valgt at udføre tragtformede inter-

views. Vi anvender den indirekte tilgang, fordi vi gerne vil sikre os åbenhed om, hvilke holdninger 

udlændingene har til tiltrækning og fastholdelse i Danmark, og vil så vidt muligt forsøge at undgå, 

at de bliver influeret af undersøgelsens formål. Ved anvendelse af denne tilgang skal man være 

opmærksom på de etiske retningslinjer for informeret samtykke  (Brinkmann & Kvale, 2009: 151). 

Vi har derfor givet en overordnet introduktion til emnet samt sikret os, at vi måtte optage og an-

vende deres udtalelser i vores speciale. 

 

En gennemarbejdet interviewguide er et vigtigt redskab for at sikre værdifuld og relevant viden. 

Derfor skal interviewspørgsmålene udarbejdes med hensyn til både en tematisk og dynamisk di-

mension (Kvale, 2002: 134). Den tematiske dimension tager hensyn til produktion af viden, mens 

den dynamiske dimension tager hensyn til den interpersonelle relation i interviewet. Et tematisk 

godt spørgsmål er ikke nødvendigvis et godt dynamisk og stimulerende spørgsmål. Derfor er det 

vigtigt at ”oversætte” de tematiske spørgsmål til gode dynamiske interviewspørgsmål (Brinkmann 

& Kvale, 2009: 152-154).  
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I udarbejdelsen af vores interviewguides betyder det, at vi først har formuleret tematiske emner og 

spørgsmål, hvorefter vi har oversat dem til korte og præcise dynamiske spørgsmål. Det har vi gjort 

for at sikre, at vi får naturlige og ubesværede samtaler med respondenterne. Eftersom vi udfører 

semistrukturerede interviews er mange spørgsmål også formuleret i interviewsituationen, da det 

netop er styrken ved denne metode, og som er med til at gøre interviewene mere naturlige og fly-

dende.  

 

Det skal bemærkes, at vi udførte interviewet med Lise Thomsen og Claus Aastrup Seidelin sam-

men. Vores interviewguide til interviewene med de danske aktører kan findes i bilag 1, og inter-

viewguiden til interviewene med de udenlandske medarbejdere kan findes i bilag 2.  

 

2.2.7 Interviewsituationen 
Ifølge Brinkmann og Kvale (2009: 148-149) bør vi også planlægge forløbet for interviewsituatio-

nen og gøre os tanker om eventuelle hindringer, der kan påvirke produktionen af viden. De beskri-

ver, hvordan de første minutter af et interview er afgørende. Det er derfor vigtigt, at der fra start 

skabes god kontakt mellem respondenten og intervieweren, så respondenten føler sig tryg til at tale 

frit. Med det in mente var vi opmærksomme på at starte hvert interview med at spørge ind til dem, 

deres arbejde og sige tak, fordi de ville finde tid til os. Desuden har vi startet interviewene med at 

spørge, om de ønskede at udføre interviewet på dansk eller engelsk. Vi har udført syv interviews på 

engelsk og et på dansk. Desuden har vi i alle interviews bestræbt os på at lytte opmærksomt, vise 

interesse samt forståelse og respekt for, hvad respondenterne valgte at fortælle. På den måde sørger 

vi netop for, at respondenterne føler sig godt tilpas og ikke oplever den ulige magtfordeling som 

noget hindrende for en naturligt flydende samtale.  

Et interview bør startes med en briefing, hvor intervieweren forklarer situationen, fortæller dets 

formål samt spørger, om respondenten har nogle indledende spørgsmål. Interviewet bør ligeledes 

afsluttes med en debriefing, hvor man spørger ind til, om respondenten har yderligere at fortælle 

eller eventuelle spørgsmål (Brinkmann & Kvale, 2009: 149).   

I vores interviews med de danske aktører startede vi på baggrund af vores direkte tilgang med at 

introducere specialets emne og formål. Vi beskrev også, hvordan vi ønskede at anvende disse til at 

få større indsigt i emnet og til at udarbejde videre med undersøgelsen og interviewene med de 

udenlandske medarbejdere. For at sikre opretholdelsen af de etiske retningslinjer afsluttede vi in-
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terviewene med at gentage, hvordan vi ville anvende respondenternes udtalelser samt sikrede os, at 

de var indforståede med, hvilken rolle de vil have i specialet.   

Efter de to første interviews med de udenlandske medarbejdere valgte vi at evaluere på det tragt-

formede interview. Det gjorde vi for at sikre os, at vores tilgang fungerede efter hensigten, og gav 

os adgang til deres personlige historie om deres beslutning om at tage til Danmark og deres overve-

jelser om at blive. Det var vores oplevelse, at det gjorde interviewsituationen behagelig for respon-

denterne, fordi det gjorde magtforholdet mellem os og respondenterne mindre tydelig. Vi fortalte, 

at vi var helt åbne overfor, hvad respondenterne måtte bidrage med af holdninger og oplevelser. Vi 

erfarede, at denne tilgang fungerede godt i interviewsituationen, da respondenterne derfor ikke fik 

indtryk af, at der var nogle rigtige eller forkerte svar, men at vi ønskede at høre deres personlige 

erfaringer og historie. Vi valgte derfor at fortsætte med denne tilgang i de seks andre interviews. 

Ved interviewenes afslutning sikrede vi os igen, at respondenterne var indforståede med, hvordan 

vi ville anvende deres udsagn og deres rolle i specialet.  

 

I interviewene har vi også været opmærksomme på, at vi interviewede respondenter med forskelli-

ge kulturelle baggrunde. Ifølge Brinkmann og Kvale (2009: 164) skal man i disse situationer være 

opmærksom på, at det kan indebære andre normer for interaktion med fremmede. Det kan blandt 

andet komme til udtryk ved, at respondenterne ikke taler frit, eller at de holder informationer tilba-

ge, fordi de af kulturelle normer ikke har lyst til at tilkendegive deres utilfredshed. Det er derfor 

nødvendigt at være bevidst om de kulturelle forskelle, og hvordan de kan påvirke interviewsituati-

onen og produktionen af viden. Vi var derfor opmærksomme på denne potentielle udfordring og 

havde den med i vores overvejelser, da vi planlagde og udførte interviewene. Vi har ikke valgt at 

uddybe betydningen af kulturelle forskelle, eftersom vi ikke har oplevet nogle forskelle, som efter 

vores vurdering har haft signifikant betydning på produktionen af viden.	  
	  

2.2.8 Bearbejdning af empiri  
For at sikre en høj kvalitet af vores materiale har vi også gjort os overvejelser om, hvordan vi bedst 

kan bearbejde vores empiri. Alle vores interviews er blevet optaget med henblik på senere at blive 

transskriberet. Vi har valgt at optage alle interviewene, da det giver os frihed til at koncentrere os 

om interviewene og stille relevante spørgsmål i interviewsituationen. Desuden giver det os mulig-

hed for at lytte til interviewene en ekstra gang for derefter at transskribere dem. På den måde får vi 

også en endnu bedre forståelse for de enkelte respondenters personlige historier, fordi vi har mulig-

hed for at notere os nogle holdninger, som vi ikke var opmærksomme på i interviewsituationen.  
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I bearbejdning af interviewene har vi gennemlæst vores interviews for at finde frem til de udtalel-

ser, der kan bidrage til besvarelsen af specialets problemformulering. For at sikre en struktureret 

tilgang til bearbejdningen af vores empiri har vi anvendt farvekoder til at markere de emner, som vi 

behandler i analysen. Vores transskription af alle interviewene kan findes i bilag 3-12.  

 

Til at bearbejde interviewene med de danske aktører har vi yderligere valgt at anvende menings-

kondensering til at bearbejde interviewene. Ifølge Brinkmann og Kvale (2009: 228) er menings-

kondensering en god metode til at sammenfatte hovedpunkter og temaer fra interviews. Menings-

kondensering betyder, at de emner, som respondenterne har udtrykt i løbet af interviewet, uddrages. 

Vi lyttede først interviewene igennem for at danne os et overblik og identificerede de vigtigste 

emner, som respondenterne fremlagde. Derefter kategoriserede vi de forskellige emner. Menings-

kondenseringen kan findes i bilag 13.  

 

Endeligt har vi valgt at anvende meningskondensering med det formål at opstille en række hypote-

ser, som vi ønsker at undersøge i specialets analysedel. Vi har formuleret hypoteserne med ud-

gangspunkt i de emner og problemstillinger, som de danske aktører lagde størst vægt på i inter-

viewene, og som vi mente kunne være interessante at få bekræftet eller afkræftet af de udenlandske 

medarbejdere. Vi har i alt formuleret otte hypoteser, som vil blive præsenteret i specialets analyse-

del.   
 

Brinkmann og Kvale (2009: 202-203) anbefaler, at man bliver enig om en skriveform ved trans-

skribering, og dette er endnu vigtigere, når man er to om opgaven. Derfor transskriberede vi 30 

minutter af det samme interview og sammenlignede stil og form. Vi har i transskriptionen udeladt 

pauseord som ”øhm”, ”hmm”, da vi ikke finder det relevant i forhold til besvarelsen af problem-

formuleringen, medmindre det er relevant for forståelsen af udsagnet. Vi har i transskriptionen 

noteret respondenternes kropsprog, hvor det er relevant for betydning af deres udtalelser. Vi har 

markeret det ved at indsætte en parentes, hvori vi har beskrevet respondentens kropsprog. Desuden 

har vi valgt ikke at rette grammatiske og sproglige fejl i vores transskription af interviewene, fordi 

det ikke har indflydelse på forståelsen af respondenternes udtalelser.  
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KAPITEL 3  

 

TEORI 
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3.1 Retfærdiggørelsesteori 
I dette kapitel vil vi redegøre for specialets teoretiske fundament. Vi har valgt at anvende retfær-

diggørelsesteorien af Luc Boltanski og Laurent Thévenot (Boltanski & Thévenot, 2006), eftersom 

denne teori skaber grundlag for at undersøge, hvordan individer retfærdiggør deres handlinger i et 

samfund, hvor der findes modstridende logikker. I kapitlets første del vil vi redegøre for vores valg 

af retfærdiggørelsesteorien. I kapitlets anden del vil vi præsentere baggrunden for teorien, regime-

modellen samt dens grundlæggende principper. I kapitlets tredje og sidste del vil vi præsentere de 

syv regimer, som udgør regimemodellen. 

 

3.1.1 Retfærdiggørelsesteorien og dens formål 
Som præsenteret i metodekapitlet har vi indsamlet empiri fra to grupper af respondenter. En grup-

pe, der repræsenterer de danske aktører og en grupper, der repræsenterer de udenlandske medarbej-

dere. Vi har derfor brug for et teoretisk fundament, der gør det muligt at analysere, om der er over-

ensstemmelse mellem de danske aktørers og de udenlandske medarbejderes forventninger til Dan-

mark som et attraktivt destinationsland.  

 

Retfærdiggørelsesteorien handler grundlæggende om, hvordan individer retfærdiggør deres hand-

linger i et samfund, hvor der findes modstridende forståelser. Teorien beskriver, hvordan disse 

forståelser er forankrede i en række retfærdighedsprincipper, og hvordan disse principper giver 

grundlag for at forstå de uenigheder, der kan opstå, når forskellige retfærdighedsforståelser tørner 

sammen mellem modstridende parter (Boltanski, 2011: 32; Held, 2008: 26). 

 

I arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark kommer de mod-

stridende forståelser for det første til udtryk ved, at der er mange danske aktører, der beskæftiger 

sig med området, og som har forskellige interesser og intentioner. Det udmunder i en konflikt om, 

hvilke indsatsområder Danmark bør fokusere på. For det andet kan det, at Danmark halter bagud i 

tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft ses som et udtryk for, at der ikke er fuld 

overensstemmelse mellem de faktorer, som udlændingene og Danmark fokuserer på. Det danner 

yderligere grundlag for modstridende forståelser, hvilket bidrager til emnets kompleksitet. Det er 

netop disse modstridende forståelser, der er kernen for vores undersøgelse. 

 

Vi vil først anvende teorien til at undersøge, hvilke faktorer de danske aktører forventer, at udlæn-

dingene lægger vægt på. I forlængelse heraf vil vi også anvende teorien til at undersøge de faktorer, 

som ifølge udlændingene, har indflydelse på deres valg om at tage til Danmark og deres overvejel-
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ser om at blive. Retfærdighedsteorien har derfor til formål at give os, som analytikere, et grundlag 

for at undersøge, om de danske aktørers og udlændingenes forventninger er i konflikt med hinan-

den.  

 

Ifølge Held (2008: 31) skal retfærdiggørelsesteorien og dens tilhørende analysemodel ses som et 

analytisk værktøj, der især er blevet brugt i virksomheder og organisationer til at undersøge, hvor-

dan forskellige retfærdiggørelsesprincipper kan gøre sig gældende i forbindelse med for eksempel 

rekruttering. På den baggrund er det også vores opfattelse, at retfærdiggørelsesteorien er relevant til 

at undersøge, om der er overensstemmelse mellem de danske aktørers og de udenlandske medar-

bejderes forventninger til tiltrækning og fastholdelse.   

 

I det følgende vil vi præsentere baggrunden for retfærdiggørelsesteorien, herunder regimemodellen 

og dens grundlæggende principper.  

 

3.1.2 Regimemodellen 
Boltanski og Thévenot har i et studie, som de startede i 1980’erne, beskæftiget sig med at undersø-

ge, hvordan individer retfærdiggør deres handlinger i konfliktsituationer. Boltanski og Thévenot 

ønskede at påvise, at det ikke altid er magtforhold, der afgør en konflikts udfald, men at der findes 

situationer, hvor individer tilstræber en retfærdig orden. De argumenterer for, at der gør sig et krav 

om retfærdighed og moral gældende i disse situationer, og at individers påstande og handlinger 

derfor også skal være gyldige og alment accepterede i samfundet. Formålet med Boltanski og Thé-

venots undersøgelser var at udarbejde en analysemodel, som kategoriserer de retfærdiggørelses-

principper, der gør sig gældende i det moderne samfund  (Blondeau & Sevin, 2008: 40-41): 

 

“Its primary aim is to build a framework within which a single set of theoretical instruments and 

methods can be used to analyze the critical operations that people carry out when they want to 

show their disagreement without resorting to violence, and the ways they construct, display, an 

conclude more or less lasting arguments”  (Boltanski & Thévenot, 2006: 23). 

 

I det følgende vil vi redegøre for tilblivelsen af Boltanski og Thévenots analysemodel, den såkaldte 

regimemodel. Modellen blev udarbejdet på baggrund af en række empiriske undersøgelser og et 

studium af politisk filosofi. Herigennem identificerede de seks retfærdiggørelsesregimer, hvorfra 

de argumenterer, at individer retfærdiggør deres handlinger og påstande ud fra alment accepterede 

principper (Crone, Laustsen, & Madsen, 2008: 8). 
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Boltanski og Thèvenot har opstillet regimemodellen på baggrund af seks politisk filosofiske vær-

ker: Saint Augstines City of God, Jacques-Bénigne Bossuets Politics, Thomas Hobbes Leviathan, 

Jean-Jacques Rousseaus Social Contract, Adam Smiths Wealth of Nations og Henri de Saint-

Simons Du systéme industriel. De seks værker repræsenterer forskellige tankegange om samfundet, 

hvor forskellige principper er dominerende. De spænder fra værdier om det åndelige til troen på et 

markedsstyret samfund. Boltanski og Thévenot fandt ud af, at fælles for disse værker er, at de på 

den ene side henviser til én fælles menneskelighed, og på den anden side også præsenterer forskel-

lige principper for at etablere en retfærdig rangorden i samfundet. På baggrund af deres studium 

kunne Boltanski og Thévenot derfor identificere seks såkaldte retfærdiggørelsesregimer, og de 

principper, der henvises til for at etablere en retfærdig orden indenfor det pågældende regime (Bol-

tanski & Thévenot, 2006: 14). De seks regimer er: inspirationsregimet, borgerregimet, opinionsre-

gimet, domesticitetsregimet, markedsregimet og industriregimet. Boltanski og Thévenot argumen-

terer for, at det er disse regimer og dertilhørende principper, som individet støtter sig til, når de 

retfærdiggør deres handlinger, og som i det moderne samfund opfattes som legitime og gyldige: 

 

“In the process, we have been able to observe the operation of six higher principles to which, in 

France today, people resort most often in order to finalize an agreement or pursue a contention” 

 (Boltanski & Thévenot, 2006: 71) 

 

Boltanski og Thévenot (1999: 366) argumenterer for, at de retfærdighedsprincipper, som er beskre-

vet og formaliseret i de klassiske værker, og som danner grundlag for udarbejdelsen af regimemo-

dellen, også kommer til udtryk i de objekter og handlingsformer individer møder og anvender i 

hverdagssituationer. Derfor var det ifølge Boltanski og Thèvenot ikke tilstrækkeligt at studere de 

politisk filosofiske værker for at udarbejde regimemodellen, men de ønskede også at identificere 

den genstandsverden, som individer henviser til i deres retfærdiggørelse.  

 

Boltanski og Thévenot gennemgik derfor en række virksomhedsmanualer, som de mener, er repræ-

sentative for de forskellige regimer. I virksomhedsmanualerne fandt Boltanski og Thévenot, at der 

til hvert regime knytter sig en række relevante objekter, som tilsammen danner rammerne for det 

pågældende regime. Det er disse objekter, som individer henviser til, når de retfærdiggør deres 

handlinger og påstande (Boltanski, 2008: 18). Boltanski og Thèvenot argumenterer for, at de har 

valgt virksomhederne, fordi man her ofte står i situationer, der har en relation til de identificerede 

regimer. De beskriver, hvordan de eksempelvis har benyttet en PR-håndbog til at identificere ob-

jekter, hvis man skal opnå høj status i opinionsregimet (Blondeau & Sevin, 2008: 46).  
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Boltanski og Thévenot fremlagde de seks regimer i bogen On Justification – Economies of Worth. 

Regimerne og tilhørende principper er præsenteret i følgende skema:  

 

Skema 3: Oversigt over retfærdiggørelsesregimer og deres principper  

 

Regime Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Inspiration Kreativitet Kunstnere Ånd Inspiration 

Domesticitet Relationer Overhoveder Rang Tillid 

Opinion Massens vurdering Medier Budskaber Kommunikere 

Borger Kollektiv interesse Repræsentanter Normer Kollektiv handlinger 

Marked Pris Forretningsmænd Penge Forretning 

Industri Effektivitet Speciallister Redskaber Kvalifikationer 

Projekt Aktivitet 
Tilpasningsdygtige 

individer 
Kontakter Netværk 

 

Kilde: (Held, 2008: 28) og egen tilvirkning 

  

Som det fremgår af skemaet er de seks regimer senere blevet suppleret med et syvende regime, 

projektregimet, identificeret af Luc Boltanski og Éve Chiapello (2005). Regimet udspringer sig af 

kapitalismens udvikling frem til 1990’erne. Boltanski og Chiapello argumenterer for, at udviklin-

gen i samfundet har ført til ændringer i de dominerende værdisystemer og i deres studie kunne de 

identificerede et nyt retfærdighedsprincip, der ikke blev dækket af de seks første retfærdighedsre-

gimer (Boltanski, 2008: 26):  

 

”One by one, all the mechanisms derived from the second spirit of capitalism have been ques-

tioned, modified, transformed, abolished, replaced. As a result, the need for some new generel 

representation of the economic world has become pressing” (Boltanski & Chiapello, 2005: 103).  

 

Denne udvikling har medført projektregimets retfærdighedsprincip, som bygger på individets mo-

bilitet og fleksibilitet. Ifølge forfatterne kan denne udvikling i samfundet blandt andet ses i de nye 

fleksible projektorienterede netværk og i at skellet mellem individets professionelle og private liv 

udviskes (Boltanski & Chiapello, 2005: 2; Crone et al., 2008: 8).  

 

Indenfor hvert regime gælder der derfor forskellige styringsprincipper, der anvendes til at kategori-

sere, hvilket regime en handling eller et argument tilhører. Principperne i de forskellige regimer gør 
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det også muligt at rangordne individer og afgøre, hvorvidt de har høj eller lav status indenfor det 

givne regime (Denis, Langley, & Rouleau, 2007: 191). De syv retfærdiggørelsesregimer danner 

baggrund for den generelle forståelse af, hvad der er retfærdigt i samfundet.  De forskellige regimer 

vil blive gennemgået enkeltvis senere i kapitlet. I de følgende afsnit vil vi redegøre for regimemo-

dellens principper.   

 

3.1.1.1 Relationer og fællestræk 

Regimerne er karakteriseret ved at have en række relationer og fællestræk. Der er to grundlæggen-

de principper i modellen. Det første princip er fælles menneskelighed, hvilket indebærer, at der 

grundlæggende er lighed mellem mennesker, selvom dette ikke nødvendigvis udelukker forskelle. 

Det andet princip er retfærdige forskelle, der indebærer, at individer kan indtage forskellige hierar-

kiske placeringer alt efter deres status i de forskellige regimer. En hierarkisk orden er accepteret, da 

den er nødvendig for koordinering af handlinger samt fordeling af goder. Princippet om retfærdige 

forskelle er dog i strid med princippet om fælles menneskelighed, da det medfører et skel mellem 

individer. Der er derfor en konstant spænding mellem disse to principper (Boltanski & Thévenot, 

2006: 74-75).  

 

Regimemodellen består derfor også af principperne fælles værdighed og investeringsformlen, som 

sigter efter at udligne denne spænding. Princippet om en fælles værdighed forudsætter, at alle indi-

vider principielt har mulighed for at opnå høj status, men det kræver, at der ydes en indsats. Der 

skal altså investeres noget for at opnå dette (Boltanski & Thévenot, 2006: 74-75). Boltanski og 

Thévenot beskriver: 

 

 ”(…) all human beings have an equal power of access to the higher states (…), there is no way to 

understand, without calling upon additional hypotheses, why all members of the polity are not in 

the supreme state (…) To explain why this is not the case, we have to refer to an investment formu-

la that links the benefits of a higher state to a cost or a sacrifice that is required for access to that 

state” (Boltanski & Thévenot, 2006: 76). 

 

Som beskrevet har alle individer grundlæggende lige mulighed for at opnå høj status. Det kræver 

dog, at man ofrer noget for det. Det er derfor, at man accepterer princippet om retfærdige forskelle, 

da det ikke er alle, der er villige til at yde den ekstra indsats, der kræves for at opnå høj status. In-

vesteringsformlen regulerer på den måde spændingen mellem principperne fælles menneskelighed 

og retfærdige forskelle (Boltanski & Thévenot, 2006: 79).  
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3.1.1.2 Ækvivalensprincippet 

I regimemodellen er de forskellige regimer baseret på hver sit vurderingsprincip, der rangordner 

individer og objekter således, at det er muligt at etablere en orden imellem dem. Dette princip kal-

der Boltanski og Thévenot ækvivalensprincippet. Ækvivalensprincippet skal derfor forstås som et 

målestoksforhold, der anvendes til at vurdere individer og objekters relative status i forhold til hin-

anden. Status henviser til individets position i hierarkiet inden for et givent regime og vurderes ud 

fra individets forhold til ækvivalensprincippet. Et individ, der besidder høj status, er derfor en per-

son, som vurderes til at have de egenskaber, der er gældende for ækvivalensprincippet, mens en 

person, der ikke lever op til disse krav, har lav status. Ækvivalensprincippet spiller derfor en cen-

tral rolle i Boltanski og Thévenots regimemodel, da det netop gør det muligt at evaluere individer 

og objekter, deres indbyrdes forhold og den hierarkiske orden (Blondeau & Sevin, 2008: 42-43; 

Boltanski, 2008: 18).  

 

Boltanski og Thévenot argumenterer for, at ikke alle konfliktsituationer kan håndteres ved at hen-

vise til det samme ækvivalensprincip, fordi det er forskellige kvaliteter, der skaber status i de en-

kelte regimer. De syv regimer henviser derfor til forskellige ækvivalensprincipper, som anvendes 

til at etablere en hierarkisk orden. De syv regimer har derfor sine egne subjekter, objekter og hand-

leformer, der anvendes til at vurdere individets status i hierarkiet  (Blondeau & Sevin, 2008: 42-

44).  

 

For eksempel er det i industriregimet videnskabelige metoder og teknologiske objekter, der skaber 

ækvivalens. I dette regime er status derfor defineret på baggrund af professionelle kvalifikationer 

og kompetencer. I borgerregimet er det derimod evnen til at repræsentere kollektivets vilje og inte-

resse, der skaber ækvivalens. I denne verden er status derfor defineret på baggrund af individets 

evne til at formidle og fortolke kollektivets interesse  (Boltanski & Thévenot, 2006: 185, 205).  

 

3.1.1.3 Test 

For at bestemme et individs status må individet gennemgå en test. Det skyldes, at individet i en 

konfliktsituation ikke kan henvise til en definitiv høj status, men skal bevise, hvad man er i stand til 

og gjort af i et testforløb (Willig, 2007: 30).  

 

En test i denne sammenhæng skal derfor ikke ses som et teoretisk- eller forskningsbegreb. Begrebet 

refererer i stedet til en situation, hvor individet har mulighed for at afprøve sin position i virke-

ligheden. Tests kan udspille sig i alt fra hverdagssituationer, hvor der opstår uoverensstemmelser i 

familien og der refereres til rangordenen i familien, til institutionaliserede tests som eksempelvis en 
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eksamen, hvor eleven skal demonstrere sine evner til at formilde viden  (Boltanski & Thévenot, 

2006: 133-138).  

 

En test er altid en vurdering af styrkeforholdet mellem de involverede parter og deres indbyrdes 

forhold, men dog ikke nødvendigvis altid legitim. En test er kun legitim, hvis den er underlagt ret-

færdighedsprincipper, som er accepteret af de implicerede parter, og som er gældende indenfor det 

givne retfærdiggørelsesregime. Uden de accepterede retfærdighedsprincipper vil en test udeluk-

kende basere sig på styrkeforholdet mellem de implicerede parter og i sådan et tilfælde vil alle 

midler kunne tages i brug, og testen vil ikke være legitim. Derfor skal en test opfylde yderligere 

kriterier, hvis den skal opfattes som legitim, og ikke blot en vurdering af de involveredes indbyrdes 

magtforhold. Det skal derfor klart defineres, hvad der skal vurderes igennem testforløbet og de 

forhold, som parterne bliver vurderet på i testen skal være sammenlignelige. Dette kan eksemplifi-

ceres gennem en sportskonkurrence, hvor man ikke ville lade en mand dyste mod en kvinde  (Bol-

tanski & Thévenot, 2006: 133-138; Willig, 2007: 30).  

 

I det følgende vil vi redegøre for, hvordan tests er tæt forbundet med kritik i konfliktsituationer, 

fordi man gennem kritik kan søge at ændre udfaldet af testen.   

 

3.1.1.4 Kritik 

Retfærdiggørelsesteorien handler om at forstå forskellige parters modstridende argumenter, og 

derfor er kritik også et centralt element. I en konfliktsituation vil de implicerede parter anvende 

forskellige argumenter og kritisere den anden parts argumenter. Hvis de implicerede parter har 

forskellige retfærdighedsforståelser vil de regimer, som parterne henviser til støde sammen og være 

i konflikt med hinanden  (Blondeau & Sevin, 2008: 47).  

  

Kritik kan komme til udtryk på tre måder. Den første form for kritik er den korrigerende kritik. 

Denne form for kritik drejer sig om, at den foretagne test ikke har været legitim, og derfor har indi-

videt ikke opnået den rette status. Kritikkens mål er derfor at korrigere og forbedre testen. Den 

anden form for kritik er en radikal form for kritik. Denne form for kritik går ud på, at der er en strid 

mellem parterne om, hvilket retfærdiggørelsesregime, der er det rette. I den radikale kritik vil den 

ene part derfor hævde, at et andet regime bør gælde i den konkrete situation. Muligheden for, at 

kritikken hører op, afhænger af, om den ene part formår at påtvinge det ene retfærdiggørelsesregi-

me frem for det andet. Den tredje og sidste form for kritik løses gennem et kompromis. I disse situ-

ationer opstår kritik ved, at der i testforløbet er uklarhed om, hvilket regime der er gældende, fordi 

forskellige objekter byder sig ind under testforløbet. Striden kan opløses i et kompromis, hvor ob-
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jekterne fra de forskellige regimer danner en sammensat situation, uden at denne henviser til ét 

enkelt regime (Albertsen, 2008: 68-69; Blondeau & Sevin, 2008: 48). 

 

3.1.3 Retfærdiggørelsesverdener 
Regimerne skal ikke ses som adskilte, men de kan eksistere side om side i det samme sociale rum. 

Det betyder også, at individer kan bevæge sig fra det ene regime til det andet afhængig af situatio-

nen. Boltanski og Thévenot betegner således også de forskellige retfærdiggørelsesregimer for ”ver-

dener” for at understrege, at individers status altid aktualiseres og afprøves i konkrete situationer, 

der involverer handlinger og objekter. På den måde består en verden af to niveauer: 1) Ækviva-

lensprincippet, som gør det muligt at sammenligne og vurdere mennesker og deres handlinger og 2) 

De konkrete handlinger og objekter, som anvendes til at skabe værdi i den virkelige verden (Held, 

2008: 27-28). I kapitlets tredje og sidste del vil vi gennemgå de syv verdener. 

 

Inspirationsverdenen 

I inspirationsverdenen er ækvivalensprincippet kreativitet og det, som giver høj status. Det er det 

kunstneriske, det hellige og det kreative, der værdsættes i denne verden. Individer i denne verden er 

derfor karakteriseret ved unikhed og særegenhed.  

 

Kreativitet og inspiration er det fælles gode, og derfor er subjekter med høj status i denne verden de 

kreative og de originale, da netop kreativiteten giver høj status. Denne verden er ikke bundet af 

regler og hierarki som flere af de andre verdener, fordi det er kreativitet og spontanitet, der domine-

rer (Boltanski & Thévenot, 2006: 160).  

 

Inspirationsverdenen er ikke særlig stabil, fordi den ikke er bundet af regler og love, hvorfor rang-

ordnen hurtigt kan ændre sig, da alle individer kan blive inspireret og derved opnå højere status. 

Derfor befinder individer sig i en konstant åben og foranderlig verden. Det skyldes, at man i inspi-

rationsverdenen ikke måler status eller skaber ækvivalens ud fra håndgribelige målestokke og ob-

jekter, men status bliver målt ud fra ens evne til at udfolde sig kunstnerisk  (Boltanski & Thévenot, 

2006: 159). 

 

Skema 4: Principper i inspirationsverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Kreativitet De kreative Ånd Inspiration 

 



	   Side 43 af 111	  	  

Domesticitetsverdenen 

I domesticitetsverdenen bliver ækvivalens skabt ud fra personlige relationer. I denne verden bliver 

individets status etableret på baggrund af generation, tradition og hierarki. Derfor afhænger indivi-

ders status af deres personlige relationer til andre individer. Hermed forstås, at det enkelte individ 

ingen værdi har, men at dennes værdi skabes i relation til andre mennesker og deres indbyrdes for-

hold. Status er derfor kontekstafhængig, både i forhold til andre personer, sted og tidspunkt (Bol-

tanski & Thévenot, 2006: 164-165). 

 

I denne verden er relationer til andre mennesker derfor det fælles gode. Den hierarkiske orden er 

bygget op omkring en patriarkalsk tankegang, hvor det i familier traditionelt set er familiens over-

hoved, og i erhvervslivet chefen, der har højest status. Dermed indtager alle i familien og på ar-

bejdspladsen en rolle i hierarkiet, hvortil der medfølger forskellige pligter. For at bekræfte relatio-

nerne er det eksempelvis faderens opgave at sørge for at støtte og beskytte familien, og på den må-

de opnår han en høj grad af respekt og påskønnelse. Rangordenen og status er afspejlet gennem 

objekter såsom titler, manerer og måder at klæde sig på (Boltanski & Thévenot, 2006: 167-168). 

 

De, som er højest placeret i hierarkiet, må derfor tage ansvar for individer placeret lavere i hierar-

kiet for at opretholde orden og harmoni  (Boltanski & Thévenot, 2006: 166). I domesticitetsverde-

nen fremhæves det yderligere, at individers professionelle liv samt familie- og personlige liv ikke 

kan adskilles. Hermed forstås, at hvis der eksempelvis opstår problemer eller uenigheder i familie-

livet vil det få konsekvenser i det professionelle liv og omvendt  (Boltanski & Thévenot, 2006: 

175).   

 

Skema 5: Principper i domesticitetsverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Relationer Familie Titler Tillid 

 

Opinionsverdenen 

I opinionsverdenen er det anerkendelse fra andre, der etablerer ækvivalens. Anerkendelse afhænger 

af andres meninger og holdninger til individet. Fortiden har ingen indflydelse eller betydning for 

individets mulighed for at opnå høj status. I denne verden kan individer blive kendt fra den ene dag 

til den anden og gå i glemmebogen lige så hurtigt, da det altid handler om individets værdi i øje-

blikket  (Boltanski & Thévenot, 2006: 178).   
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Alle individer i opinionsverdenen har derfor lige mulighed for at opnå høj status. Rangordenen af 

mennesker handler dog ikke kun om berømmelse. I opinionsverdenen kan subjekter med høj status 

også inkludere individer, som har stor indflydelse på den offentlige mening, herunder journalister, 

berømtheder og opinionsdannere. I opinionsverdenen er det derfor de individer, som skiller sig ud, 

er synlige og anerkendte, der har høj status (Boltanski & Thévenot, 2006: 179).  

 

Det er således også i denne verden, at virksomheder og organisationer orienterer sig og kommuni-

kerer gennem, når de ønsker at skabe opmærksomhed og kendskab i det offentlige rum eller på 

anden måde påvirke den offentlige meningsdannelse  (Boltanski & Thévenot, 2006: 180). 

 

Skema 6: Principper i opinionsverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Massens vurdering Medier Budskaber Kommunikation 

 

Borgerverdenen 

I borgerverdenen skaber repræsentation af kollektivets vilje og interesse ækvivalens. Høj status 

tillægges derfor de individer, som evner at fortolke og udtrykke kollektivets interesser, da det er til 

det fælles gode. Derfor tillægges høj status ofte repræsentanter og delegerede, som har til opgave at 

formidle og fortolke kollektivets interesse  (Boltanski & Thévenot, 2006: 185). 

 

I borgerverdenen er de inkluderede parter underlagt kollektivets vilje. Man kan derfor argumentere 

for, at det ikke er individet, som får høj status, men derimod dét fællesskab, som individet repræ-

senterer og personificerer. Det kan for eksempel være en interesseorganisation, et politisk parti, 

fagforeninger eller en afdeling (Boltanski & Thévenot, 2006: 186). 

 

I borgerverdenen er objekter udtrykt som regler og love, der også har til formål at varetage og sta-

bilisere fællesskabet og kollektivets interesser. Hvis individet ikke formår at sætte sig ud over egne 

interesser og gå forrest for kollektivets interesser, vil den sociale verden blive opdelt i undergrup-

per eller individualisme (Boltanski & Thévenot, 2006: 187).  

 

Skema 7: Principper i borgerverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Kollektiv interesse Repræsentanter Normer Kollektive handlinger 
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Markedsverdenen 

I markedsverdenen skabes ækvivalens ud fra individets evne til at generere personlig rigdom og 

gode muligheder for forretninger. Her handler det grundlæggende om at gribe mulighederne, når de 

byder sig. I denne verden er det fælles gode defineret ved markedskonkurrence, hvori individer 

opretholder konkurrencen om erhvervelsen og salg af attraktive varer og services til egen vinding  

(Boltanski & Thévenot, 2006: 196). 

 

De subjekter, som har højest status i markedsverdenen, er derfor dem, der formår at udnytte mar-

kedets muligheder og efterspørgsel. Det er for eksempel forretningsmænd, sælgere og selvstændi-

ge, der har højest status, da disse konstant stræber efter at opnå større rigdom og succes. I denne 

verden er de vigtigste kvaliteter derfor konkurrencementalitet, risikovillighed, handlekraft og sensi-

tivitet over for andres behov. I markedsverdenen er relevante objekter derfor eksempelvis varer og 

penge (Boltanski & Thévenot, 2006: 196-197). 

 

Skema 8: Principper i markedsverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Pris Forretningsmænd Penge Forretning 

  

Industriverdenen 

I industriverdenen er det teknologiske objekter og videnskabelige metoder, der skaber ækvivalens. 

I denne verden er status derfor defineret på baggrund af professionelle kvalifikationer og kompe-

tencer. Den industrielle verden begrænser sig dog ikke til typisk industriel produktion, men inde-

holder også måden, hvorpå man kan effektivisere individer og deres arbejdstilgange, samt øge dis-

ses produktivitet for at sikre, at man kan imødekomme efterspørgsel (Held, 2008: 29). 

 

I industriverdenen er effektivitet og produktivitet derfor det fælles gode. Hermed forstås, at den 

industrielle verden ikke kun begrænser sig til traditionel produktion, men også er defineret på bag-

grund af, hvordan subjekter med høj status stræber efter at finde løsninger til at effektivisere, øge 

performance og kapacitet. Individer med høj status i industriverdenen er for eksempel ingeniører, 

teknikere, videnskabsfolk og eksperter, mens de relevante objekter er værktøjer, maskiner og stan-

darder (Boltanski & Thévenot, 2006: 204-206; Held, 2008: 29).  

 

Skema 9: Principper i industriverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Effektivitet Specialister Redskaber Kvalifikationer 
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Projektverdenen 

I projektverden er ækvivalensprincippet aktivitet. Det betyder, at individers status dannes på bag-

grund af deres evne til at indgå i nye projekter og skabe kontakter. I denne verden er det fælles 

gode derfor netværk, eftersom det er herigennem, at individer skaber relationer og indgår i nye 

projekter. På den baggrund er det derfor antallet af personlige kontakter og relationer, at individets 

status bliver bedømt ud fra i projektverdenen. 

 

De individer, der har høj status i projektverdenen er derfor dem, som er fleksible, tilpasningsdygti-

ge, samt i stand til at bevæge sig fra én aktivitet til en anden. Individer med høj status skal derfor 

være selvstændige, tage chancer og se nye muligheder. I denne verden er de vigtigste kvaliteter 

derfor evne til at være opsøgende, kommunikere og skabe relationer. I projektverdenen er relevante 

objekter derfor eksempelvis individets antal af kontakter i sit netværk (Boltanski & Chiapello, 

2005: 111).   

 

Skema 10: Principper i projektverdenen 

Ækvivalensprincip Subjekter Objekter Det fælles gode 

Aktivitet Fleksible individer Kontakter Netværk 
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3.2. Opsamling 
Vi har valgt at anvende retfærdiggørelsesteorien af Boltanski og Thévenot, som teoretisk funda-

ment, fordi den skaber grundlag for, at vi kan undersøge, hvordan individer retfærdiggør deres 

handlinger i et samfund, hvor der findes modstridende logikker. Derved kan vi anvende teorien til 

at undersøge, om de danske aktørers og de udenlandske medarbejderes retfærdiggørelsesforståelser 

er i overensstemmelse med hinanden. 

   

Boltanski og Thévenot har identificeret syv retfærdiggørelsesverdener, der er sammenfattet i regi-

memodellen. Modellen gør det muligt at forklare, hvordan individer henviser til retfærdighed, når 

de retfærdiggør deres handlinger og påstande. Modellen skal derfor ses som et analytisk værktøj, 

der har til formål at afklare, hvilke retfærdiggørelsesforståelser, der gør sig gældende i en given 

situation. Når individer retfærdiggør sine handlinger og påstande, er det for at skabe en orden om 

retfærdighed i samfundet. Det kræver et fælles vurderingsprincip, som i modellen udgøres af de 

enkelte ækvivalensprincipper. De forskellige ækvivalensprincipper skal forstås som et målestoks-

forhold, der anvendes til at bestemme individers status i forhold til hinanden. De syv retfærdiggø-

relsesverdener er: inspirationsverdenen, borgerverdenen, markedsverdenen, industriverdenen, do-

mesticitetsverdenen, opinionsverdenen og projektverdenen.  

 

Vi vil først anvende teorien til at undersøge, hvilke faktorer de danske aktører forventer, at udlæn-

dingene lægger vægt på. I forlængelse heraf vil vi også anvende teorien til at undersøge de faktorer, 

som ifølge udlændingene, har indflydelse på deres valg om at tage til Danmark og deres overvejel-

ser om at blive. Retfærdiggørelsesteorien har derfor til formål at give os et grundlag for at undersø-

ge, om de danske aktørers og udlændingenes forventninger er i konflikt med hinanden og besvare 

specialets problemformulering. 
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4.1 Analyse  
Dette kapitel udgør specialets analysedel. Vi vil undersøge, hvad de danske aktører forventer ud-

lændinge lægger vægt på ved tiltrækning til og fastholdelse i Danmark. Med udgangspunkt heri vil 

vi undersøge, om disse forventninger stemmer overens med, hvad udlændingene rent faktisk læg-

ger vægt på. Formålet med analysen er at undersøge, om der er overensstemmelse mellem de dan-

ske aktørers og udlændingenes forventninger til tiltrækning og fastholdelse i Danmark. Vores pro-

blemformulering vil derfor blive søgt besvaret i analysen:  

 
 

Hvordan retfærdiggør højtuddannede udlændinge deres beslutning om at tage til Danmark for at 

arbejde samt deres overvejelser om at blive i Danmark, og er dette i overensstemmelse med de 

danske aktørers forventninger?  
 

 

Som vi beskrev i metodekapitlet, afsnit 2.2.8, har vi på baggrund af vores interviews med de dan-

ske aktører opstillet en række hypoteser, som vi ønsker at undersøge i analysen. Vi har i alt formu-

leret otte hypoteser. Hypoteserne er formuleret ud fra de emner og problemstillinger, som de dan-

ske aktører bragte frem under interviewene. Hypoteserne er derfor ikke nødvendigvis dækkende for 

alle de emner og problemstillinger, der er i arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk 

arbejdskraft til Danmark. De otte hypoteser er præsenteret i følgende skema:  
 

Skema 11: Oversigt over de otte hypoteser  
 

Nr.  Hypoteser  

Hypotese 1 Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft 

Hypotese 2  Skat er en barriere 

Hypotese 3 Det er ikke svært at få et socialt netværk 

Hypotese 4 Netværk er ikke vigtigt for at få job i Danmark 

Hypotese 5 Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job 

Hypotese 6 Den danske arbejdskultur er en styrkeposition 

Hypotese 7 Karrierenomader lægger mindre vægt på work-life balance end expats med familie 

Hypotese 8 En brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinationsland 

 

I analysen vil vi undersøge hypoteserne enkeltvis. For at give læseren det bedst mulige overblik, 

har vi efter hver hypotese indsat et skema. Skemaerne har til formål at vise, hvilke verdener de 

danske aktører og udlændingene begrunder deres holdninger ud fra, og om der er overensstemmel-
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se mellem deres respektive forventninger. Vi afslutter kapitlet med en samlet oversigt over konklu-

sionerne for de otte hypoteser. I oversigten har vi valgt at fremhæve de verdener, der er de mest 

dominerende i respondenternes begrundelser. Det har til hensigt at give læseren et samlet overblik 

over, om der er en konflikt mellem de danske aktørers og udlændingenes forventninger til Danmark 

som destinationsland.  

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere oplevede vi, at der var nogle emner, som alle 

respondenterne var meget optagede af, og som derfor blev bragt op i alle interviews. På grund af 

opgavens omfang har vi valgt at anvende de citater, der ud fra vores vurdering, repræsenterer den 

fælles holdning.    

 

4.1.1 Hypotese 1: Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft 
I interviewene med de danske aktører fortæller de, at Danmark på flere måder ikke er klar til uden-

landsk arbejdskraft. Vi blev præsenteret for to primære barrierer. Den første barriere omhandler, at 

der i det danske samfund er en negativ retorik omkring udlændinge. Den anden barriere er, at sær-

ligt små og mellemstore virksomheder ikke er rustet til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.  

 

Vi vil først undersøge barrieren om, at der i det danske samfund er en negativ retorik omkring ud-

lændinge. Lise Thomsen fortæller:”(…) jeg tror først og fremmest, at det er fordi (…) vi har ikke 

været opmærksomme på, at vi rent faktisk har brug for den her gruppe [kvalificerede udlændinge], 

og det er det, vi skal blive bedre til (…) og uddyber: ” Ja, det jeg mener med, at man selv skal blive 

opmærksom på, at man har brug for dem, det er jo, altså der har været en retorik i Danmark om, at 

de kommer for at tage vores jobs (…) (ll. 98-120)  

 

Claus Aastrup Seidelin fortæller, at retorikken i Danmark har en negativ påvirkning på Danmarks 

mulighed for at skabe vækst og nye arbejdspladser: ”(…) hele retorikken omkring det, det er noget, 

vi er rigtig kede af her i DI, fordi der er rigtig mange virksomheder, som virkelig har behov for, at 

de her udlændinge kommer til Danmark og tager nogle job, besætter nogle job og skaber nogle 

flere job til nogle, og er med til at skabe noget vækst og lægger nogle skattekroner (…) (ll.131-

134).  

 

Respondenterne henviser her til to retfærdiggørelsesverdener. De sætter fokus på vigtigheden af, at 

Danmark kan tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft, og de inddrager derfor principper fra 

industriverdenen. I denne verden er det professionelle kvalifikationer og individets evne til at ef-
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fektivisere og producere, som giver høj status. De argumenterer for, at Danmark har brug for uden-

landsk arbejdskraft, fordi udlændingene har nogle faglige kvalifikationer, som vil bidrage til at 

skabe nye arbejdspladser og vækst i Danmark. De påpeger dog, at det bremses af en dansk sam-

fundsmentalitet, der er karakteriseret af manglende åbenhed overfor udlændinge.  

 

Respondenterne henviser derfor også til principper fra opinionsverdenen, eftersom den danske 

negative indstilling til, at udlændinge kommer og tager vores jobs, især kommer til udtryk gennem 

medierne. Ifølge principperne i regimemodellen har alle individer mulighed for at opnå høj status, 

hvis der ydes en indsats for det. Det er derfor også gennem opinionsverdenen, at de danske aktører 

kan forsøge at påvirke og ændre den danske indstilling om, at udlændinge kommer og tager dan-

skernes jobs, og i stedet for sætte fokus på udlændingenes bidrag til det danske samfund. På den 

måde kan man påvirke og ændre den danske samfundsmentalitet.  

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere forholder respondent 2 sig til, at der er en 

negativ retorik omkring udlændinge i Danmark.   

 

Respondent 2: “Yes, I will say that is a perception of uneducated (…) you can say okay he is taking 

your job, but I come here and bring my knowledge. I work with my boss and I am developing some 

engineering techniques that we are going to sell in the rest of the world such as Norway, the US 

and UK and how much money are you getting into the country because of this service? So they are 

not thinking…it is millions of kroners that I can bring into the economy, but they do not care” (ll. 

28-33). 

 

Respondent 2 fortæller, at han ikke er enig i holdningen om, at udlændinge kommer og tager dan-

skernes job. Hans vurdering er, at højtuddannede udlændinge bidrager til Danmarks vækst og kon-

kurrencedygtighed. Han henviser til principper fra industriverdenen, da han legitimerer sine be-

grundelser med, at han og andre udlændinge bidrager med faglige kvalifikationer, hvilket skaber 

ækvivalens i denne verden. Respondenten oplever, at man i Danmark ikke har fokus på de udlæn-

dinge, der bidrager til det danske samfund. Han inddrager dermed også principper fra opinionsver-

denen, fordi han kritiserer, at man i Danmark har fokus på de negative historier, i stedet for at 

fremhæve udlændingenes positive bidrag til samfundet. Respondenten taber testen i industriverde-

nen, selvom han har de rette kvalifikation til at opnå høj status, fordi testen påvirkes af objekter fra 

opinionsverdenen. Derfor gør han brug af den korrigerende kritik, da han argumenterer for, at han 

burde have høj status, fordi han har de faglige kvalifikationer, der skaber ækvivalens i industriver-

denen.   
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Det er derfor vores vurdering, at der er overensstemmelse mellem de holdninger som de danske 

aktører og respondent 2 udtrykker. Begge parter ønsker at fremhæve, at kvalificerede udlændinge 

er en genvist for Danmark.  

 

I det følgende vil vi undersøge barrieren om, at særligt små og mellemstore virksomheder i Dan-

mark ikke er rustet til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.  

 

Merete Sandager fortæller: ”(…) alle de store virksomheder, de er jo rimelig gearet til at have 

udenlandske videnarbejdere, men lige så snart du kommer ned i mindre virksomheder, så er der 

faktisk en kæmpe, kæmpe lang proces før, at de føler sig gearet til at rekruttere udenlandsk medar-

bejdere (…) Nu har jeg talt med virksomheder, der har et rekrutteringsbehov, og når man spørger, 

om de kigger internationalt så...nej, nej, det er de slet ikke klar til, der er et langt skridt her” (ll. 

359-369).  

 

Merete Sandager samler op: ”Så den ene ting er, Danmark, vi skal tiltrække, det siger alt data, men 

hvor omstillingsparate er de små virksomheder, det er de bare ikke (…) altså de store har en volu-

men qua deres størrelse og deres turnover, men de små, altså de er forsigtige” (ll. 382-385).  

 

Merete Sandager inddrager principper fra den domesticerede verden, hvor individets status etable-

res på baggrund af tradition og indbyrdes relationer. Hun forklarer, at det er denne verdens princip-

per, der er dominerende her, fordi de små og mellemstore virksomheder i Danmark foretrækker at 

rekruttere danske medarbejdere, som de føler et bånd til.  

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere forholder en række af respondenterne sig til 

problemstillingen om, at danske virksomheder ikke er parate til at rekruttere udenlandsk arbejds-

kraft. De nævner primært, at virksomhedernes manglende åbenhed overfor udenlandske medarbej-

dere og sprog er en barriere.   

 

Respondent 1 fortæller, at danske virksomheder ikke har været åbne overfor hende i jobsøgnings-

processen: “(…)  when I finished the master and I tried to look for a full time job then yes I did 

realize that some companies…that if I applied in English they are not really ready for someone 

with an international profile so it is a lot more difficult to get in there (ll. 78-81). Hun fortæller 

også: “(…) the language is also a problem sometimes as I said before, we have talked about small 

countries and that they are not ready (ll. 162-163). 
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Respondent 8 fortæller også, hvordan han oplever, at det er vigtigt at kunne dansk, når man søger 

job i Danmark på trods af, at det er et land, hvor størstedelen af befolkningen taler engelsk: “First 

and foremost everybody in Denmark speaks English, but Danish is important and that’s a fact. And 

foreigners are very confused because they speak to people in English and it’s fine, but you get into 

the job market and you need Danish, but you don’t learn Danish immediately you need time” (ll. 

433-436). 

 

Udlændingene fortæller, at de oplever at blive sorteret fra i ansøgningsprocessen, fordi de ikke taler 

dansk. Udlændingene giver derfor udtryk for at på trods af, at de har de rette kvalifikationer, så får 

de ikke får den status, som de føler sig berettiget til. Ligesom Merete Sandager påpeger de, at det er 

principper fra den domesticerede verden, som dominerer mentaliteten hos de danske virksomheder, 

fordi de foretrækker at ansætte danske medarbejdere. Udlændingene mener, at de skal bedømmes 

ud fra principper i industriverdenen, men oplever, at de bliver bedømt ud fra principper i den do-

mesticerede verden, fordi det ikke er deres kvalifikationer, men deres tilhørsforhold til Danmark, 

som de bliver bedømt på. De gør dermed brug af den korrigerende kritik. Vi oplever, at udlændin-

genes formål med kritikken er, at de ønsker at korrigere og forbedre testen – altså blive anerkendt 

for deres kvalifikationer og ikke sorteret fra, fordi de ikke taler dansk, så de får den status på job-

markedet, som de føler sig berettiget til på baggrund af deres kvalifikationer. 

 

Skema 12: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen viser, at både de danske aktører og udlændingene retfærdiggør deres holdninger ud fra 

industriverdenen, opinionsverdenen og den domesticerede verden. Vi kan således konkludere, at de 

danske aktørers forventninger er i overensstemmelse med udlændingenes oplevelse. 

 

Hypotese 1: Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft 
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden X X 
Borgerverden   
Opinionsverden X X 
Domesticitetsverden X X 
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden   
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De danske aktører og udlændingene er enige i, at Danmark på flere måder ikke er klar til uden-

landsk arbejdskraft. Begge grupper af respondenter argumenterer for, at det bør være udlændinge-

nes faglige kvalifikationer og deres bidrag til Danmarks vækst og konkurrencedygtighed, der skal 

være i fokus i mediebilledet. Desuden oplever udlændingene det som en barriere, at principper fra 

den domesticerede verden, dominerer det danske erhvervsliv, fordi de små og mellemstore virk-

somheder har tendens til at rekruttere danske medarbejdere frem for udenlandske medarbejdere. Da 

dansk erhvervsliv har et stort flertal af små og mellemstore virksomheder er rekrutteringsforholde-

ne i disse væsentlige for det samlede danske erhvervslivs ansættelse af udlændinge.  

 

På baggrund af analysen er det vores vurdering, at det er principper fra opinionsverdenen, der er 

mest dominerende og den største barriere i forhold til, at Danmark kan tiltrække og fastholde uden-

landsk arbejdskraft. Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft, fordi den danske samfunds-

mentalitet til udlændinge generelt er farvet af det billede, der bliver fremstillet i de danske medier 

og i dansk politik, og fordi hovedparten af de danske virksomheder er små eller mellemstore. 

 

4.1.2 Hypotese 2: Skat er en barriere  
De danske aktører opfatter det danske skatteniveau som en barriere for især tiltrækning af uden-

landsk arbejdskraft. Claus Aastrup Seidelin  fortæller: ”(…) vi har meget fokus på at have nogle 

fornuftige rammevilkår i forhold til andre lande, det er sådan noget som skat. Det har vi meget 

fokus på, og vi har også lavet undersøgelser, der viser, at skat er en af de afgørende faktorer, som 

udlændinge de har for øje, når de skal vælge destinationsland” (ll. 107-114).  

 

Claus Aastrup Seidelin  fortæller, at det er de danske aktørers opfattelse, at skat er en faktor, som 

udlændingene særligt lægger vægt på, når de skal vælge destinationsland. Claus Aastrup Seidelin  

fortæller også, hvordan det er de danske virksomheders opfattelse, at skatteniveauet er en barriere 

for tiltrækning: 

 

”Vi lavede også en undersøgelse for et par år siden, hvor vi spurgte vores medlemmer, altså dem 

der havde udlændinge, højtkvalificerede udlændinge ansat, der spurgte vi de HR-chefer, personale-

chefer ude i virksomhederne, der arbejder med de her mennesker, hvilke faktorer de vurderede var 

med til at fremme tiltrækningen, altså plusserne, og hvad for nogle ting, der var minusserne (…)” 

og fortæller videre: ” (…) og nogle af de andre ting er også...man betaler en høj skat, men man får 

også noget for sine skattepenge, ik? Det er jo heller ikke givet i andre lande. Der er jo nogle plus-

ser, man så er der også bare noget der trækker i den anden retning, og det er sådan noget som 
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skat. Selvom det er sagt mange gange, så er det bare dokumenteret, at det har en stor betydning” 

(ll. 246-261).  

 

Claus Aastrup Seidelin  forklarer, at skatten skaber grundlag for velfærdsstaten, og gør Danmark 

attraktivt, men på trods af fordelene ved skatten er det er de danske aktørers opfattelse, at udlæn-

dingene oplever skatten som en negativ faktor, der betyder, at de fravælger Danmark som destina-

tionsland. De danske aktører henviser derfor til markedsverdenen, hvor individet er motiveret af 

egen vinding. I denne verden er det individets evne til at skabe en god karriere og generere person-

lig rigdom, der giver høj status.  

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere var der ingen at de otte respondenter, der selv 

bragte skat op som et emne. Vi valgte derfor at spørge en række af respondenterne om deres hold-

ning til det danske skatteniveau:  

 

Respondent 1: ”Well, it is quite a lot, but I don’t complain because even after the tax you can live a 

lot better than in Spain so I don’t complain, (…) I think that it is okay I guess, there are also these 

benefits, for example, if you are unemployed, child care and stuff like that so it is actually fine” (ll. 

263-267). 

 

Respondent 3: ”Yes, of course it is an important point, but I have come to a point where I think it is 

fine, the wealth fare system is very good and if you for example have a child you have a lot of ser-

vices (…) and I would not have the salary that I have here (…) I would never get such a life in 

France as a first job. My friends that have found a job even compared with the costs of life they do 

not have this level” (ll. 83-84, 395-396). 

 

Respondent 1 og 3 udtaler, at de på trods af det høje skatteniveau i Danmark, har en positiv hold-

ning til skatten. Det legitimerer de ud fra, at de har en højere levestandard end i deres hjemland, 

fordi de i Danmark blandt andet har adgang til mange velfærdsydelser, som de får til gengæld for 

de penge, som de betaler i skat.  

 

Respondent 7 fremhæver også, hvordan hun oplever velfærdsydelserne som attraktivt ved Dan-

mark: ”(…) jeg kan også huske den første gang jeg skulle til lægen (…) så gik jeg tilbage til skran-

ken, fordi normalt i USA så ville man nok betale eller i det mindste få et stykke papir med ’okay vi 

sender en regning senere’ (…) Det føltes så mærkeligt, men det var bare gratis og det var så 

fedt…jeg synes faktisk, at skatten det er en af de gode ting (…) (ll. 227-231) 
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Respondent 7 forklarer også, at jo længere tid man er i Danmark, jo mere får man gavn af vel-

færdssystemet og oplever derfor, at man får meget til gengæld for de penge, man betaler i skat. Det 

er en opfattelse, som respondent 4 deler: ”(...) the tax is not a problem for me at least. I know that a 

lot of foreigners complain about it, but I think that the benefit you get are quite good, if you settle 

down here for a long time it pays off because education is free and the health system is free and 

that is quite good (ll. 95-97). 

 

De udenlandske medarbejdere inddrager principper fra borgerverdenen, hvor det ikke er individets, 

men kollektivets interesse, der er prioriteten. Udlændingene giver udtryk for, at de oplever skatten 

som noget positivt, fordi det er grundlag for det danske velfærdssystem, som de synes er attraktivt 

ved Danmark. De oplever, at man i Danmark generelt har en høj livskvalitet, fordi solidariteten i 

den danske velfærdsmodel sikrer kollektivets interesse, og sørger for, at der derfor ikke er nogen, 

som bliver tabt. Udlændingene fortæller, at det giver dem en tryghed og sikkerhed, som de ikke har 

i deres hjemland, og som de synes er meget attraktivt ved Danmark.     

 

Udlændingenes retfærdiggørelse af deres holdning til skatteniveauet i Danmark tegner derfor et 

andet billede af end den holdning de danske aktører forventer, at udlændingene har til skatten. 

Modsat de danske aktørers forventning til, at skatten er en væsentlig barriere for tiltrækning og 

fastholdelse, har analysen vist, at de udenlandske medarbejdere oplever skatten som en positiv 

faktor ved Danmark, der er med til at fastholde dem.  

 

I vores interviews med respondent 2 og 7 fik vi dog et indblik i, at der også er en gruppe af expats, 

for hvem skatten er en barriere. Respondent 7 fortæller, hvordan hun gennem sit arbejde møder 

expats, hvor det danske skatteniveau er en barriere.  

 

Respondent 7: ”(…) men jeg kan sagtens se det med vores medarbejdere her på DTU. Der er man-

ge, fordi de ikke har en dansk ægtefælle, eller hvis de ikke har nogen tilknytning til Danmark og de 

ved, det bare er en stepping stone, så er det der, hvor at pengene betyder rigtig meget. Det gør det, 

fordi de ikke får så meget ud af at betale skat, men det er også derfor, at den her forskerskatteord-

ning er rigtig god til at tiltrække folk (…)” (ll. 249-253).   

 

Respondent 2 kom til Danmark for 10 år siden, fordi han havde fået et job som forsker, og kom på 

forskerskatteordningen: “Well of course you could also use the tax. When I moved here I was given 

three years tax benefit because I was a researcher at DTU and I think that it was really nice. A lot 
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of Americans come here as so called special employees and then they work for three years and then 

they fly back” (ll. 397-399). 

 

Respondenten fortæller, at han synes forskerskatteordningen var en fordel, og at Danmark med 

fordel kan bruge den til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Han fortæller dog også, at hans priori-

teringer har ændret sig nu, hvor han er gift og har to børn. Han oplever at få mange velfærdsgoder 

for sine skattepenge, der er til gavn for hans familie, og derfor har han en positiv holdning til skat-

ten:  “For them it is short term, but for me it is long term. It is their perception, but I want to stay 

in Denmark because I have more mobility, schools and so on…I did not think of all these things 

when I moved here (…) [but] now my priorities are spouse and kids (…) There are good things, I 

mean there are very good things, the health system is good and the social benefit or security (ll. 

408-410, 365-366, 333, 99-100).   

 

Respondent 2 bekræfter derfor med sin fortælling, at der er tilfælde, hvor udlændingene kan kom-

me til Danmark og umiddelbart opleve skatten som en negativ faktor, men at deres holdning kan 

ændre sig i takt med at deres prioriteringer kan ændre sig.  

 

Respondent 2 og 7 henviser til markedsverdenen, når de fortæller, om de karrierenomader, der 

udelukkende kommer til Danmark som et springbræt i deres karriere. De opfatter skatten som en 

barriere, fordi de kun er her i kort tid og derfor ikke oplever, at få noget igen for den skat, som de 

betaler. Analysen viser derfor, at man ikke kan betragte skatten som noget definitivt positivt eller 

negativt ved Danmark. 

 

Skema 13: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotese 2: Skat er en barriere  
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden   
Borgerverden  X 
Opinionsverden   
Domesticitetsverden   
Inspirationsverden   
Markedsverden X X 
Projektverden   
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Analysen viser, at de danske aktører retfærdiggør deres forventning til skat ud fra markedsverde-

nen, men at det er borgerverdenen, der er den klart dominerende hos de udenlandske respondenter. 

Der er derfor ikke overensstemmelse mellem de to gruppers holdninger.  

 

Det er en konklusion, der særligt har overrasket os. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at 

de danske aktører overser mulighederne i, at velfærdsstaten kan være en positiv faktor i beslut-

ningsprocessen om at tage til Danmark og en væsentlig faktor, der er med til at fastholde udlæn-

dinge. Danmark har altså et stort potentiale for at promovere sig på høj levestandard, og social og 

økonomisk tryghed.  

 

På baggrund af vores interviews med de danske aktører fik vi en forventning om, at det primært er 

expats med familie, der oplever skatten som en positiv faktor. I analysen viste det sig dog, at både 

expats med familie og singler har en positiv holdning til skatten. Vi kan heller ikke se nogen for-

skel i deres holdning til skatten uanset, hvilken livsfase de befinder sig i, eller hvilket land de 

kommer fra i verden. Vi kan derfor konkludere, at alle expats uanset, hvilken gruppe de tilhører, er 

positive overfor skatten og kan se fordelene ved at blive i Danmark på grund af velfærdsstaten.  

 

4.1.3 Hypotese 3: Det er ikke svært at få et socialt netværk  
Lise Thomsen fortæller, at der er iværksat mange initiativer og tiltag med det formål at hjælpe ud-

lændinge med at få et socialt netværk: ”(…) der er grupper for alt eller gå ind på Expat in Den-

mark og der er links til stort set alt (…) langt de fleste ting er dækket ind og der er meget høj be-

vidsthed om, at der sker noget og jeg tror de her netværk på Meetup der foregår det meste på 

dansk, ligesom det gør hos os, og der er rigtig meget på nuværende tidspunkt” (ll. 331-334).  

 

Lise Thomsen fortæller, at man i Danmark gør en stor indsats for at hjælpe udlændingene med at 

etablere et netværk og giver udtryk for en forventning om, at de mange tiltag og aktiviteter gør det 

muligt for udlændingene at skabe et netværk.  

 

Claus Aastrup Seidelin  er enig i denne opfattelse, men fortæller også, at vi i Danmark er kendt for 

at være mere lukkede over for udlændinge end i andre lande: ”(…) der bliver gjort rigtig meget i 

forhold til det med trivsel og socialt netværk, hvis man skal møde nogle, og tit møder man nogen på 

arbejdspladsen. Så er det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer for, men det hvor gode vi er til at 

lave noget uden for arbejdstiden (…) det gør man måske ikke så meget i i Danmark, for der skal 

man hjem og hente sine børn eller et eller andet (…)”. Og opsamler: ”(…) men som Lise siger, der 
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er masser af muligheder, hvis man søger det, så vil jeg vove den påstand, at så er der også mulig-

heder for det” (ll. 338-345).  

 

På baggrund af respondenternes udtalelser, er det vores vurdering, at Lise Thomsen og Claus 

Aastrup Seidelin har en forventning om, at de mange sociale arrangementer gør det muligt for ud-

lændingene at få et socialt netværk i Danmark.  

 

Merete Sandager fortæller også, at der er mange arrangementer for expats, men hun giver udtryk 

for, at det stadig er vanskeligt for udlændingene at få en dansk vennekreds: ”Så når de er her, så er 

det selvfølgelig det sociale, der er svært, rigtig svært, særligt for spouses, der er rigtig mange gode 

tiltag, men det er svært herhjemme” (ll. 348-349).   

 

Merete Sandager har derfor, modsat Lise Thomsen og Claus Aastrup Seidelin, en forventning om, 

at det er svært for udlændinge at få et socialt netværk på trods af de mange aktiviteter. De danske 

aktører henviser alle til projektverdenen, men har dog forskellige opfattelser af, om udlændingene 

har god mulighed for at etablere et netværk i Danmark.  

 

De udenlandske medarbejdere kom alle ind på emnet om, hvordan de har oplevet at skulle skabe en 

vennekreds i Danmark. Det viste sig at være et emne, som fyldte meget for udlændingene og som 

er udfordrende.  

 

Respondent 1 fortæller, at det var vanskeligt at komme i kontakt med de danske studerende som 

udvekslingsstuderende: “Everybody will tell you the same that it is very hard to make Danish 

friends or Danish persons being interested in you. It is especially the Danes that have had been 

abroad a semester that is interested in you (…) so I was a little bit disappointed when I came to 

DTU (…)” (ll. 180-183). 

 

Respondenten fortæller også senere i interviewet, hvordan det fortsat er en udfordring at etablere et 

dansk netværk på trods af, at hun har boet i Danmark i 4 år: ”I think that there are a lot for expats 

and also expats themselves trying to organizing things (...) But I think that what I am missing is 

meeting Danes because for me it is very easy to meet other expats and I can do it myself so it is not 

a problem actually. But I would like to meet other Danes but it is very difficult and Danes do not 

come to these events because why would they? I am more interested in meeting Danes who live 

here instead of people who will leave again (…)” (ll. 271-277). 
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Respondent 1 beskriver, at hun har kendskab til de mange sociale aktiviteter målrettet expats, men 

at hun ikke er særligt interesseret i at deltage i disse, fordi det primært er udlændinge, der deltager i 

disse arrangementer, og at hun allerede har et godt netværk af expats. Hun fremhæver, at det på 

nuværende tidspunkt er vigtigt for hende at få en dansk vennekreds for at få et godt socialt liv i 

Danmark. Et dansk netværk er det, der kræves for, at hun vil overveje at blive i Danmark.  

 

De andre respondenter fortæller også, at det er vanskeligt at få et dansk netværk. Respondent 2 

fortæller: ” (…) getting Danes as friends is extremely difficult, okay? When I was in Copenhagen, 

they are open to foreigners, when I moved to Aarhus it was slightly different. I live in a village and 

people do not mix, but we have a good international community where you can make friends from 

the US, Germany (…)”. Og opsamler: I wouldn’t say that it is bad or good but it is okay for now. In 

two years time either I will move outside Denmark or to Copenhagen it is my plan, also because of 

the social part” (ll. 259-266). 

 

Respondent 2 beskriver, hvordan han oplever, at det er meget svært at få et dansk netværk, og en 

faktor, der indgår i hans overvejelser om at flytte til København eller væk fra Danmark inden for de 

næste par år.  

 

Respondent 4 fortæller også, hvordan hun oplever, at det er svært at etablere et dansk netværk. Hun 

fortæller, hvordan udlændinge bliver modtaget i hendes hjemland Indien, og at der er en stor for-

skel på dansk og indisk kultur: " (…) if you have a new colleague they will automatically be invited 

to everything, family and dinner, and if you have a new neighbor, people will be knocking at your 

door and say hallo so it is very easy to build up a network. I think that people just want to give 

them privacy but that does not work for foreigners” (ll. 424-427). Og fortæller, hvordan hun ople-

ver den danske kultur: “It is pretty difficult to socialize (… ) All (emphasis on “All”) my friends are 

foreigners, all of them. It is very difficult to communicate (…) our own peers it’s…you are at the 

office you talk to them and then they disappear and that’s it” (ll. 101-105).  

 

Respondent 7 har ligesom de andre respondenter kendskab til de mange arrangementer, men for-

tæller, at det stadig er svært at skabe et socialt netværk, fordi det er svært at aflæse den danske kul-

tur: ”(…) men det som er super svært i Danmark er at komme videre, fordi hvordan bliver vi ven-

ner, og hvornår kan vi begynde at se hinanden udenfor det her planlagte arrangement. Og det har 

jeg stadig svært ved, fordi det er lidt…det er noget særligt til den danske kultur, tror jeg (…) (ll. 

367-369) 
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De udenlandske medarbejdere inddrager principper fra projektverdenen, hvor aktivitet skaber 

ækvivalens. Udlændingene oplever at have en lav status i denne verden, fordi de har svært ved at 

skabe danske relationer og blive en del af danske vennekredse. Respondenterne inddrager også 

principper fra den domesticerede verden, fordi de oplever, at danske vennekredse skabes på bag-

grund af tradition og generation, altså at man er født og opvokset i Danmark. Det er vigtigt at be-

mærke, at respondenterne udtaler, at det har stor indflydelse på deres beslutning om at blive i 

Danmark.  

 
Skema 14: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlændingene henviser til principper fra projektverdenen i forhold til deres muligheder for at skabe 

et socialt netværk i Danmark. På baggrund af deres udtalelser kan vi konkludere, at det er deres 

opfattelse, at de har lav status i projektverdenen, fordi de oplever det som vanskeligt at blive en del 

af danske vennekredse. Desuden henviser de til den domesticerede verden, fordi der i Danmark 

skabes sociale relationer på baggrund af fælles historik og tradition.  

 

De danske aktører har forskellige opfattelser af, om udlændingene har god mulighed for at skabe et 

socialt netværk. De henviser ligesom udlændingene til projektverdenen, men de har forskellige 

opfattelser af, hvor gode muligheder udlændingene har for at skabe sociale relationer. Der er derfor 

ikke fuld overensstemmelse mellem de danske aktørers og udlændingenes opfattelse.   

 

Flere af udlændingene udtalte, at et godt social liv er vigtigt for fastholdelse. Ud fra analysen kan vi 

derfor konkludere, at udlændingenes sociale liv indgår som en vigtig faktor i deres overvejelser om 

at blive i Danmark, og noget som man bør fokusere på som indsatsområde. Som analysen også har 

vist er det dog et komplekst område, fordi sociale relationer, vennekredse og netværk ofte er kultu-

relt betinget. Det er derfor et område, som er vanskeligt at ændre på kort sigt, da det er bundet i 

traditioner i vores samfund.  

Hypotese 3: Det er ikke svært at få et socialt netværk 
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden   
Borgerverden   
Opinionsverden   
Domesticitetsverden  X 
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden X X 
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4.1.4 Hypotese 4: Netværk er ikke vigtigt for at få job i Danmark 
Lise Thomsen har den opfattelse, at et netværk ikke er vigtigt for at få et job i Danmark, men at det 

er udlændingenes kvalifikationer, der er vigtigst i jobsøgningsprocessen: ”(…) altså jeg må ind-

rømme, hvis du er dygtig, skal du nok få et job (…) Jeg tror, at der er rigtig mange virksomheder, 

der begynder at få øjnene op for, at de med udenlandske studerende måske kan få et eller andet 

ekstra. Jeg tror, at det er den udvikling, vi skal begynde at skubbe på (…) som sagt, hvis de er dyg-

tige skal de nok få et job” (ll. 362-371).  

 

Claus Aastrup Seidelin fortæller, hvordan han har en forventning om, at netværk kan være med til 

at fastholde udlændinge i Danmark, fordi de på den måde har nogle kontakter, der kan hjælpe dem 

videre, men at kvalifikationer er mindst lige så vigtige: ”(…) vi er jo enige om, at hvis man kommer 

ud og får et studiejob, så er sandsynligheden for, at man falder bedre til og man får et netværk og 

et job, og at man kan fastholde nogle flere, men i bund og grund som Lise også siger, så er det 

nogle personlige skills (…) (ll. 380-383). 

 

I interviewene med de danske aktører fik vi dog også et indtryk af, at der er en udvikling på vej i 

Danmark, der tyder på, at virksomhederne begynder at være mere åbne over medarbejdere med en 

anden baggrund. Samtidig fik vi et indtryk af, at de er klar over, at det er en fordel af have et pro-

fessionelt netværk, fordi det øger sandsynligheden for, at de får en mulighed for at få et job i Dan-

mark og derfor vælger at blive.  

  

Lise Thomsen og Claus Aastrup Seidelin  henviser dermed til industriverdenen, fordi det er deres 

opfattelse, at netværk ikke har en indflydelse på at få et job, men at det er faglige kvalifikationer, 

som udlændingene bliver bedømt ud fra. Det er derfor vores vurdering, at de danske aktører har en 

opfattelse af, at udlændingene først og fremmest bliver bedømt på deres kvalifikationer, når de 

søger job i Danmark.  

 

I det følgende vil vi analysere udlændingenes udtalelser. Vi har valgt ikke at medtage de respon-

denter, der kom til Danmark som medfølgende ægtefælle, da vi har valgt at undersøge denne grup-

pe separat under hypotesen ”Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job”. 

 

Respondent 1 kom til Danmark som udvekslingsstuderede, og har taget en dansk kandidatuddan-

nelse. I interviewet fortæller hun, at netværk efter hendes opfattelse er vigtigt for at få et job i 

Danmark: “(…) sometimes I just called and saw if there was something interesting or if I had the e-

mail to a boss within a department I wrote to hear if there was something interesting and saying 
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that I was looking for a job (…) but I have also heard that 70% of the jobs are not published but 

that you get them through contacts, but I think that as an expat you have much less chances be-

cause you have less contacts” (ll. 158-162). 

 

Respondent 3 fortæller også, hvordan han har den opfattelse, at netværk er vigtigt for at få et job i 

Danmark. Han beskriver, hvordan han i sin søgning hurtigt fik et job i Danmark, fordi hans tidlige-

re chef i Frankrig havde en kontakt i Danmark: “(...) I started looking for a job and my manager 

said that he knew one here and one here and I sent my resume to two or three persons (…) as I 

said I was very lucky, because it went pretty fast and pretty easy, a contact here and I am not quite 

sure if I would have searched on my own that it would have been so easy. (ll. 109-110, 262-63) og 

afslutter: “Yes, network is important” (ll. 421). 

 

Respondent 8 adskiller sig fra de øvrige respondenter ved, at han kom til Danmark på Greencard-

ordningen. Han fortæller, at det var gennem netværk han så den eneste mulighed for at få et job i 

Danmark: “So the first strategy would be to get a job and then move, but I didn’t see that happen-

ing you know (…) For a psychologist to get a job from India I didn’t see that happening. I knew I 

had to go there and make my network (ll. 55-58). Og afslutter med at fortælle, hvordan netværk har 

været essentielt i jobsøgningen: “(…) Every each and every job I have ever had in Denmark was 

through networking” (l. 114)  

 

Respondenterne fortæller, at det er deres klare opfattelse, at netværk er vigtigt for at få et job i 

Danmark. Flere af respondenterne giver udtryk for, at de nærmest opfatter det som umuligt at få et 

job gennem et stillingsopslag. De påpeger, at de danske virksomheder er vant til at ansætte danske 

medarbejdere og derfor ikke er åbne overfor at ansætte medarbejdere med en anden baggrund. Der-

for kritiserer respondenterne principper fra den domesticerede verden, som dominerer de danske 

virksomheder og deres indstilling til at ansætte udlændinge. Fordi de har oplevet, at det har været 

meget vanskeligt at få et job i Danmark som udlændinge, fortæller de, at de har været nødt til at 

være meget opsøgende i deres ansøgningsproces, og de har arbejdet målrettet på at skabe relationer 

for at få et job i Danmark. På den baggrund inddrager udlændingene også principper fra projekt-

verdenen.  
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Skema 15: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen viser, at de danske aktører har en opfattelse af, at netværk ikke har en indflydelse på at få 

et job i Danmark. De forklarer, at det er principper i industriverdenen, som udlændingene bliver 

bedømt ud fra i ansøgningsprocessen i Danmark, og at netværk derfor ikke burde have nogen reel 

indflydelse på deres mulighed for at få et job.  

 

Vi kan dog på baggrund af udlændingenes udtalelser konkludere, at de danske aktørers opfattelse 

ikke er i overensstemmelse med udlændingenes oplevelser med at søge job i Danmark. Udlændin-

gene henviser til projektverdenen i deres argumentation om, at netværk er nødvendigt for at få et 

job i Danmark, fordi de danske virksomheder endnu ikke er åbne overfor at ansætte medarbejdere 

med en anden baggrund, og derfor stadig baserer sig på principper fra den domesticerede verden. 

Det er derfor vores vurdering, at netværk er vigtigt for at få job i Danmark uanset ens faglige kvali-

fikationer.  

 

4.1.5 Hypotese 5: Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job 
I vores interview med de danske aktører, fortæller Merete Sandager: “Man ved, at 50% af alle dem, 

der kommer, og som har familie med, der har 50% en højtuddannet spouse. Og det er svært at fin-

de job for dem, for i de fleste virksomheder, der har man ikke et apparat, der sætter det i gang. Det 

er ikke som i USA, hvor man også finder et job som ægtefælle, så det er rigtig svært” (ll. 350-353).   

 

Merete Sandager henviser her til, at man i Danmark rent faktisk har en talentmasse, som man ikke 

formår at udnytte. Det skyldes, ifølge Merete Sandager, at de fleste danske virksomheder, og det 

danske system endnu ikke er bygget op til at kunne sætte de medfølgende ægtefæller i kontakt med 

de danske virksomheder, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.  

 

Hypotese 4: Netværk er ikke vigtigt for at få et job i Danmark 
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden X  
Borgerverden   
Opinionsverden   
Domesticitetsverden X X 
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden X X 
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Det modarbejder umiddelbart det ønske om, at det er den gruppe af expats, som Danmark særligt 

ønsker at fastholde. Claus Aastrup Seidelin fortæller, at Danmark er interesseret i at fastholde ex-

pats med familier, men det kræver, at Danmark er i stand til at skabe gode vilkår for denne gruppe: 

“Men så er der jo også de andre, som tager familien med og børnene og ny skole, og de har måske 

en ægtefælle med som skal have nyt job, og det er så en anden indsats. Dem vil vi gerne have til at 

blive, slå sig ned, købe et hus og blive her rigtig mange år, fordi vi har brug for dem, men det er så 

bare nogle andre instrumenter og redskaber, som vi skal skrue på der” (ll. 215-219).  

 

Merete Sandager og Claus Aastrup Seidelin inddrager her principper fra industriverdenen, da de 

kritiserer Danmark for ikke at være i stand til at udnytte de kompetencer, som allerede er i landet, 

selvom de danske virksomheder efterspørger højtuddannede medarbejdere. Samtidig henviser de til 

principper fra den domesticerede verden, som bygger på traditioner og individers indbyrdes af-

hængighed og roller i familien. Traditionelt set har den dominerende holdning til medfølgende 

ægtefæller i Danmark været, at medfølgende ægtefællers, især kvinders, rolle udelukkende var at 

opfylde nogle ægteskabelige pligter såsom at passe børn og hus. Men som Merete Sandager siger, 

så er 50% af de medfølgende ægtefæller i dag højtuddannede, og de stiller derfor også krav til de-

res karriere. De kritiserer derfor den domesticerede verdens tankegang til medfølgende ægtefæller, 

som stadig dominerer det danske samfund. Derfor bliver det danske system nødt til at tilpasse sig 

denne udvikling, og imødekomme de medfølgende ægtefællers behov, ellers vil Danmark ikke 

være i stand til at fastholde denne gruppe af expats på længere sigt.   

 

I vores interviews identificerede vi tre respondenter, som enten er medfølgende ægtefælle eller 

havde medbragt en ægtefælle til Danmark. I det følgende vil vi analysere nogle af deres udtalelser 

om, hvordan de har oplevet det har været at søge job i Danmark.  

 

Respondent 2 har fået sin ægtefælle til Danmark og beskriver hans og ægtefællens samt andre ex-

pats oplevelse således:  “(…) but especially the biggest problem we have is spouses getting work in 

Denmark…” (ll. 38-39). Respondentens kone er højtuddannet, men kan på trods af dette ikke finde 

et job i Danmark. Han uddyber sin frustration over situationen senere i interviewet: ”(…) but when 

we come we think about spouses, you cannot expect your spouse to be fully competent, (…) the 

residence permit says that they can work here, (…) they can find a job, but they have to be extre-

mely talented and speaking Danish and learning Danish you know how difficult it is. (…) and all 

(body language: emphasis on “all”) my friends, at least 15 left Denmark because of that, 90 per 

cent of the reason is because of their spouses… (ll. 44-48).  
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Vi får på baggrund af interviewet indtryk af, at det er et stort problem, og at det er årsagen til at 

mange familier forlader Danmark igen. Han henviser derfor også til den domesticerede verden, 

som er kendetegnet ved indbyrdes afhængighed. I denne verden beskytter dem, som har høj status 

dem, som har lavere status. Man kan på baggrund af hans udtalelser derfor argumentere for, at han 

henviser til den domesticerede verdens principper, da han søger at etablere harmoni mellem det 

professionelle og familiære liv ved at opfylde sine pligter og rolle som familiens overhoved ved at 

beskytte ægtefællens interesser og påtage sig ansvar for hendes velbefindende. Respondenten be-

kræfter dette i følgende udtalelse: ”If it gets complicated like for my wife, if she is frustrated becau-

se she don’t like it or if she cannot find a job then I have (emphasis on “I have”) to move…I have 

to move… (ll. 110-111)  

 

Respondent 7 er taget med sin danske mand fra USA til København. Hun forholder sig også til 

problemstillingen om, at det er vanskeligt at finde et job i Danmark som medfølgende ægtefælle: 

”(…) så jeg skulle kæmpe og kæmpe også med nyt sprog ny kultur og søge jobs på dansk i Dan-

mark (…) altså det var svært…” (ll. 42-43). Respondenten forklarer videre, at hun især følte det var 

en barriere, at hun ikke havde den rette profil, som de danske virksomheder efterspurgte, fordi hun 

ikke havde en dansk uddannelse og erhvervsmæssig baggrund. Respondenten forklarer, at jobsøg-

ningen i Danmark var meget svær også følelsesmæssig, fordi hun ikke følte hun kunne leve op til 

de krav der er, selvom hun er højtuddannet: ”Jeg synes at søge et job i Danmark det er en af de 

sværeste ting som udlændinge (…) selvom om man er højtuddannet (…) jeg følte lidt som om, at de 

danske arbejdsgivere, uden at vide det selvfølgelig, men jeg følte som om, at jeg ikke blev set på 

nogen måder (…) Det føltes som om, at jeg ikke blev set eller jeg var ikke den profil… de havde en 

bestemt ide om hvad for en profil de gerne ville have og så var det ikke mig og så var det svært at 

sælge mig (...) Så det var en af de store udfordringer også følelsesmæssigt for det føltes lidt som 

om okay jeg starter helt forfra også fordi jeg var medfølgende ægtefælle, men også fordi jeg skulle 

bare kæmpe for at blive set (…) (ll. 71-91).  

 

Respondenten fortæller også, at hvis hendes karriere ikke tager form, som hun ønsker, så vil hendes 

mand og hun overveje at flytte fra Danmark: “Jeg synes faktisk arbejdet, en karriere (…) jeg føler 

(…) jeg kan kalde min egen, hvor jeg ikke har fået noget igennem min mand eller jeg har ikke få-

et… jeg er ikke bare den som medfølger (…)” (ll. 125-126). 

 

Respondent 7 forklarer, at det har været en meget vanskelig proces at søge job i Danmark. Hun 

henviser blandt andet til projektverdenens principper, da hun forklarer, at det er nødvendigt med et 

netværk i Danmark for at få et job. I projektverdenen er det aktivitet og herunder netværk, som 
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skaber høj status. Da de som medfølgende ægtefælle ikke har et netværk i Danmark får de lav sta-

tus i denne verden. Ifølge projektverdenens principper er det netop de individer, som ikke er en del 

af projekter, der bliver isoleret og derfor ikke indgår i nogen netværk. Det oplever respondenterne 

som meget frustrerende og følelsesmæssigt udfordrende.  

 

Respondent 7 henviser også til principper fra industriverdenen, eftersom hun forsøger at legitimere 

sine muligheder for at få et job i Danmark med, at hun er højtuddannet og har de rette kompeten-

cer. På trods af de faglige kompetencer oplever hun, at hun hurtigt bliver sorteret fra i ansøgnings-

processen på baggrund af nogle faktorer, som ikke har betydning for hendes kvalifikationer såsom 

danske sprogkompetencer, udenlandsk baggrund og uddannelse. Hermed argumenterer hun for, at 

principper fra den industrielle verden burde gælde i forbindelse med jobsøgningen, men at princip-

per fra den domesticerede verden, hvor ens status er afhængig af indbyrdes forhold og personlige 

relationer dominerer. Hun stiller sig derfor kritisk overfor den måde, som hun er blevet mødt på i 

jobsøgningsprocessen.  

 

Skema 16: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at der er overensstemmelse mellem, de danske aktørers og 

udlændingenes argumentation. De henviser begge til industriverdenen og den domesticerede ver-

den, når de forholder sig til problemstillingen, og kritiserer, at Danmark ikke er i stand til at udnyt-

te den talentmasse, der allerede er i landet. Begge grupper argumenterer for, at halvdelen af de 

medfølgende ægtefæller er højtuddannede, men på grund af en forældet tankegang til medfølgende 

ægtefæller i Danmark formår vi ikke at drage nytte af deres kompetencer, mens de er her. 

 

På trods af, at der er overensstemmelse mellem de to gruppers holdninger er det dog vores vurde-

ring, at de danske aktører ikke har indset hvor stor en barriere, det er for expats med familier, at 

ægtefæller har svært ved at finde job i Danmark. Det vurderer vi ud fra, at de danske aktører ikke 

Hypotese 5:   Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job 
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden X X 
Borgerverden   
Opinionsverden   
Domesticitetsverden X X 
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden  X 
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satte særligt fokus på problemstillingen i vores interviews. På baggrund af udlændingenes udtalel-

ser blev det klart for os, at det er et problem, som fylder enormt meget, og at det er et af de vigtig-

ste områder, som Danmark bør arbejde med. 

 

I interviewene med udlændingene fik vi indsigt i, at muligheden for, at ægtefællen ligeledes kan 

skabe sig en karriere i Danmark har stor indflydelse på beslutningen om at blive i Danmark. Det 

skyldes, at det både er frustrerende for den medfølgende ægtefælle, der stiller krav til egen udvik-

ling og for deres partner, som føler et ansvar for ægtefællens trivsel.  

 

4.1.6 Hypotese 6: Den danske arbejdskultur er en styrkeposition 
I vores interviews med de danske aktører nævner respondenterne en række parametre, som Dan-

mark i dag promoverer sig på. Lise Thomsen fortæller: “(...) som jeg ser det, er det trygheden, 

sikkerheden, den friske luft og muligheden for at være sammen med familien, at man ikke forventes 

at arbejde, at du ikke arbejder 80 timer om ugen” (ll. 237-239). 

 

Merete Sandager byder ind med de parametre, som hun arbejder på at brande Danmark på i udlan-

det: “(...) men der blev 'grøn nation', 'innovation' og 'liv i balance' valgt. Det er de tre ting, der 

blev formuleret, at det er det, vi kan” (ll. 177-179).  

 

Merete Sandager fortæller, at det ofte er de bløde værdier, man anvender i brandingen af Danmark, 

men hun argumenterer for, at der er en række styrkepositioner og forhold i det danske samfund, 

som man glemmer at inddrage i brandingen, og at det eventuelt kunne være en fordel at anvende 

disse i fortællingen om Danmark som destinationsland til udlændingene: ”(…) man skal ikke un-

dervurdere, at det også er sådan noget som vores ledelsesstil, flade strukturer, man får meget mere 

ansvar i en dansk virksomhed qua hvis man måske starter i London (…). I Danmark er der ikke de 

der strukturer, gør du det godt, jamen så kan du egentligt ret hurtigt få mere og mere ansvar på 

projekter, og så er der også det her med, at der er en fleksibilitet” (ll. 285-289).  

 

Merete Sandager henviser til principper fra den domesticerede verden, hvor det er individets relati-

on til andre mennesker, der skaber ækvivalens. Hun forklarer, at vi i Danmark har flade organisati-

oner og et mindre udtalt hierarki sammenlignet med andre lande. Det giver mulighed for, at indivi-

det i højere grad kan have indflydelse deres arbejde og indgå i dialog med deres overordnede.  
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Som nævnt tidligere i analysen er respondenterne enige om at for at forbedre især tiltrækningen af 

udenlandsk arbejdskraft, er der behov for en national brandingstrategi, der kan bidrage til at skabe 

et større kendskab til Danmark og være med til at differentiere Danmark fra andre lande. På den 

baggrund ønsker vi at undersøge, om de faktorer Merete Sandager nævner, er nogen, som man med 

fordel kan inddrage i brandingen af Danmark. 

 

Respondent 1 forklarer, at hun oplevede den flade struktur på universitetet som en stor fordel. Hun 

forklarer, at det var med til at øge læringen, fordi hun fik lov til at spørge ind til de ting, hun ikke 

forstod, og at det gjorde undervisningen mere dynamisk og bedre: “(…)  it is a closed teacher and 

student relationship and it makes it a lot easier to study here from what I was used to… I think that 

the teachers are a lot more involved and they make sure that you understand, they want to teach 

better and at the end of the course you evaluate how the course was and how the teacher lead and 

they are quite open at discussing with the students so I think that in that sense it was very good” (ll. 

38-45). Hun fortæller også, at man, efter hendes mening, med fordel kunne inddrage fortællingen 

om de flade organisationer i fortællingen om Danmark som destinationsland: “…I guess promoti-

on, the way people work here as I have said that it is more flat and more open and it is a strength it 

is what the companies should show” (ll. 257-259).   

 

Respondent 3 fortæller også, at han sætter pris på den arbejdskultur, der er i Danmark, og at det 

fungerer godt, fordi man arbejder som et hold, og at der ikke er noget klart hierarki:  ”(...) you are 

working as a team, you often have meetings, and you speak normally with your boss and managers. 

Here we only have two bosses, a few managers and we are all a team. I think it works pretty nice 

like this and all the offices are open spaces so you are not sitting alone.” (ll. 293-296).  

Han uddyber senere i interviewet, at det også var derfor, han valgte at søge om job i Danmark: 

“…it is more horizontal and not vertical as it is in France and you work much more as a team and 

you also have another relation with your manager or boss, you call them at their first name. You 

are not friends with them but you do have another relationship. In France you will never call them 

with their first name” (ll. 58-61). 

 

Respondent 5 fortæller også, at den flade organisationsstruktur er en positiv faktor, fordi medarbej-

dere på alle niveauer har mulighed for at udtrykke deres holdning: ”One thing about the work cul-

ture here I think it is quite flat and non-hierarchical and people have a voice and people express 

themselves and have an opinion and I think that’s a positive thing from a work culture perspective” 

(ll. 226-228). 
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Respondenterne er enige om, at de flade organisationsstrukturer i Danmark er en fordel. De lægger 

alle vægt på, at det er en mere afslappet arbejdskultur, der hersker i det danske samfund, og at det 

er meget unikt for Danmark. Respondenterne henviser derfor til den domesticerede verden, hvor 

personlige relationer og individers indbyrdes forhold er ækvivalensprincippet. I den verden kan 

status og værdi derfor kun legitimeres i forhold til andre mennesker. I den domesticerede verden er 

det henvisningen til rang, der etablerer den hierarkiske orden, og det at udvise respekt og påskøn-

nelse for andre i hierarkiet er med til at bekræfte relationerne i dette og sikre harmoni. Selvom re-

spondenterne påpeger, at hierarkiet i det danske erhvervsliv ikke er lige så udpræget, som i andre 

samfund, så viser respondenterne en påskønnelse og respekt for, hvordan hierarkiet udmønter sig i 

det daglige arbejde og det er investeringer, som disse i den domesticerede verden, der skaber kvali-

tet.  

 

Skema 17: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 6 

 

  

 

	  
 

 

 

 

 

Vores analyse har vist, at der er overensstemmelse mellem de danske aktørers og udlændingenes 

forventning til, at den danske arbejdskultur er attraktiv. Begge grupper henviser til den domestice-

rede verden, hvor det er indbyrdes relationer, der skaber kvalitet. I virksomhederne i Danmark ska-

bes der kvalitet på arbejdspladsen gennem samarbejde og muligheden for at indgå i dialog på tværs 

af hierarkiske positioner, hvilket er noget, de udenlandske medarbejdere sætter pris på.   

 

I interviewene med de danske aktører påpegede Merete Sandager, at man ikke har brugt overnævn-

te styrkepositioner, flade strukturer og fleksibilitet i arbejdslivet, i brandingen af Danmark. Hun 

fortæller, at man ikke har tænkt over det, fordi det ikke er noget man før har gjort. Det viser sig 

dog, at størstedelen af respondenterne selv bringer emnet op og fremhæver det som noget af det 

bedste og mest unikke ved at arbejde i Danmark. På baggrund af deres udtalelser kan vi derfor 

konkludere, at det ville være en fordel for Danmark at anvende disse parametre i en national bran-

dingstrategi.   

	  

Hypotese 6: Den danske arbejdskultur er en styrkeposition 
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden   
Borgerverden   
Opinionsverden   
Domesticitetsverden X X 
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden   
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4.1.7 Hypotese 7: Karrierenomader lægger mindre vægt på work-life ba-

lance end expats med familie  
I vores interviews med de danske aktører fik vi indblik i, at man arbejder med forskellige grupper 

af expats blandt andet expats med familie og karrierenomader. Vi fik indblik i, at de danske aktører 

har en formodning om, at de forskellige grupper af expats har forskellige strategier for at vælge 

destinationsland, og at man derfor skal anvende forskellige virkemidler til at fastholde dem. 

 

Claus Aastrup Seidelin beskriver karrierenomaderne: “(...) der er de der internationale nomader, 

som jo er her i få år og rejser videre som en del af deres karriere. Det er jo èn gruppe som man 

ligesom skal sætte ind på en bestemt måde over for, men så er der jo også dem der kommer med 

familie og børn osv. Det er en anden gruppe.” (ll. 188-191). 

 

Herefter beskriver Claus Aastrup Seidelin, hvordan man skal arbejde med at tiltrække og fastholde 

expats med familier: ”Men så er der jo også de andre, som tager familien med og børnene og ny 

skole, og de har måske en ægtefælle med som skal have nyt job, og så er det en anden indsats. Dem 

vil vi gerne have til at blive, slå sig ned, købe et hus og blive her rigtig mange år, fordi vi har brug 

for dem, men det er så bare nogle instrumenter og redskaber, som vi skal skrue på der” (ll. 215-

219).  

 

På baggrund af de to gruppers forskellige motivationsfaktorer henviser Claus Aastrup Seidelin til 

forskellige verdener. Han henviser til markedsverdenen, når han begrunder, hvorfor de såkaldte 

karrierenomader vælger at komme til Danmark, eftersom han beskriver, at de udelukkende kommer 

for det spændende job, da det er til deres egen karrieremæssige vinding at tilføje erfaring, et nyt job 

og en expat oplevelse til deres CV. Han henviser derimod både til markedsverdenen og borgerver-

denen, når han begrunder, hvorfor expats med familier vælger at tage til Danmark. Han forklarer, at 

denne gruppe, ligesom karrierenomader, er motiveret af det spændende job, men samtidig argu-

menterer han også for, at gruppen vægter den danske livsstil med fokus på balance mellem arbejde 

og fritid og det danske velfærdssamfund lige så højt, som det spændende job.  

 

Spørgsmålet om, udlændingenes motivation for at flytte til Danmark og hvilke faktorer, der har 

indflydelse på deres overvejelser om at blive, blev også bragt op i interviewene. Med udgangspunkt 

i vores interviews med de danske aktører, havde vi en forventning til, hvilke faktorer, der vægtede 

højest for henholdsvis karrierenomaderne og expats med familier.  
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De følgende citater er fra de respondenter, som vi har kategoriseret som karrierenomader.  

 

Respondent 1 forklarer, at hun sætter stor pris på balancen mellem arbejde og privatliv i Danmark: 

“(…) what is good here is the working hours. You can go home and if you want to work from home 

you can do that and if you have kids and they are sick and all those benefits that you do not have in 

other countries” (ll. 61-63). Hun uddyber sin udtalelser med, at samfundet i Danmark er velfunge-

rende, hvilket også er en af årsagerne til, at hun overvejer at blive i Danmark: “Yes, for example, 

work life and in that sense and everything works and there is no corruption and this kind of stuff” 

(ll. 120-121).  

 

Respondent 3 forklarer også, at den danske work-life balance er helt unik for Danmark og er noget 

af det bedste ved at arbejde i Danmark: “Yes, it is another thing, going home at four o’clock; you 

will never see that happen everywhere else in the world I am pretty sure. This rhythm, you go home 

at 4 o’clock and you have plenty of time to do anything else, and when it comes to family life and if 

you have children you can pick them up on your own after school. (ll. 192-195).  

 

Respondent 6 forklarer, at hun på grund af den danske livsstil og balancen mellem arbejde og pri-

vatliv kan se sig selv bo permanent i Danmark: “(...) I can definitely see myself living in Denmark 

for good. I think there is a certain vibe about Scandinavia and Denmark in that sense the cliché of 

work-life balance and you know people being equal (…)” (ll. 146-148). 

 

Karrierenomaderne i vores interviews henviser alle til principper fra borgerverdenen, da man i 

denne verden tilgodeser kollektivets interesser og alles velbefindende. De fremhæver work-life 

balance som en positiv faktor, der kan have indflydelse på deres beslutning om at blive i Danmark. 

En af respondenterne udtalte, at det var livsstilen med fokus på en balance mellem arbejde og fritid, 

der lå til grund for hans beslutning om at søge job i Danmark. Denne konklusion er derfor overra-

skende i forhold til den forventning, vi havde på baggrund af vores interviews med de danske aktø-

rer. Vi forventede, at det var expats med familie, som ville fremhæve work-life balance, som en 

motivationsfaktor for at tage til Danmark og blive her. Det har dog vist sig, at den danske livsstil 

og velfærdsstaten er lige så attraktiv for karrierenomaderne som jobbet, og at work-life balance kan 

være en motivationsfaktor også for karrierenomaderne.  

 

Følgende citater er udtalelser fra expats med familier.   
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Respondent 2 forklarer, at det mest positive ved at bo i Danmark med familie er, at man har tid til 

både at fordybe sig i arbejdet og være sammen med familien. Han fortæller: ”In Denmark (...) the 

positive part is that flexibility and work life balance are extremely good in Denmark. You cannot 

find this distributed time between family and work in another country, maybe you can compare 

with Norway. In UK it is also fine but not as good as here, but that I like. When your kids are sick 

you can stay home. These things are very good.” (ll. 233-236). 

 

Respondent 5 fremhæver også work-life balance, som det mest unikke ved at bo og arbejde i Dan-

mark. Han fortæller, at det var den primære grund til, at han og hans kone valgte at flytte fra Lon-

don til København, da de fik deres første barn: “I mean the most outstanding thing is definitely the 

work-life balance and culture I mean that’s fundamental. I think it’s world-known actually. (…) I 

do think generally it’s very attractive and so the reason why we moved from London to here and 

not necessarily back to Australia was because of with young kids and wanting to have a career and 

work and wanting to spend time with your kids it’s perfect for that and we wouldn’t want to move 

somewhere else until the kids are a bit older because that does work so well” (ll. 215-223).    

 

Respondenterne henviser, ligesom karrierenomaderne, til principper fra borgerverdenen, og deres 

udtalelser bekræfter vores forventning om, at expats med familie oplever den danske balance i ar-

bejdslivet, som en betydningsfuld faktor i forhold til tiltrækning og fastholdelse. 

 

Skema 18: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 7 

 

 

Analysen har vist, at de danske aktører har en forventning om, at det kun er expats med familie, der 

lægger vægt på work-life balance, og at det ikke har nogen særlig betydning for karrierenomader-

ne. Vi kan dog på baggrund af udlændingenes udtalelser afkræfte deres opfattelse. Det viser sig, at 

expats med familie og karrierenomader umiddelbart vægter work-life balance lige højt.  

 

Hypotese 7: Karrierenomader lægger mindre vægt på work-life balance end expats med familie 

 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden   
Borgerverden X (Expats med familie) X 
Opinionsverden   
Domesticitetsverden   
Inspirationsverden   
Markedsverden X (Expats med familie + karrierenomader)  
Projektverden   
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Det er vores vurdering, at de danske aktører overser den mulighed der ligger i, at karrierenomader-

ne også efterspørger en balance mellem fritid og arbejdsliv. Det viste sig endda, at den danske livs-

stil, der prioriterer en balance mellem arbejdsliv og privatliv, kan være den primære motivations-

faktor for, at udlændinge vælger at tage til Danmark uanset deres familieforhold, alder og hvilken 

livsfase, de befinder sig i.   

  

Det står altså klart, at work-life balance er noget af det, som Danmark burde inddrage i en branding 

strategi, da vi kan konkludere ud fra udlændingenes udtalelser, at det har stor indflydelse på deres 

beslutning om at tage til Danmark og eventuelt blive her. Alle vores respondenter fremhæver netop 

den danske work-life balance som noget af det mest unikke ved det danske samfund, og som man 

ikke finder noget andet sted i verden.  

 

4.1.8 Hypotese 8: En brandingstrategi vil styrke Danmarks position som 

destinationsland 

Ifølge de danske aktører, er en af de helt centrale problemstillinger i forhold til at tiltrække uden-

landsk arbejdskraft, at Danmark ikke får brandet sig godt nok i udlandet.  

 

Manglen på en national brandingstratei er, ifølge Lise Thomsen, en af årsagerne til, at Danmark 

halter bagud i konkurrence om talent. Hun forklarer, at vi i Danmark ikke har forstået, hvor stort et 

behov der bliver for den gruppe i fremtiden: ”Jamen, jeg tror først og fremmest, det er et spørgs-

mål om, at vi simpelthen ikke får brandet os godt nok (…)” (l. 95).  

 

Merete Sandager sætter også fokus på problemstillingen om, at Danmark ikke har en national bran-

dingstrategi til at markedsføre Danmark som destinationsland: ”Altså der er fokus på det, men vi 

har ikke været super gode til det. I Danmark har vi jo ikke en national talentstrategi, og det vil 

sige, at der er en masse fragmenterede tiltag, men hvis man skal kigge helt nøgternt på det, så ville 

det jo være smart, om man havde en strategi omkring, når vi vil tiltrække udlændingene” (ll. 255-

257).  

 

Claus Aastrup Seidelin fortæller, at det er nødvendigt at udarbejde en strategi for markedsføringen 

af Danmark som destinationsland og især henvendt til de lande, hvor kendskabet til Danmark ikke 

er særligt højt: ”Jeg tror ligesom Lise, det handler selvfølgelig om at brande Danmark, fordi hvis 

man kommer som pakistaner eller inder eller amerikaner så kigger man ikke på Danmark som 



	   Side 75 af 111	  	  

arbejdsdestination, man kigger måske på Europa, så man kan sige, at hvorfor skulle man lige væl-

ge Danmark i forhold til andre lande?” (ll. 107-110).  

 

Han uddyber senere i interviewet, at man bliver nødt til at gøre en større indsats for at skabe kend-

skab til Danmark i udlandet, hvis man ønsker at tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere: 

”Og den anden side af historien er jo også bare, at de ikke kommer af sig selv. Det er jo ikke en 

naturlov, at man lige skal tage til Danmark, rejse til Danmark i forhold til England eller Tyskland 

eller et andet land, så man har jo en eller anden branding mission foran sig ikke? Man bliver nødt 

til at komme ud og markedsføre Danmark, for ellers kommer de ikke, og man kan sige den konkur-

rence Danmark er i i dag den bliver bare hårdere (…) (ll. 136-140).  

 

De danske aktører henviser til principper i industriverdenen i deres argumentation for, at der er 

behov for en national brandingstrategi. I industriverdenen handler det om at tænke langsigtet og 

søge at forstå, hvad der efterspørges for at sikre konkurrencedygtighed. For at Danmark kan imø-

dekomme efterspørgslen på det danske marked for udenlandsk arbejdskraft, argumenterer respon-

denterne for, at man skal udarbejde og implementere en national brandingstrategi. Den skal have til 

formål at øge kendskabet til Danmark og så Danmark fremadrettet vil stå stærkere i konkurrence 

om udenlandsk arbejdskraft.  

 

Respondenterne henviser også til opinionsverdenen, da det er anerkendelse fra andre, der etablerer 

ækvivalens i denne verden. I brandingen af Danmark er Danmarks brand som destinationsland 

derfor afhængig af andres opfattelse og anerkendelse for at opnå høj status. Det er derfor i denne 

verden, at man skal orientere sig, hvis man ønsker at skabe kendskab i det offentlige rum. Derfor 

må Danmark forsøge at påvirke holdningen og øge kendskabet til Danmark gennem opinionsver-

denen. 

 

I vores interviews med de udenlandske medarbejdere søgte vi at få indblik i, hvor stort et kendskab 

respondenterne havde til Danmark, før de kom: 

 

Respondent 1 forklarer, at hun ikke vidste meget om Danmark før hun kom, og at hun valgte at 

tage til Danmark for at studere, fordi hendes hjemuniversitet havde en partneraftale med DTU: “I 

didn’t know much. I guess I came, well, first of all I was still involved at my university so I wanted 

to go to a university that had an agreement with mine. In Denmark, it was only DTU. If I wanted to 

go to Denmark I could only go to DTU (…) (ll. 106-108).  
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Ligesom respondent 1 forklarer respondent 4, at det var ved et tilfælde, at hun endte med at studere 

i Danmark. Hun besluttede sig for at tage til Danmark, fordi Ålborg Universitet var det eneste uni-

versitet, som hun havde søgt hos, der accepterede det skift i studieretning, som hun ønskede. Først 

derefter fandt hun Danmark på et verdenskort: “Essentially, I had one topic on Environmental En-

gineering and I wanted to specialise in that and Denmark was the only country that was willing to 

offer a change in my track. (…) Aalborg University was the only country would accept me and then 

I found it on a map” (ll. 14-18). 

 

Respondent 2 forklarer, at han slet ikke kendte noget til Danmark før han havde fået job i Dan-

mark. Det var først efter, at han havde sagt ja til jobtilbuddet, at han begyndte at søge information 

om Danmark, og det var først her, at han fandt ud af, hvordan Danmark rent faktisk ser ud: “I even 

couldn’t find it on a map. Before I moved here I lived in the UK and I had not thought about the 

shape of the countries. I looked for Denmark but I thought only that Jutland was Denmark, but I 

discovered that Copenhagen was on an island and that it is a part of Denmark. I was very surpri-

sed” (ll. 151-153).  

 

Ud fra deres udtalelser kan vi altså konkludere, at ingen af de tre respondenter havde særlig præfe-

rence for Danmark. De udtaler alle, at det var ved rent tilfælde, at de endte i Danmark. Det er der-

for vores vurdering, at Danmark i disse tilfælde umiddelbart ikke har formået at skille sig ud, som 

destinationsland.  

 

Vi har på baggrund af vores interviews fået den opfattelse, at udlændinge har svært ved at danne et 

klart billede af, hvad Danmark er – om det er en by eller et land, hvad det har at byde samt skelne 

skarpt mellem de nordiske lande. På baggrund af vores interviews kom det frem, at de expats, der 

kommer fra Europa har et eller andet form kendskab til Danmark, men at de expats, som kommer 

fra Asien og USA har lavt kendskab til Danmark.  

 

Der var kun to ud af vores otte respondenter som svarede, at de havde et udmærket kendskab til 

Danmark før de flyttede hertil. 

 

Respondent 5: “People know Denmark. Not least because of Crown Princess Mary. Australians 

wouldn’t be able to distinguish very clearly between the Nordic countries but they know Denmark” 

(l. 360). Respondent 5 forklarer, at der i Australien generelt set er højt kendskab til Danmark, men 

at dette primært skyldes Australiens - i kraft af Kronprinsesse Mary - forbindelse til det danske 

kongehus. På trods af dette påpeger respondenten dog, at de fleste australiere ikke er i stand til at 
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skelne skarpt mellem de nordiske lande. Respondentens udtalelser tegner derfor et billede af, at 

selvom der er kendskab til det danske kongehus i Australien, så har Danmark altså ikke har været i 

stand til at differentiere sig fra de øvrige nordiske lande. 

 

Respondent 8 fortæller, at han oplever, at der er udlændinge, som ikke kan skelne mellem Danmark 

og andre lande, som vi ofte bliver sammenlignet med: “I am not one of those people who don’t 

know where Denmark is, who think Denmark is a city in Sweden or that Denmark is in Holland 

or… Even now many people when I say I am in Denmark they say how is Amsterdam? I say Am-

sterdam is in Holland, I am in Denmark” (ll. 97-109).  

 

Både respondent 5 og 8 fortæller, at de havde et kendskab til Danmark før deres ankomst, men 

deres udtalelser understreger også, at der generelt set er lavt kendskab til Danmark, og at der især 

er problemer med at skelne mellem Danmark fra andre nordiske lande.  

 

De udenlandske medarbejdere henviser, ligesom de danske aktører, til principper fra opinionsver-

denen. Vi vurderer ud fra respondenternes udtalelser, at det er nødvendigt, at Danmark yder en 

større indsats for at skabe større kendskab til Danmark som destinationsland. Ifølge regimemodel-

len og princippet om fælles værdighed har Danmark lige så god mulighed, som de konkurrerende 

destinationslande for at opnå høj status.  I  opinionsverdenen kan man altid ændre status, da det er 

her-og-nu værdien, der har indflydelse på status. Ifølge investeringsformlen i regimemodellen kræ-

ver en ændring i status dog, at der ydes en indsats. I den sammenhæng vil det være en branding –og 

opinionsmæssig indsats. Danmarks status i opinionsverdenen er nemlig afhængig af andres opfat-

telse og anerkendelse af landets status og attraktivitet som destinationsland. Danmark må derfor 

arbejde på at influere den internationale holdning og kendskabet til Danmark.  

 

Skema 18: Retfærdiggørelsesverdener i hypotese 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotese 8:  En brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinationsland  
 De danske aktører Udenlandske respondenter 
Industriverden X  
Borgerverden   
Opinionsverden X X 
Domesticitetsverden   
Inspirationsverden   
Markedsverden   
Projektverden   
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Begge grupper af respondenter taler ud fra opinionsverdenen, og der er altså overensstemmelse 

mellem deres holdning til, at Danmark kunne drage fordel af en styrket branding indsats. Begge 

grupper af respondenter argumenterer for, at Danmark vil kunne styrke sin position gennem en 

national brandingstrategi, da det vil være med til at øge kendskabet til Danmark.  

 

Som analysen har vist, er der ikke særligt stort kendskab til Danmark som destinationsland, hvilket 

kan skyldes, at Danmark ikke har været særligt proaktiv i konkurrencen om udenlandsk talent. Det 

er som nævnt i specialets introduktion først indenfor de seneste 10 år, at Danmark har sat særligt 

fokus på behovet for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Der er dog på 

trods af en øget opmærksomhed på emnet stadig, som de danske aktører bemærker, ikke udarbejdet 

en national brandingstrategi for Danmark. Det kan være en af årsagerne til, at Danmark ikke har 

opnået højere status som destinationsland, og derfor fortsat ikke er i stand til at tiltrække flere ud-

lændinge.  
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4.2 Delkonklusion 
I specialets analysedel har vi undersøgt de otte hypoteser, som vi har formuleret på baggrund af de 

emner og problemstillinger, som de danske aktører bragte frem under vores interviews. Hypoteser-

ne er:  

 

Skema 19: Oversigt over de otte hypoteser 

 
 

Nr.  Hypoteser  

Hypotese 1 Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft 

Hypotese 2  Skat er en barriere 

Hypotese 3 Det er ikke svært at få et socialt netværk 

Hypotese 4 Netværk er ikke vigtigt for at få job i Danmark 

Hypotese 5 Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job 

Hypotese 6 Den danske arbejdskultur er en styrkeposition 

Hypotese 7 Karrierenomader lægger mindre vægt på work-life balance end expats med familie 

Hypotese 8 En brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinationsland 

 

For hver hypotese har vi undersøgt, hvad de danske aktører forventer udlændinge lægger vægt på i 

tiltrækningen til og fastholdelsen i Danmark. Med udgangspunkt heri har vi undersøgt, om disse 

forventninger stemmer overens med, hvad udlændingene rent faktisk lægger vægt på. Det har gjort 

det muligt for os at undersøge, om der er overensstemmelse mellem de danske aktørers og udlæn-

dingenes forventninger til tiltrækning og fastholdelse i Danmark.  

 

For at give læseren det bedst mulige overblik over analysens konklusioner, har vi i nedenstående 

skema opsummeret de dominerende retfærdiggørelsesverdener, som henholdsvis de danske aktører 

og udlændingene retfærdiggør deres holdninger ud fra:  

 
 
Skema 20: De danske aktørers og udlændingenes dominerede retfærdiggørelsesforståelser 
 
	  
 
 
 

De danske aktører Udenlandske medarbejdere Overensstemmelse 

Hypotese 1 
 

Opinionsverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Danmark er ikke klar til 
udenlandsk arbejdskraft. For 
at Danmark er klar til uden-
landsk arbejdskraft kræver 

Opinionsverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Udlændingene bliver ikke bedømt 
på deres faglige kvalifikationer. 
De argumenterer for, at den nega-
tive retorik om udlændinge i 

Ja 
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det en ændring i mentaliteten 
både i samfundet. 
 

Danmark og virksomhedernes 
manglende åbenhed, har negativ 
indflydelse på deres status som 
medarbejdere i Danmark.      
 

Hypotese 2 Markedsverdenen 
 
De danske aktørers holdning: 
Det danske skatteniveau er en 
barriere for tiltrækning og 
fastholdelse af udenlandsk 
arbejdskraft. 

Borgerverdenen 
 
Udlændingenes holdning:  
Udlændingene har en positiv 
holdning til skatten, fordi skatte-
niveauet i Danmark opvejes af de 
goder, som man får gennem det 
danske velfærdssystem. Det er en 
væsentlig faktor for fastholdelse. 
 

Nej 

Hypotese 3 Projektverdenen 
 
De danske aktørers holdning: 
I Danmark er der gode mu-
ligheder for udlændinge for at 
få et socialt netværk.   

Domesticitetsverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Der er mange forskellige aktivite-
ter for expats, men de giver ikke 
mulighed for at få et dansk socialt 
netværk, som de efterspørger. 
 

Nej 

Hypotese 4 Industriverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Man kan sagtens få et job i 
Danmark, som udlændinge, 
uden et netværk, da det er 
kvalifikationer, man bliver 
bedømt på.  
 

Projektverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Personlige kontakter og netværk 
er meget vigtigt for at få job i 
Danmark.  
 

Nej 

Hypotese 5 Industriverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Danmark er ikke gode nok til 
at udnytte den talentmasse, 
der allerede er i landet. 
 

Industriverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Det er svært for medfølgende at få 
et job i Danmark på trods af, at de 
er højtuddannede. 

Ja 

Hypotese 6 Domesticitetsverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Den flade struktur er en styr-
keposition ved Danmark, som 
vi bør overveje at inddrage i 
brandingen af Danmark.   
 

Domesticitetsverden 
 
Udlændingenes holdning:  
De flade strukturer er attraktivt 
ved det danske arbejdsliv. 

Ja 

Hypotese 7 Markedsverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Karrierenomader vælger 
destinationsland udelukkende 
for det spændende job. Expats 
med familie tager til Dan-
mark på grund af det spæn-
dende job og work-life balan-
ce. 
 

Borgerverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Karrierenomader og expats med 
familie lægger lige stor vægt på 
det spændende job og work-life 
balance.  

Nej 
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Hypotese 8 Opinionsverden 
 
De danske aktørers holdning: 
Danmark har behov for en 
national brandingstrategi for 
at styrke tiltrækningen af 
udenlandsk arbejdskraft. 

Opinionsverden 
 
Udlændingenes holdning:  
Der er generelt set lavt kendskab 
til Danmark som destinationsland. 
Danmark kan styrke sit brand 
gennem en brandingstrategi. 

Ja 

 
	  

Som det fremgår af skemaet, kan vi konkludere, at der er fire hypoteser, hvor der er overens-

stemmelse og fire hypoteser, hvor der er uoverensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser 

og de danske aktørers forventninger.  

 

Analysen viser, at der er overensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser og de danske aktø-

rers forventninger om, at Danmark - på en række områder - ikke er klar til udenlandsk arbejdskraft, 

at det er svært for medfølgende ægtefælle at få et job, at den danske arbejdskultur er en styrkeposi-

tion, samt at en brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinationsland. På trods af, at 

de danske aktørers og udlændingenes holdninger er i overensstemmelse betyder det imidlertid ikke, 

at Danmark ikke skal have større fokus på disse områder. De to grupper af respondenter er netop 

enige om, at det er områder, som Danmark bør forbedre for at styrke Danmarks position som at-

traktivt destinationsland. Vi vil særligt fremhæve, at Danmark bør øge sin indsats på området om, 

at medfølgende ægtefælle har svært ved at få et job. Det viste sig at være en af de vigtigste proble-

matikker, som udlændingene bragte frem i interviewene, og som er en årsag til, at mange expats 

vælger at forlade Danmark.     

 

Analysen viser samtidig, at der er uoverensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser og de 

danske aktørers forventninger om, at skat er en barriere, at det ikke er svært at få et socialt netværk, 

at netværk ikke er vigtigt for at få et job, samt at karrierenomader lægger mindre vægt på work-life 

balance end expats med familie. Det er områder, hvor udlændingenes krav og forventning til til-

trækning og fastholdelse ikke bliver mødt, eller hvor vi ikke har et stort nok kendskab til de fakto-

rer, som har indflydelse på deres beslutning om at tage til Danmark og deres overvejelser om at 

blive. Vi vil særligt fremhæve, at Danmark bør fokusere på det positive output ved det høje skatte-

niveau frem for at fokusere på, at det er en barriere for tiltrækning og fastholdelse, da skatten, iføl-

ge vores analyse, kan være en væsentlig faktor for særligt fastholdelse. Det kan vi konkludere, 

fordi udlændingen oplever, at de på trods af det høje skatteniveau får stor tryghed og en højere 

levestandard end i deres hjemland.  
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KAPITEL 5  

 

DISKUSSION 
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5.1 Diskussion 
	  
I dette kapitel vil vi diskutere de konklusioner vi er kommet frem til i specialets analysedel. Formå-

let med diskussionen er at fremhæve de emner og problemstillinger, der var særligt overraskende 

og som gav os en ny og vigtig viden til, hvordan Danmark kan styrke sin position som destinations-

land. Vi vil diskutere de enkelte hypoteser enkeltvis og på baggrund af hver diskussion udarbejde 

praksisorienterede handlingsanbefalinger.  

 

Vi vil afslutte kapitlet med en samlet oversigt over, hvilke indsatsområder, de danske aktører bør 

fokusere på. På baggrund af specialets konklusioner vil vi kategorisere indsatsområderne efter, 

hvor vigtige og presserende, vi vurderer, de er for tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk ar-

bejdskraft i Danmark. På den baggrund, er det vores ambition, at danske og internationale virk-

somheder baseret i Danmark, organisationer og politiske aktører vil finde specialet relevant og 

tilgængeligt.  

 

5.1.1 Danmark er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft 
Analysen viste, at de danske aktører og udlændingene er enige i, at Danmark på flere måder ikke er 

klar til udenlandsk arbejdskraft. Begge grupper af respondenter argumenterer for, at det bør være 

udlændingenes faglige kvalifikationer og deres bidrag til Danmarks vækst og konkurrencedygtig-

hed, der bør være i fokus. Som analysen viste bremses det af, at særligt små og mellemstore virk-

somheder foretrækker at ansætte danske medarbejdere, og at medierne bringer negative historier 

om udlændinge.  

 

Det er på den baggrund relevant at sætte fokus på, at særligt de små og mellemstore virksomheder 

på nuværende tidspunkt langt fra er rustet til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Analysen viste, 

at det særligt er virksomhedernes manglende åbenhed overfor udenlandske medarbejdere og sprog,  

som udlændingene oplever som en barriere for at få et job i Danmark. Denne barriere kan være 

vanskelig at ændre på kort sigt. En begrundelse kan være, at der særligt i de mindre og mellemstore 

virksomheder er en generation af medarbejdere, som føler sig utrygge ved, at virksomheden skal 

ændre virksomhedssprog til engelsk, fordi de måske har mindre gode sprogkundskaber. Tilsvaren-

de kan der være en sammenhæng mellem medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og 

sprogkundskaber, for eksempel i industrivirksomheder. På trods af denne barriere, bør virksomhe-

derne alligevel aktivt arbejde på at åbne sig op overfor udenlandske medarbejdere, hvis de ønsker 

at rekruttere kvalificerede udlændinge.  
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Samtidig er det relevant at sætte fokus på, hvordan de danske aktører kan påvirke og ændre den 

negative diskurs om, at udenlandsk arbejdskraft er et problem. Den negative debat om udenlandsk 

arbejdskraft kan blandt andet bunde i en opfattelse af, at udlændingene kommer og tager dansker-

nes job og drager nytte af velfærdsydelser, som danskernes mener, at de ikke er berettiget til. En 

årsag til den negative debat i Danmark kan være, at den danske velfærdsstat bygger på solidaritet, 

hvor alle skal bidrage. Personer, der ikke bidrager til systemet, er derfor heller ikke berettiget til at 

drage nytte af dets goder. Det er en holdning, som for nylig var meget tydelig i debatten om, hvor-

vidt østeuropæiske arbejdere i Danmark skal have lov til at modtage børnecheck. Debatten munde-

de ud i, at de danske medier i tiden op til Europaparlamentsvalget i maj 2014 bragte historier om, at 

udenlandske arbejdere modtager sociale ydelser i Danmark, og at de ikke bidrager til det danske 

samfund. Historier, som umiddelbart var med til at styrke den negative retorik og give et billede af, 

at udenlandsk arbejdskraft er en større ulempe for det danske samfund end en gevinst.  

 

Samtidig kan en årsag til den negative retorik om udlændinge skyldes, at arbejdsløsheden i Dan-

mark steg efter finanskrisen i 2007-2008. Der har derfor været en periode, hvor mange danskere er 

blevet arbejdsløse, og derfor opfatter de udenlandsk arbejdskraft som en trussel, fordi danskerne 

føler, at der først og fremmest burde være jobs til dem.  

Problemstillingen i denne diskussion er dog, at det ofte er ufaglærte eller udlændinge med en lavere 

uddannelse, der fremstilles i medierne, for eksempel håndværkere, rengøringsmedarbejdere og 

byggeriarbejdere. Der er imidlertid ikke fokus på de højtkvalificerede udlændinge og deres bidrag 

til Danmarks vækst og konkurrencedygtighed. På baggrund af denne diskussion er der derfor et 

betydeligt behov for, at vi i Danmark får et mere nuanceret billede på udenlandsk arbejdskraft og 

får sat fokus på de positive historier om højtkvalificeret udlændinge, der bidrager til Danmarks 

velstand.          

 

Handlingsanbefalinger 
 
Positiv vinkling af udenlandsk arbejdskraft  
Danske aktører skal arbejde målrettet på at bringe positive historier i medierne om uden-
landsk arbejdskraft. De skal sætte fokus på, at der bør være et langt mere nuanceret billede 
af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og bringe historier om udlændingenes bidrag til 
Danmarks velstand og konkurrencedygtighed.    

  
Opbyg program der fremmer virksomhedernes omstillingsparathed 
De danske aktører skal opbygge et program, der særligt kan hjælpe små og mellemstore 
virksomheder med at blive omstillingsparate til at tage imod udenlandsk arbejdskraft. Pro-
grammet skal have tre overordnede formål:  
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1. Programmet skal hjælpe til at facilitere kontakt mellem virksomheder, der søger el-
ler som ønsker at søge kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og de udlændinge, der 
ønsker at søge job i Danmark.  
 

2. Programmet skal hjælpe virksomhederne med at skabe større åbenhed overfor 
udenlandske medarbejdere. Virksomhederne kan eksempelvis udvælge medarbej-
dere, der kan være ambassadører i forhold til at være med til at skabe en organisati-
onsændring og åbenhed overfor udenlandske medarbejdere. Samtidig kan ambassa-
dørerne være med i ansættelsesprocessen af udenlandske medarbejdere og være 
med til at støtte dem i de første måneder i virksomheden.  

 
3. Programmet skal gøre virksomhederne opmærksomme på deres kommunikation, og 

hvordan det opfattes af udlændingene. Det gælder eksempelvis i jobopslag og eks-
tern kommunikation og andet materiale til expats. 

  

 
 

5.1.2 Skat er en barriere 
Analysen viste, at de danske aktørers forventning ikke er i overensstemmelse med udlændingenes i 

forhold til spørgsmålet om skatteniveauets betydning for tiltrækning og fastholdelse. Undersøgel-

sen af denne hypotese frembragte et af specialets mest overraskende konklusioner.  

 

Ifølge analysen har de danske aktører en klar forventning om, at det danske skatteniveau er en væ-

sentlig barriere for især tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. De udenlandske respondenter om-

talte derimod det danske skatteniveau som en positiv faktor ved Danmark som destinationsland. De 

legitimerede deres begrundelser ud fra, at de, på trods at det høje skatteniveau, oplever at have en 

bedre levestandard end i deres hjemland samt social og økonomisk tryghed.  

 

På baggrund af analysens konklusion er det derfor nødvendigt at diskutere, om debatten om skat i 

Danmark i forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er alt for ensidig.  

 

De danske aktører tager det for givet, at skatteniveauet er en stor hindring i at tiltrække og fasthol-

de udenlandsk arbejdskraft. Vores analyse har vist, at dette langt fra er gældende i alle tilfælde. De 

udenlandske medarbejdere opfatter, i modsætning til de danske aktører, det danske skatteniveau 

som et input, der giver et attraktivt output, det danske velfærdssystem. De danske aktører omtaler 

de to faktorer, skat og velfærdsstaten, som to uafhængige faktorer, hvorimod de udenlandske med-

arbejdere omtaler dem som helt afhængige faktorer, der i høj grad gør Danmark attraktiv som de-

stinationsland og som en væsentlig faktor for fastholdelse.  
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At de danske aktører har et stort fokus på skat kan ses ved, at den nuværende regering har valgt at 

lempe forskerskatteordningen. I juni 2014 blev det vedtaget, at forskerskatteordningen lempes med 

10.000 kr. pr. måned. Det sker som en del af en samlet aftale om international rekruttering, der skal 

gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Den-

ne aftale bekræfter, at man fra politisk side har et stort fokus på skatten og dens indflydelse på især 

til tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft til Danmark.  

 

I dette speciale er vi ikke i stand til at forholde os til eventuelle fordele ved at lempe forskerskatte-

ordningen, men på baggrund af vores analyse, mener vi, det er relevant at lægge op til en diskussi-

on om, om Danmark har et stort nok kendskab til udlændingenes motivation for at tage til Danmark 

og deres overvejelser om at blive. I modsætning til de danske aktørers forventning er et højt skatte-

niveau, ifølge udlændingene, hverken en barriere for tiltrækning eller fastholdelse – snarere 

tværtimod. 

 

Handlingsanbefalinger 
 
Positiv vinkling af skattespørgsmålet 
Danske aktører skal arbejde målrettet på at fremhæve skatten i Danmark som en positiv 
faktor, fordi det skaber grundlag for velfærdsstaten. I debatten skal der fokus på, at det dan-
ske velfærdssystem kan være en væsentlig faktor for fastholdelse. Der skal derfor være et 
langt mere nuanceret syn på skatten hos de danske aktører, som skal indse, at skatten kan 
være en motivationsfaktor for nogle grupper af expats for at tage til Danmark.  
 

 

5.1.3 Det er ikke svært at få et socialt netværk 
I analysen undersøgte vi de danske aktørers og udlændingenes oplevelse af muligheden for at få et 

socialt netværk i Danmark. Vi konkluderede, at de danske aktører har forskellige opfattelser af, om 

udlændingene har let eller svært ved at få et socialt netværk. Lise Thomsen og Claus Aastrup Sei-

delin argumenterer for, at de mange aktiviteter giver udlændingene god mulighed for at skabe et 

netværk, mens Merete Sandager har en opfattelse af, at det på trods af de mange aktiviteter stadig 

er svært for udlændinge at få et godt socialt liv i Danmark. En opfattelse, som er i overensstemmel-

se med udlændingenes oplevelser.  

 

Lise Thomsen og Claus Aastrup Seidelin fortæller, at der er mange tiltag og aktiviteter, der har til 

formål at hjælpe expats med at skabe et socialt netværk i Danmark. Det bruges som en målestok 
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for, om det er let eller svært for udlændinge at få et socialt netværk. Ifølge vores analyse har ud-

lændingene kendskab til de mange aktiviteter, men det er imidlertid ikke antallet af tilbud, der er 

problemet. Det er derimod, at de ikke oplever, at de har mulighed for at få en dansk vennekreds 

gennem disse netværk. Dette fører os ind til kernens problemstilling, set med udlændingenes øjne. 

Ifølge udlændingene har de allerede et godt socialt liv blandt andre expats, men de ønsker også at 

få en dansk vennekreds, så de føler sig som en integreret del af det danske samfund, og derfor er 

det vigtigt for deres fastholdelse.  

  

Diskussionen om, hvordan udlændinge kan få et socialt netværk i Danmark skal derfor ændres fra 

at omhandle antallet af aktiviteter til i stedet at lytte til, hvad respondenterne reelt efterspørger. Der 

er naturligvis brug for de allerede eksisterende aktiviteter, men diskussionen peger på, at de danske 

aktører med fordel kan sætte større fokus på, hvordan de kan hjælpe udlændinge med at blive en 

del af danske netværk.  

 

Det er dog et emne og en problemstilling, der kan være vanskeligt at ændre. I analysen peger både 

de danske aktører og udlændingene på, at sociale relationer, vennekredse og netværk er kulturelt 

betinget. Udlændingene oplever, at danske vennekreds blandt andet skabes i barndomsårene, og 

derfor kan de være vanskelige at blive en del af. I interviewene fortæller flere af udlændingene, at  

de er blevet gjort opmærksom på, at der i Danmark eksempelvis er mange sportsforeninger og 

klubber, og at det er en kultur, som de ikke anede fandtes. Herigennem oplever de, at de har god 

mulighed for at møde danskere og på sigt få et dansk socialt netværk.   

 

En af årsagerne til, at udlændingene har svært ved at skabe et socialt netværk i Danmark kan derfor 

skyldes, at de ikke er kendt med det danske foreningsliv. I Danmark er der en stærk tradition for at 

være medlem af en forening. Op mod 90% af danskerne er medlem af mindst en forening, og der-

for virker kulturen omkring foreningslivet indlysende for danskerne – men det er det ikke for ud-

lændingene. På baggrund af denne diskussion bør man i Danmark derfor sætte større fokus på at 

introducere udlændingene for det danske foreningsliv og klubber. Det er steder, hvor man indgår på 

lige vilkår, og hvor danskernes ”parader” er mere nede end i en arbejdsrelateret situation. Tilsva-

rende kunne man på studiesteder gøre en mere aktiv og systematisk indsats for at skabe netværk 

mellem danske og udenlandske studerende.  
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Handlingsanbefalinger 
 
Udvid buddy program på universiteter 
Universiteterne kan (evt. som et obligatorisk krav) opbygge en program, hvor primært dan-
ske studerende, der har været på udveksling, frivilligt deltager. Formålet med programmet 
er, at de danske studerende skal fungere som buddy for de udenlandske studerende, og 
hjælpe dem med at skabe et netværk samt blive introducere dem til det danske system og 
samfund.   
 
Introducer udenlandske medarbejdere til danske netværk 
Danske aktører kan med fordel sætte et større fokus på at hjælpe udenlandske medarbejdere 
med at skabe et socialt netværk:  
 

1. Skab et initiativ, der har til formål at arrangere aktiviteter for både udlændinge og 
danskere. Danske aktører, der arrangerer initiativer for udlændinge, skal arbejde på 
at skabe initiativer, hvor det også er attraktivt for danskere at deltage. Arrangemen-
terne kan eksempelvis omhandle aktuelle emner, og retorikken omkring program-
merne skal derfor være, at det på baggrund af virksomheders internationalisering er 
attraktivt at netværke og møde personer, fra andre kulturer, og at det er formålet 
med initiativerne.  
 

2. Skab et initiativ, der har til formål at introducere de udenlandske medarbejdere for 
det danske foreningsliv, idrætsklubber og frivilligt arbejde. Initiativet vil have til 
formål at eksponere udlændinge for dansk kultur, integrere dem i det danske for-
eningsliv og skabe grundlag for, at de kan møde danskere.  

 
 

5.1.4 Netværk er ikke vigtigt for at få et job i Danmark 
Analysen viste, at de danske aktører har en opfattelse af, at netværk ikke har en indflydelse på ud-

lændingenes mulighed for at få et job i Danmark med den begrundelse, at de bliver bedømt på de-

res faglige kvalifikationer hos virksomhederne. Vi konkluderede, at dette ikke er i overensstem-

melse med udlændingenes oplevelser. De oplever, at netværk er afgørende for at få et job i Dan-

mark.     

 

Ifølge analysen har de udenlandske medarbejdere fået et job i Danmark, fordi de enten har nogle 

kontakter, som kunne hjælpe dem med at få et job, eller fordi de er personer, som har evnet at 

kommunikere deres kvalifikationer, opbygge relationer og skabe et netværk. I interviewene forkla-

rede udlændingene, at de har investeret meget tid og kræfter på at skabe relationer i Danmark, fordi 

de følte, at det var deres eneste mulighed for at få et job.  
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På baggrund af analysens konklusioner kan man derfor diskutere, om det kun er de udlændinge, der 

er i stand til at opbygge et relevant netværk og sælge sig selv, der har en chance for at få et job i 

Danmark. I forlængelse heraf kan man diskutere og stille spørgsmålstegn ved, om der er nogle 

kvalificerede udlændinge, som vi taber, fordi de ikke vil prioritere den tid og de kræfter, som det 

ifølge vores respondenter kræver, for at få et job i Danmark. Man kan også stille spørgsmålstegn 

ved, om der er nogle faggrupper og personligheder, eksempelvis introverte personer, som vi ude-

lukker, fordi disse mennesker ikke formår at skabe de nødvendige relationer og sælge sig selv.  

 

Ifølge analysen kan grunden til, at det er svært for udlændingene at få et job i Danmark, forklares 

ud fra to centrale problemstillinger. Lise Thomsen beskriver, hvordan der er en udvikling på vej 

hos virksomhederne, som begynder at være mere åbne over for blandt andet internationale stude-

rende. Hun giver derfor indirekte udtryk for, at virksomhederne umiddelbart ikke er lige så åbne 

overfor udenlandske ansøgere som danske. Samtidig fortæller Claus Aastrup Seidelin , hvordan 

udlændinge, der har studeret i Danmark og haft et studiejob har større sandsynlighed for hurtigere 

at finde et job, fordi de har et netværk. På den baggrund konkluderede vi i analysen, at det er vores 

vurdering, at de danske aktører bevæger sig i retning mod at være i overensstemmelse med udlæn-

dingenes opfattelse af, at åbenhed hos virksomhederne og netværk er vigtigt, når udlændinge søger 

job i Danmark.  

 

Der er flere faktorer, der ligger til grund for de barrierer, som de danske aktører beskriver, og som 

man kan diskutere, men umiddelbart er der èt grundlæggende problem. På baggrund af analysen 

kunne det tyde på, at vi i Danmark – både i virksomhederne, organisationer, fra politisk side og i 

samfundet generelt – ikke har gjort det tilstrækkeligt klart for os selv og hinanden, at vi har brug 

for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft for at sikre Danmarks vækst og konkurrencedygtighed i 

fremtiden. Der er derfor behov for en systematisk indsats på tværs af uddannelsesmiljøer, virksom-

heder med flere for at skabe større erkendelse og bevidsthed om værdien af netværk. 

 

Handlingsanbefalinger 
 
Opbyg matchmaking program for udenlandske studerede  
Danske aktører kan skabe et program, der kan facilitere kontakt mellem udenlandske stude-
rede og virksomheder, der er interesseret i at ansætte en udenlandsk studerende i et studie 
eller praktikjob. Programmet har til formål at bidrage med faglige kompetencer til virksom-
hederne og hjælpe de udenlandsk studerende med at udvide deres netværk og øge deres 
muligheder for at komme i job i Danmark efter endt uddannelse.   
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Opbyg matchmaking program for udlændinge 
De danske aktører kan skabe et program, der har til formål at skabe kontakt mellem de dan-
ske virksomheder og de udlændinge, der søger job i Danmark. Programmet skal have to 
overordnede formål:  
 

1. Der kan opbygges en database, hvor virksomhederne kan registrere job opslag, 
som de ønsker besat af udlændinge. Samtidig skal udlændingene kunne uploade 
deres CV til databasen. Der bør være relevante HR- og rekrutteringsfaglige perso-
ner tilknyttet programmet, der har til formål at matche udlændingene med de som 
virksomhederne søger samme profil.  
 

2. Programmet kan yderligere supplere med, at der for eksempel fire gange om året 
afholdes et arrangement, hvor virksomhederne og de jobsøgende udlændinge får 
mulighed for at møde hinanden. Et sådan program har til formål at skabe direkte 
kontakt og fremme virksomhedernes parathed til at modtage udenlandsk arbejds-
kraft.     

 
 

5.1.5 Det er svært for medfølgende ægtefæller at få et job 
I analysen søgte vi at få svar på hypotesen om, at medfølgende ægtefæller har svært ved at finde 

job i Danmark. Vi konkluderede, at der er overensstemmelse mellem de danske aktørers og udlæn-

dingenes oplevelse. Vi fik dog ikke indtryk af, at det er et områder, der er stort fokus på fra de dan-

ske aktørers side. Dette var overraskende for os, da det viste sig at være et centralt emne for de 

udenlandske medarbejdere, der har en medfølgende ægtefælle eller som er kommet med til Dan-

mark som ægtefælle. Det viste sig at være meget frustrerende og følelsesmæssigt uoverskueligt for 

dem, når det ikke lykkes ægtefællen at få et job og i flere tilfælde er det grunden til, at udlændinge-

ne flytter fra Danmark igen.  

 

Problemstillingen kan hænge sammen med, at det danske system og samfund ikke har den rette 

tilgang til og motivation for at modtage udenlandsk arbejdskraft. I Danmark er vi endnu ikke gode 

nok til at udnytte de ressourcer, vi allerede får til Danmark, altså de højtuddannede medfølgende 

ægtefæller. Danmark formår ikke at få sat de medfølgende ægtefæller i jobs, selvom de gerne vil 

og har kompetencerne. Vores analyse har vist, at det især er en udfordring i de små og mellemstore 

virksomheder. Men gennem vores interviews med udlændingene viser det sig også, at det kan være 

et problem i de store virksomheder. Respondenterne fortæller eksempelvis, at selvom virksomhe-

derne kommunikerer, at virksomhedens officielle sprog er engelsk, så er det ægtefællernes mangel 

på dansk kundskaber, de ofte føler, de bliver frasorteret på.   

 



	   Side 91 af 111	  	  

Endvidere kan problemstillingen hænge sammen med, at man i Danmark har en opfattelse af, at 

medfølgende ægtefæller blot følger med sin partner for at tage sig af nogle ægteskabelige pligter. 

Det tyder dog på, at de fleste medfølgende ægtefæller i dag ikke er tilfredse med at blive hjemme 

og passe hus og børn, sådan som det traditionelt har været. Merete Sandager fortæller, at 50% af 

alle medfølgende ægtefæller har en længere uddannelse, og man kan derfor ikke forvente, at de 

ikke ønsker at forfølge deres egne karrieredrømme. Dette understreges i vores interviews, hvor 

flere af respondenterne forklarer, at man som medfølgende ægtefælle i høj grad også ønsker og har 

behov for at skabe sin egen karrierevej, selvom man er fulgt med en partner. De fortæller endda, at 

hvis dette ønske ikke kan opfyldes i det pågældende land, er der ikke noget incitament for at blive. 

Desuden kan vi forstå ud fra vores interviews, at den i parforholdet, som har fået en jobmulighed i 

Danmark, føler sig meget ansvarlig for at vedkommendes partner får et job. Hvis dette ikke kan 

lade sig gøre, ser de sig nødsaget til at søge andetsteds hen. Derfor er det vanskeligt at fastholde 

udenlandsk arbejdskraft, hvis der ikke er muligheder for ægtefællen i Danmark. Det kan gøre det 

dyrt for virksomhederne og det danske samfund, fordi det betyder, at den udenlandske medarbejder 

muligvis beslutter at forlade Danmark efter kort tid.  

 

På baggrund af vores diskussion mener vi, at der er et stort behov for at lave en målrettet indsats 

for at forbedre situationen for de medfølgende ægtefæller i Danmark. Det er nødvendigt, at man 

tilpasser systemet til at imødekomme disse behov, da man ellers risikerer, at flere højtuddannede 

udlændinge søger andetsteds hen, hvor begge parters karriereønsker kan imødekommes og opfyl-

des. For eksempel er der mange store internationale virksomheder i Danmark, som efterspørger og 

bruger mange ressourcer på at finde medarbejdere med de rette kvalifikationer ude i verdenen – 

frem for at udnytte og udforske den arbejdskraft og de ressourcer, der allerede er i Danmark som 

udenlandske partnere til expats. 

 

Handlingsanbefalinger 
 
Opbyg matchmaking program for medfølgende ægtefæller  
De danske aktører kan skabe et program, der har til formål at skabe kontakt mellem de dan-
ske virksomheder og de medfølgende ægtefæller, der søger job i Danmark:	  
 

1. Der kan opbygges en database, hvor virksomhederne kan registrere job opslag, som 
de ønsker besat af udlændinge. Samtidig skal udlændingene kunne uploade deres 
CV til databasen. Der bør være relevante HR- og rekrutteringsfaglige personer til-
knyttet programmet, der har til formål at matche udlændingene med de som virk-
somhederne søger samme profil.	  
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2. Tilbyd networking events organiseret af relevante aktører såsom Dansk Industri og 
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med det formål at sætte medfølgende 
ægtefæller i kontakt med de virksomheder, som er klar til og interesserede i at an-
sætte højtuddannede udlændinge.  

 
 

5.1.6 Den danske arbejdskultur er en styrkeposition 
I analysen undersøgte vi, om den danske arbejdskultur er en styrkeposition, som man med fordel 

kan inddrage i brandingen af Danmark. Merete Sandager udtalte, at de horisontale organisationer 

ikke er en faktor, man tidligere har anvendt i forhold til branding af Danmark som destinationsland. 

Hun argumenterer for, at der kan være et potentiale i at fremhæve denne styrkeposition. Merete 

Sandager fortalte også, at de hos Copenhagen Capacity anvender tre value propositions i kommu-

nikationen af Danmark. Disse anvendes til at promovere Danmark internationalt. De tre value pro-

positions er: liv i balance, innovation samt grøn nation.  

 

I vores interviews med de højtuddannede udlændinge fik vi bekræftet, at de horisontale organisati-

oner og den uformelle tone på arbejdet er nogle af de forhold, som er mest attraktive ved at arbejde 

i Danmark. 

 

I vores interviews med udlændingene spurgte vi ind til, hvad de mente, man skulle brande Dan-

mark på. Ud af de tre value propositions, som Copenhagen Capacity arbejder med, var der kun én 

af disse værdier, som udlændingene udtalte, at de lagde vægt på i tiltrækning og fastholdelse. Det 

var work-life balance. Ingen nævnte, at Danmark som grøn og innovativ nation havde indflydelse 

på deres beslutning om at flytte til Danmark. Disse parametre kunne eventuelt bruges i arbejdet 

med at fremhæve de karrieremuligheder, der er i Danmark indenfor de forskellige sektorer såsom 

energi, medicin og fødevarer. Men i arbejdet med at tiltrække og fastholde udenlandske medarbej-

dere er det vigtigt, at vi brander os på faktorer, som har betydning for udlændingene og ikke på 

faktorer, som vi som danskere selv mener er kendetegnende for vores samfund og er vigtige for os. 

På baggrund heraf er det vigtigt, at man i forbindelse med en national brandingstrategi sørger for at 

tilpasse de value propositions, man kommunikerer ud fra til at være i overensstemmelse med det, 

udlændingene rent faktisk efterspørger og lægger på i tiltrækning og fastholdelse. 

 

Det kan derfor overvejes at drage nytte af den danske arbejdskultur og de flade strukturer i promo-

veringen af Danmark i udlandet, da flere af respondenterne nævner det som noget af det mest unik-

ke ved at arbejde i Danmark. At de danske arbejdsforhold er gode understøttes i en rapport, der 
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netop er udgivet af International Trade Union Confederation. Rapporten viser, at Danmark er det 

eneste land i verden, som opfylder alle kriterier i forhold til at sikre arbejdernes rettigheder (Inter-

national Trade Union Confederation, ITUC, 2014). Netop derfor kan det anbefales, at der som en 

del af en national brandingstrategi, formuleres en value proposition, som tager udgangspunkt i de 

danske arbejdsforhold, så man fortæller den unikke historie om Danmark.   

 

Handlingsanbefalinger 
 
Formuler value propositions målrettet de udenlandske medarbejdere  
Den danske arbejdskultur er en positiv faktor for tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk 
arbejdskraft. Derfor bør fortællingen om den danske arbejdskultur indgå i brandingen af 
Danmark, fordi det er unikt for Danmark og efterspørges af flere i målgruppen end forven-
tet.   
 

 

5.1.7 Karrierenomader lægger mindre vægt på work-life balance end ex-

pats med familie  
De danske aktører forklarede i vores interviews, at de såkaldte karrierenomader vælger destinati-

onsland udelukkende for det spændende job. Hvorimod expats med familie også motiveres af det 

spændende job, men vægter work-life balance og velfærdsydelser lige så højt i beslutningen.  

 

I vores analyse blev vi overraskede over, at situationen så helt anderledes ud, end vi havde forven-

tet på baggrund af de danske aktørers udtalelser. Vi møde slet ingen respondenter, som kunne kate-

goriseres som rene karrierenomade efter de danske aktørers definition. Den måde de danske aktører 

definerede karrierenomaderne på afveg i høj grad fra de karrierenomader, vi mødte. De lagde vægt 

på det spændende job, men vægtede privatlivet lige så højt og valgte at tage til Danmark på grund 

af balancen mellem arbejde og fritid.  

 

Hermed er det mere vanskeligt at skelne skarpt mellem de forskellige grupper af expats, da det 

viser sig, at både karrierenomader og expats med familie sætter lige høj pris på balancen mellem 

arbejde og fritid, som er kendetegnende for det danske arbejdsliv og dansk livsstil. Det er altså en 

gruppe og en faktor, som man måske har overset i brandingen af Danmark overfor karrierenoma-

derne. Der er altså et uudnyttet potentiale i at inddrage den danske livsstil og balancen mellem ar-

bejde og fritid som en motivationsfaktor overfor karrierenomaderne. Der tegner sig altså et billede 

af, at nogle af nutidens karrierenomader opfatter work-life balance som et grundelement i deres liv, 

og de efterspørger arbejdspladser og destinationslande, som kan bidrage med denne balance. Det er 
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en gruppe af karrierenomader, som gør op med den tankegang om, at man ikke kan skabe sig en 

karriere uden at gå kraftigt på kompromis med privatlivet. Det er altså karrierenomader, der moti-

veres både af det spændende job og af kvaliteten af deres privatliv. Det er en faktor, som man i 

Danmark med fordel kan inddrage i fortællingen om Danmark.  

 

Handlingsanbefalinger 
 

Formuler value propositions målrettet de udenlandske medarbejdere  
Den danske balance mellem arbejde og fritid skal inddrages i brandingen af Danmark som 
destinationsland. Det er en kultur som mange er tiltrukket af og efterspørges af expats, og 
det kan derfor være som en motivationsfaktor for at flytte til Danmark. 
 

 
 

5.1.8 En brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinations-

land  
I analysen undersøgte vi, om begge grupper af respondenter har den opfattelse, at en national  

brandingstrategi kan styrke især tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Vi kunne 

konkludere, at der var overensstemmelse mellem gruppernes holdning til, at det vil styrke Dan-

marks position som destinationsland og evnen til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.  

 

Flere af respondenterne nævnte i interviewene, at før de fik mulighed for at komme til Danmark, 

vidste de ikke, hvad Danmark var. Det kan ses som et tegn på, at der er et klart behov for at skabe 

større kendskab til Danmark. Det kan man med fordel skabe gennem implementeringen af en nati-

onal brandingstrategi, som sætter Danmark i fokus og synliggør de fordele, der ved at arbejde og 

studere i Danmark med den hensigt at tiltrække udenlandske højtuddannede.     

 

Respondenterne understreger behovet for en national brandingstrategi med, at man i udlandet i 

mange tilfælde, ikke er i stand til at skelne danske byer fra hinanden. Og jo længere væk man 

kommer fra Europa, kan man også have svært ved at adskille Danmark fra andre nordiske lande og 

Skandinavien i det hele taget. Merete Sandager forklarede, at der i dag er mange fragmenterede 

tiltag, som er begrænset til regionalt plan. En af årsagerne til dette kan være, at regionerne kan søge 

om EU-puljer til promovering af de enkelte regioner. Udlændingene forklarede, at de mange regio-

nale initiativer gjorde det uoverskueligt for dem at navigere rundt blandt de forskellige tilbud og 

hjemmesider, der har til formål at brande og give information om Danmark. Desuden kan man 

overveje, hvor stor effekt regionale branding initiativer kan have, da man som udlænding i første 
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omgang søger information om det land, man overvejer at flytte til, og først senere zoomer ind på de 

enkelte regioner. Det er altså nødvendigt, at man flytter fokus fra de enkelte regioner til en national 

strategi for branding af Danmark som destinationsland. Man bør derfor overveje at koordinere de 

danske aktørers branding initiativer og kommunikation af Danmark som destinationsland, da man 

ellers risikerer, at udlændingene drukner i informationer. Der er altså behov for tværgående indsats 

for at sikre brandingens gennemslagskraft.    

 

I diskussionen af effekten af en brandinstrategi skal det bemærkes, at den ikke vil have indflydelse 

på beslutningen om at flytte til Danmark i alle tilfælde. Det skyldes, at der er expats, som enten 

kommer som medfølgende ægtefælle eller fordi de er blevet udstationeret. I disse tilfælde vil en 

brandingstrategi umiddelbart ikke være en  faktor i udlændingenes beslutningsproces, men den vil 

være med til at udbrede viden om og understøtte opfattelsen af, at det er attraktivt at tage til Dan-

mark. Et godt og stærkt nation brand er en uvurderlig konkurrenceparametre i tiltrækning og fast-

holdelse af udenlandsk arbejdskraft. 

 

Internationale undersøgelser viser, at Danmark faktisk har et udmærket brand i udlandet – hos dem 

som kender til os, vel at mærke. Grundet det relativt lave kendskab til Danmark i udlandet skal 

Danmark styrke sit brand i udlandet og sælge sig selv som destinationsland. Det er en langsigtet 

indsats at øge kendskabet til Danmark og styrke Danmarks brand, men det kan have også have en 

stor effekt. Ud fra diskussionen om, at der er et relativt lille kendskab til Danmark skal opgave om 

at brande Danmark tages meget mere seriøst end hidtil gjort. Udarbejdningen af en national bran-

dingstrategi kræver naturligvis politisk vilje og en koordineret indsats fra de relevante danske aktø-

rer. Det er vores vurdering, at der i brandingen af Danmark fremadrettet i højere grad skal være 

fokus på karrieremulighederne og samfundsmæssige forhold i Danmark. Disse faktorer skal være 

med til at forme udlændingenes syn på Danmark og vække deres interesse for Danmark som desti-

nationsland. 

 

Handlingsanbefalinger 
 
Formuler og implementer en national brandingstrategi 
Brandingstrategien kan tage udgangspunkt i det følgende: 
 

1. Synliggør karrieremuligheder i Danmark indenfor specifikke områder eksem-
pelvis medicinalsektoren, energisektoren og fødevaresektoren, hvor Danmark 
har ekspertise. På den måde kan man fremhæve de mange jobmuligheder i 
Danmark.   
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2. Novo Nordisk, LEGO og Maersk ligger i toppen over de mest attraktive ar-
bejdspladser og mest innovative virksomheder indenfor deres felt også i udlan-
det. Virksomhederne kommunikerer dog ikke udadtil, at de er danske. Derfor 
skal man forsøge at lave en kobling mellem de danske virksomheder og Dan-
mark. På den måde kan Danmark drage nytte af udlændingenes kendskab til 
virksomhederne, så de sætter Danmark i forbindelse med spændende karriere-
muligheder. 

 
3. Synliggør danske universiteter på internationale ranking-lister, da mange uden-

landske studerende vælger at tage på udvekslingsophold og studere på universi-
teter, der figurerer på disse. Udvid partneraftaler med andre universiteter i ver-
denen, så Danmark bliver eksponeret og udvekslingsstuderende kan bruges 
som brandambassadører for Danmark.  
 

4. I brandingen af Danmark kan man med fordel samarbejde med de andre lande i 
Skandinavien. Eftersom Skandinavien og dets værdier er mere kendt særligt 
udenfor Europa end Danmark. 
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5.2 Delkonklusion 
 
I specialets diskussion har vi diskuteret de problemstillinger, som analysen viste, at Danmark står 

overfor i arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. På baggrund af dis-

kussionen har vi fremlagt en række praksisorienterede handlingsanbefalinger, der henvender sig til 

de danske aktører.  

 

For at give læseren det bedst mulige overblik over de primære indsatsområder har vi valgt at præ-

sentere dem i det følgende skema. Skemaet har til hensigt at vise, hvor lang tid det vil tage at im-

plementere de forskellige initiativer, hvilken effekt de har samt og hvilke aktører, der bør være 

ansvarlige.  

 

Vi vil understrege, at skemaet er udarbejdet på baggrund af specialets konklusioner og diskussion 

og skal derfor ses som udtryk for vores vurdering på baggrund heraf. Endeligt vil vi bemærke, at 

det ligger uden for specialets fokus at udarbejde en nøjagtig kortlægning af de forskellige danske 

aktører, som vil være ansvarlig for de forskellige indsatsområder. 

 

Skema 21: Samlet oversigt over handlingsanbefalinger, kort/lang sigt, effekt og primære aktører. 

Nr. Handlingsanbefalinger Kort/lang sigt Effekt 
 

Primære aktører 

1 Positiv vinkling af udenlandsk arbejdskraft 
 

Langsigtet Stor • Medier 
• Politikere 
• Organisationer 

 
2 Opbyg program der fremmer virksomhedernes 

omstillingsparathed 
 

Langsigtet Middel • Virksomheder 
• Organisationer 

3 Positiv vinkling af skattespørgsmålet 
 

Kortsigtet Stor • Medier 
• Politikere 
• Organisationer 

 
4 Udvid buddy program på universiteter 

 
Kortsigtet Mindre • Universiteter 

 
5 Introducer udenlandske medarbejdere for dan-

ske netværk 
 

Langsigtet Middel • Organisationer 
• Foreninger og 

klubber 
• Tilflytterservice 

 
6 Opbyg matchmaking program for udenlandske 

studerende 
 

Kortsigtet Middel • Universiteter 
• Virksomheder 

 
7 Opbyg matchmaking program for udlændinge 

 
 

Kortsigtet Stor • Politikere 
• Virksomheder 
• Organisationer 
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I nedenstående figur har vi indsat de ti handlingsanbefalinger. Formålet er at skabe et overblik 

over, hvilken effekt de vil have og hvor lagt tid de vil tage at implementere. På den baggrund øn-

sker vi at give et klart billede, hvilke indsatsområder, der kræver handling med det samme.  

 
Figur 2: Forslag til henholdsvis kort og langsigtede tiltag. 
 

 
 
 
Ud fra figuren kan vi konkludere, at de indsatsområder, der er mest effektfulde på kort sigt, og som 

derfor er mest relevante at implementere med det samme, er: Positiv vinkling af skattespørgsmålet 

(3) og Matchmaking program for medfølgende ægtefæller samt udlændinge (7+8).  

 

Vi vurderer, at en positiv vinkling på skattespørgsmålet vil have en stor effekt på tiltrækning og 

fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det har vist sig at være et område, hvor de 

8 Opbyg matchmaking program for medfølgen-
de ægtefæller 
 

Kortsigtet Stor • Politikere 
• Virksomheder 
• Organisationer 

 
9 Formuler value propositionsmålrettet de uden-

landske medarbejdere  
Kortsigtet Middel • Politikere 

• Organisationer 
10 Formuler og implementer en national bran-

dingstrategi 
 

Langsigtet Stor • Politikere 
• Organisationer 
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danske aktørers forventning ikke var i overensstemmelse med udlændingenes holdning. Der er 

derfor et stort, uudnyttet potentiale for at bruge en positiv vinkling af skatteniveauet som en effek-

tiv faktor i brandingen af Danmark. Det er samtidig et eksempel på værdien af en øget forståelse 

for hvilke faktorer, der rent faktisk motiverer udlændingene for at tage til Danmark og for at blive.  

 

Vi vurderer også, at implementeringen af et matchmaking program, der henvender sig til henholds-

vis medfølgende ægtefæller og udlændinge, vil have stor effekt på tiltrækning og fastholdelse af 

udenlandsk arbejdskraft. Det vurderer vi på baggrund af, at der er mange udlændinge, der har svært 

ved at få foden indenfor hos virksomhederne. Derfor mister Danmark kvalificeret arbejdskraft. 

Derfor bliver Danmark nødt til at gøre en aktiv indsats for at facilitere kontakten mellem udlændin-

gene og virksomheder. Vi vil fremhæve, at det er særligt vigtigt først at hjælpe de medfælgende 

ægtefæller, fordi Danmark her risikerer at miste både ægtefællen og den udenlandske medarbejder, 

der allerede har et job i Danmark.   
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KAPITEL 6 

  

AFSLUTNING 
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6.1 Konklusion  
Vi kan her ved afslutningen af vores speciale konstatere, at der har været meget ny viden at hente 

om, hvordan Danmark kan styrke tiltrækningen og fastholdelsen af kvalificeret udenlandsk ar-

bejdskraft. Gennem vores eksplorative tilgang har vi tilegnet os ny og vigtig viden om, hvilke ind-

satsområder, Danmark bør fokusere på for fremadrettet at stå stærkere i den internationale konkur-

rence om udenlandsk arbejdskraft.  

 

Formålet med vores speciale var at besvare følgende problemformulering:  

 
 

Hvordan retfærdiggør højtuddannede udlændinge deres beslutning om at tage til Danmark for at 

arbejde samt deres overvejelser om at blive i Danmark, og er det i overensstemmelse med de dan-

ske aktørers forventninger?  

 

Til at besvare vores problemformulering har vi valgt at anlægge en forståelsesorienteret videnska-

belig tilgang. Denne tilgang gjorde det muligt for os at forstå og fortolke respondenternes udsagn 

og holdninger. Vi valgte at anvende retfærdiggørelsesteorien af Luc Boltanski og Thévenot som 

teoretisk fundament i specialet, fordi den gav os grundlag for at undersøge respondenternes hold-

ning til tiltrækning og fastholdelse i Danmark. På den baggrund har vi været i stand til at undersø-

ge, om der er overensstemmelse mellem de danske aktørers og udlændingenes gruppers holdninger.  

 

Til at undersøge vores problemformulering havde vi behov for at indsamle nye praktiske erfarin-

ger. Vi har udført interviews med en gruppe respondenter, der repræsenterer de danske aktører 

samt en gruppe af respondenter, der repræsenterer de udenlandske medarbejdere. Vores empiri har 

dannet grundlag for nye forståelser samt forsigtige generaliseringer.   

  

I vores arbejdsproces interviewede vi først de danske aktører. På baggrund af deres udtalelser for-

mulerede vi otte hypoteser, som vi ønskede at undersøge nærmere i vores interview med de uden-

landske medarbejdere. I specialets analysedel undersøgte vi på baggrund af de otte hypoteser, om 

der er overensstemmelse mellem de to gruppers holdninger til tiltrækning og fastholdelse af uden-

landsk arbejdskraft i Danmark.  

 

I analysen konkluderede vi, at der var fire hypoteser, hvor der er overensstemmelse og fire, hvor 

der er uoverensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser og de danske aktørers forventninger.  
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Analysen viser, at der er overensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser og de danske aktø-

rers forventninger om: 1) at Danmark på en række områder ikke er klar til udenlandsk arbejdskraft, 

2) at det er svært for medfølgende ægtefælle at få et job, 3) at den danske arbejdskultur er en styr-

keposition, samt 4) at en brandingstrategi vil styrke Danmarks position som destinationsland.   

På trods af, at de danske aktørers og udlændingenes holdninger er i overensstemmelse med hinan-

den betyder det ikke, at Danmark ikke skal have større fokus på disse områder, fordi de netop er 

enige om, at det er områder, som vi bør forbedre for at styrke Danmarks position som attraktivt 

destinationsland.  	  
	  

Analysen viser samtidig, at der er uoverensstemmelse mellem udlændingenes oplevelser og de 

danske aktørers forventninger om: 1) at skat er en barriere, 2) at det ikke er svært at få et socialt 

netværk, 3) at netværk ikke er vigtigt for at få et job samt 4) at karrierenomader lægger mindre 

vægt på work-life balance end expats med familie. Det er områder, hvor vi har vurderet, at udlæn-

dingenes krav og forventning til tiltrækning og fastholdelse ikke bliver mødt. Det er derfor områ-

der, hvor Danmark særligt bør sætte fokus på at styrke indsatsen. 	  
	  

I analysen konkluderede vi, at der er to områder, som var særligt interessante og overraskende i 

undersøgelsen. De to områder er: skat er en barriere og det er svært for medfølgende ægtefæller at 

få et job. I diskussionen vurderede vi også, at det er de to områder, hvor Danmark på kort sigt vil 

opnå den største effekt i forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.   

 

I vores analyse kom det frem, at de danske aktører opfatter det danske skatteniveau som en væsent-

lig barriere for tiltrækning og fastholdelse. Vi havde derfor en klar forventning om, at de udenland-

ske medarbejdere ville have en  negativ holdning til det danske skatteniveau. Det viste sig dog, at 

alle vores respondenter afkræftede vores forventning. De udenlandske medarbejdere opfatter, i 

modsætning til de danske aktører, det danske skatteniveau som et nødvendigt input, der giver et 

attraktivt output, det danske velfærdssystem – som er en væsentlig faktor for fastholdelse. 

 

I analysen kom det også frem, at det er meget vanskeligt som medfølgende ægtefæller at få et job i 

Danmark. Det er en væsentligt udfordring især i forhold fastholdelsen af udenlandske medarbejdere 

og deres familier. Det er vanskeligt at fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvis der ikke 

også er muligheder for medfølgende ægtefæller at få et job, der matcher deres kompetencer. Dette 

kan resultere i, at den udenlandske medarbejder ofte vælger at forlade Danmark, hvilket er dyrt for 

virksomhederne og det danske samfund. Det er derfor et emne, som der i langt højere grad bør 

sættes fokus på, end der er i dag.  
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På baggrund af analysens konklusioner har vi i vores diskussion således, som det var vores ambiti-

on med dette speciale, været i stand til at udarbejde praksisorienterede handlingsanbefalinger, der i 

et bredere perspektiv fremstiller anvisninger til indsatsområder til danske og internationale virk-

somheder baseret i Danmark og til organisationer og politiske aktører, der arbejder med tiltrækning 

og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i Danmark.      
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6.2 Perspektivering 
Vi indledte vores speciale med at redegøre for, at en lang række nationale og internationale rappor-

ter peger på, at Danmark har et stort potentiale som destinationsland for kvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft. Rapporterne peger dog også på, at Danmark ikke formår at udnytte dette potentiale og 

derfor halter bagud i den internationale konkurrence om højtkvalificeret arbejdskraft. Specialet 

bidrager til at undersøge, om de danske aktørers og udlændingenes forventninger til tiltrækning og 

fastholdelse er i overensstemmelse med hinanden, og på den baggrund, hvilke indsatsområder, de 

danske aktører bør fokusere på for at styrke Danmarks position som destinationsland.  

  

Som vi også beskrev i vores indledning, er specialet bygget op om en eksplorativ forskningsprak-

sis, og vi anser vores undersøgelse for at være en forundersøgelse, der kan ligge til grund for større 

studier. Gennem hele processen har vi holdt os for øje, at vores undersøgelse er et lille studie, og at 

det kan have indflydelse på styrken af vores konklusioner. Afslutningsvis i processen er det derfor 

relevant at reflektere over de forhold, der kan udfordre konklusionens resultater og styrke. 

 

Refleksion over undersøgelsens omfang og udvælgelse af respondenter 

Vi vil først reflektere over specialets reliabilitet. Som nævnt kan styrken på vores konklusioner 

udfordres af, at det er et lille studie, vi har udført. Det afspejler sig i antallet af respondenter, der 

bidrager til specialets empiri.   

 

Til at repræsentere de danske aktører har vi interviewet tre medarbejdere fra henholdsvis Expat in 

Denmark, Dansk Industri og Copenhagen Capacity. Vi har gennem hele processen været opmærk-

somme på, at respondenterne har forskellige interesser i arbejdet med tiltrækning og fastholdelse af 

udenlandsk arbejdskraft til Danmark samtidig med, at det kun er Lise Thomsen fra Expat in Den-

mark, der umiddelbart er i direkte kontakt med de udenlandske medarbejdere i hendes arbejde. 

Claus Aastrup Seidelin arbejder på at forbedre rammevilkårene for målgruppen hos Dansk Industri, 

og Merete Sandager arbejder på at styrke Danmarks branding indsats hos Copenhagen Capacity. 

Claus Aastrup Seidelin og Merete Sandager er derfor ikke umiddelbart i direkte kontakt med uden-

landske medarbejdere i deres arbejde. De havde derfor ikke mulighed for at give os indblik i ud-

lændingens personlige historier, men baserer deres holdninger på nationale og internationale under-

søgelse. Man skal være opmærksom på, at disse undersøgelser kan være udarbejdet med et speci-

fikt formål for øje, hvilket påvirker deres syn på emnet.  

 

Samtidig er det relevant at reflektere over, om de danske aktører, der har bidraget til specialet, er 

repræsentative for de aktører, der beskæftiger sig med tiltrækning og fastholdelse i Danmark. 
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Blandt vores respondenter er der ikke nogen repræsentanter fra danske eller internationale virk-

somheder baseret i Danmark. Samtidig er der langt flere organisationer og politiske aktører, der 

beskæftiger sig med emnet. I et større studie ville det derfor være relevant at inddrage repræsentan-

ter fra både virksomheder, organisationer samt politiske aktører.   

 

Til at repræsentere de udenlandske medarbejdere har vi interviewet otte udenlandske medarbejdere.  

Vi har gennem processen også været opmærksomme på, at det ikke er et repræsentativt antal i for-

hold til, at de repræsenterer potentielle udenlandske medarbejdere fra hele verden. Samtidig kan det 

påvirke styrken for vores konklusioner, at fem af respondenterne bor og arbejder i Hovedstadsregi-

onen, og at tre respondenter bor og arbejder i Esbjerg. På baggrund af specialets analysedel er det 

vores opfattelse, at der i de forskellige regioner kan være forskellige faktorer, der tiltrækker og 

fastholder de udenlandske medarbejdere. I forlængelse af dette speciale ville det i et opfølgende 

studie derfor være relevant at undersøge nærmere og kortlægge, hvilke faktorer, der tiltrækker og 

fastholder de udenlandske medarbejdere i de forskellige regioner. Det vil kunne bidrage til, at man 

både nationalt og regionalt kan styrke og optimere sin rekrutteringsindsats.  

 

Samtidig er det også relevant at nævne, at styrken af vores konklusion kan udfordres af, at vi ikke 

har nogle ”rene karrierenomader” blandt vores respondenter. Respondenterne er tilfældigt udvalgt, 

og derfor var det ikke et mål, at alle grupper af expats – expats med familie, singler og karriereno-

mader - skulle være repræsenteret i undersøgelsen.  

 

Som beskrevet i specialets metodekapitel har vi samarbejdet med Expat in Denmark og Tilflytter-

service i Esbjerg kommune for at komme i kontakt med de udenlandske respondenter. Vi kom i 

kontakt med fem af respondenterne gennem Expat in Denmark via deres sociale media platform, 

Wybra. Netværket er henvendt til udlændinge samt danskere, som ønsker at udvide deres sociale 

netværk i Danmark. De tre andre respondenter kom vi i kontakt med gennem Tilflytterservice i 

Esbjerg kommune. I specialets analysedel konkluderede vi, at det især er udlændinge, som ønsker 

at blive i Danmark, der forsøge at involvere sig i sociale netværk, fordi det er vigtigt for dem at få 

en social omgangskreds i Danmark for fastholdelse. En del af forklaringen på, at vi ikke har mødt 

nogle ”rene karrierenomader”, kan derfor umiddelbart skyldes den måde, vi er kommet i kontakt 

med de udenlandske respondenter på. Hvis vi havde opsøgt udlændingene direkte hos virksomhe-

derne kan der måske have været større sandsynlighed for, at vi havde mødt “rene karrierenoma-

der“.  
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I forlængelse af dette speciale ville det i et opfølgende studie være relevant at undersøge karriere-

nomaderne i Danmark nærmere. Vores analyse viste, at respondenterne i høj grad er tiltrukket af 

den danske livsstil og balancen mellem arbejde og fritid i Danmark, og vægter dette lige så højt 

som det spændende job. Man kan på den baggrund sætte spørgsmålstegn ved, om vi har for lidt 

kendskab til udlændingenes motivation for at komme til Danmark og slet ikke tiltrækker så mange 

”rene karrierenomader”, som vi tror? Desuden viser internationale undersøgelser, at forskellige 

lande har forskellige definitioner af karrierenomader. I forlængelse heraf efterlyser vi en klar defi-

nition om, hvordan vi i Danmark definerer karrierenomader samt de øvrige grupper af expats. Det 

ville være relevant for at sikre en målrettet og ensartet indsats overfor de forskellige grupper.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi igen pointere, at vi ser vores undersøgelse for at være en 

forundersøgelse, der kan ligge til grund for større studier.  

 

Refleksion over specialets metodiske valg  

Til sidst vil vi reflektere over vores metodiske valg, og hvordan disse kan have indflydelse på un-

dersøgelsens styrke samt højne dens validitet. I specialets metodekapitel redegjorde vi for vores 

valg af den filosofiske hermeneutik som videnskabsteoretisk forskningsmetode. Ifølge denne til-

gang kan hverken vi, som analytikere, eller vores respondenter betragtes som neutrale, fordi vi ikke 

kan flytte os udenfor den hermeneutiske cirkel, altså den kontekst, som vi befinder os i.  

 

Tankegangen i den filosofisk hermeneutiske tilgang bygger netop på, vi skal være bevidste om, at 

vi alle har en forståelse og fordomme overfor det emner, der undersøges. De interviewsituationer, 

der har fundet sted i forbindelse med dette speciale, skal derfor betragtes som en interaktion mel-

lem os og respondenterne, hvor vi alle bidrog til de menings- og betydningsenheder, der blev skabt. 

Det betyder, at specialets resultater er kontekstafhængige og et udsnit af virkeligheden på det givne 

tidspunkt. Det betyder også, at det er usikkert, om andre på et senere tidspunkt ville opnå de samme 

resultater. I vores metodekapitel redegjorde vi også for, at forståelse og fortolkning kan være kom-

plekst, hvilket vi har forsøgt at holde os for øje gennem hele processen. Det kan være en udfordring 

for konklusionens styrke, hvis vi har fejlfortolket respondenternes udtalelser. En potentiel fejlkilde 

kan derfor være, at vi har fejlfortolket vores materiel. For at underbygge specialets analyser og 

konklusioner og for at gøre det eksplicit for læseren har vi forsøgt at anvende en stor mængde cita-

ter i analyserne. Citaternes omfang skal bidrage til speciales transparens og kvalitet.   
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